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Секція 1 

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ  ЕКОНОМІКИ 

 
М.Г. Чумаченко, акад. НАН України, 
О.І. Амоша, акад. НАН України, 
В.І. Ляшенко, д.е.н. 
ІЕП НАН України, м. Донецьк 

ПЕРСПЕКТИВИ НЕОІНДУСТРІАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ  
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ДОНБАСУ 

За останні десятиріччя світова економіка стрімко змінилася. Відбувається якісна трансформація 
інституційних основ світового ринку. Національні економіки активно інтегруються в єдиний глобальний 
механізм із універсальною системою макроекономічного регулювання та відповідною системою оцінок. 
По суті з’являється новий світ, нова економіка, не схожа на традиційну стару економіку часів ринку 
А.Сміта та Д.Рікардо. Які ж її специфічні відмінності? 

По-перше, відбувається бурхливий розвиток ринку знань, постійно зростає роль наукоємного сек-
тору, виробництва і збуту сучасних наукоємких технологій що прискорює процеси комп'ютеризації  
інформаційного простору економіки та всього суспільного життя. Наприклад, у США витрати на закупі-
влю комп'ютерної техніки вже перевищують видатки на закупівлю автомобілів, житла і на багато відсот-
ків – видатки на промислове і комерційне будівництво.  

По-друге, нова економіка – це стрімке зростання капіталізації ринкової вартості компаній шляхом 
створення їх розгалужених мереж, які здійснюють проривні дослідження і розробки у новітніх галузях 
науки та техніки. Ці, як правило, невеликі за чисельністю зайнятих і за обсягом капітальних ресурсів 
компанії, по суті, визначають промислове обличчя нової економіки.  

По-третє, нова економіка – це економіка, у якій система державних пріоритетів у розвитку науки 
і техніки спрямована перш за все на капіталізацію витрат, що вкладаються у людину. Основним пріори-
тетом тут виступає політика щодо підвищення рівня освіти та зміцнення здоров'я населення.  

По-четверте, нова економіка – це економіка, що забезпечує високі темпи оновлення основного 
капіталу, інвестованого у життєзабезпечуючі сектори матеріального виробництва та обслуговуючої ін-
фраструктури.  

По-п'яте, нова економіка – це економіка, що забезпечує приблизно рівні умови для нормальної 
життєдіяльності кожного громадянина країни, незалежно від місця його проживання: заробітна плата, 
житло, робота, доступ до інформаційного та транспортного обслуговування тощо. Найбільш прийнятною 
формою урбанізації за цих умов стають мегаполіси. 

Глобальні структурні зрушення у світовій економіці пов'язані з переходом розвинених країн до 
шостого НЕОІНДУСТРІАЛЬНОГО технологічного укладу, якому притаманні якісно нові соціальні, ре-
сурсні та високі екологічні критерії і стандарти. Вони досягаються через структурні зміни як в економіці 
загалом, так і в окремих галузях і підприємствах, що забезпечують технологічний прорив на інноваційній 
основі. За умов глобалізації політичні та корпоративні еліти різних країн вибудовують свої геоекономіч-
ні стратегії та шляхи модернізації економіки, покликані забезпечити їм гідне місце у новій ієрархії взає-
мовідносин. При цьому розвинені країни світу концентрують зусилля на тому, щоб зберегти своє лідерс-
тво у світовому інноваційному виробництві і закріпити технологічний відрив від інших країн. 

Технологічний розвиток економіки передбачає розвиток економіки шляхом прогресивних зру-
шень, залучення інвестицій, послідовного зростання науково-технологічного сектору, економіки знань. 
Відставання розробки теорії технологічних укладів, невикористання її в процесі державного прогнозу-
вання й управління призводять до викривлень у розвитку країни. Формування постіндустріального сус-
пільства наприкінці ХХ ст. передбачало нову історичну фазу розвитку цивілізації, у якій головними про-
дуктами виробництва стали інформація і знання. Рисами, що відрізняли у розвинутих країнах інформа-
ційне суспільство, стали: збільшення ролі інформації та знань у житті суспільства; збільшення частки 
інформаційних комунікацій, продуктів і послуг у валовому внутрішньому продукті; створення глобаль-
ного інформаційного простору, який забезпечує ефективну інформаційну взаємодію людей, їх доступ до 
світових інформаційних ресурсів і задоволення їх потреб щодо інформаційних продуктів і послуг.  

У сучасному постіндустріальному суспільстві інформація стала найбільш важливою цінністю, а 
індустрія одержання, обробки і трансляції інформації – провідною галуззю діяльності, куди з кожним 
роком вкладають все більш значні капітали. Як вважають провідні вчені, інформація стає важливим стра-
тегічним ресурсом, відсутність якого призводить до суттєвих втрат в економіці. Тому інформатизація 
суспільства виступає одним із вирішальних чинників модернізації економіки та запорукою інтеграції 
будь-якої країни в сучасне світове співтовариство.  

У теоріях постіндустріалізму набувають специфічного трактування питання сутності, змісту, шля-
хів і методів соціально-економічних перетворень у національному і глобалізаційному масштабах, систе-
мних трансформацій у постсоціалістичних країнах, перехідного періоду до нової економічної системи. 
Це одна з принципових відмінностей теорій постіндустріалізму, що накладає свій відбиток і на функції 
цих теорій.  

© М.Г. Чумаченко, О.І. Амоша, 
 В.І. Ляшенко, 2010 
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Технологія як важливий елемент продуктивних сил завжди існує у певній суспільно-економічній 
формі, яка визначається панівними виробничими відносинами. Тому за всієї єдності технологічної та 
економічної складових суспільного виробництва між ними неминуче виникають невідповідності та супе-
речності. Нагромадження капіталу і науково-технічний прогрес змінюють структуру капіталу, зростає 
технічна озброєність праці, а отже, змінюється технічна вартісна структура капіталу, що визначає тенде-
нцію норми прибутку до зниження. На цій основі виведено закони спадної продуктивності капіталу. На-
громадження капіталу є процесом, що поєднує економічні та технологічні зміни. Оскільки технологічні 
зміни мають історично визначні межі та проходять цикли від наростання своєї ролі у розвитку економіки 
до її затихання при наближенні до технологічної межі, то цим процесам відповідають процеси збільшен-
ня та зменшення віддачі. Глибина спаду виробництва, зниження продуктивності капіталу визначаються 
істотною мірою станом науково-технічного прогресу та ступенем використанням його здобутків. Такі 
негативні процеси гостро постають при незмінному технічному базисі. І навпаки, науково-технічний 
прогрес, застосування нової техніки забезпечують зростаючу віддачу.  

Особливо загострюється суперечність тоді, коли той чи інший технологічний уклад наближається 
до своєї межі, вичерпує свої потенційні можливості. Тому подолання цієї технологічної межі досягається 
переходом до якісно нової технології та технологічного укладу.  

Як свідчать оцінки провідних світових учених, ми знаходимося саме зараз на такій стадії розвитку 
– переходу від низхідної довгої хвилі циклу М. Кондратьєва (п’ятого технологічного укладу) до висхід-
ної хвилі нового – шостого технологічного укладу. Тому виникає ряд закономірних питань: «А чи не ви-
черпало своїх можливостей проривного розвитку сучасне постіндустріальне, інформаційне суспільство? 
Чи не ставить на порядок денний перехід до нового шостого технологічного укладу в той же час і перехід 
до нового НЕОІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА? Чи не зможе стати стратегічно можливим для 
України гасло: «Від ІНДУСТРІАЛІЗМУ – минаючи ПОСТІНДУСТРІАЛІЗМ – до НЕОІНДУСТРІАЛІЗ-
МУ?». 

Перша хвиля (1770-1830 pp.) сформувала уклад, який ґрунтувався на нових технологіях у тексти-
льній промисловості та використанні енергії води. Цей період відзначається широким застосуванням па-
рових двигунів і розвитком машинобудування.  

Друга хвиля (1830-1880 pp.) позначилася механізацією виробництва практично всіх видів продук-
ції, створенням мережі залізниць і морських шляхів. Економічними символами цього періоду були вугіл-
ля і транспортна інфраструктура.  

Третя хвиля (1880-1930 pp.) базувалася на використанні в промисловому виробництві електроене-
ргії, розвитку важкого машинобудування та електротехнічної промисловості на основі сталевого прока-
ту, нових відкриттях у галузі хімії, становленні хімічної промисловості. То був період нафтового буму в 
США, створення потужного воєнно-промислового комплексу в Європі, широкого впровадження радіоз-
в'язку і телекомунікацій. Починає розвиватися виробництво автомобілів та літаків, кольорових металів, 
алюмінію, пластмас, товарів тривалого користування. З'являються величезні фірми, картелі та трести. 
Дрібні компанії поглинаються великими, відбувається концентрація банківського і фінансового капіта-
лів. 

Четверта хвиля (1930-1980 pp.) характеризується становленням укладу, який базується на подаль-
шому розвитку енергетики з використанням нафти, нафтопродуктів та газу, а також засобів зв’язку, но-
вих синтетичних матеріалів. Це ера масового виробництва автомобілів, тракторів, літаків, різноманітних 
видів озброєнь, товарів тривалого користування, будівництва швидкісних автомагістралей, аеропортів. 
З'являються та інтенсивно поширюються комп'ютери і програмні продукти для них. Атом спочатку ви-
користовується у воєнних, а згодом і в мирних цілях. На ринку панує олігопольна конкуренція, утворю-
ються транснаціональні корпорації. 

П'ята хвиля, що розпочалася в середині 80-х років XX ст., спирається на досягнення в галузі мік-
роелектроніки, інформатики, біотехнології, генної інженерії, освоєння нових видів енергії, космічного 
простору, супутникового зв'язку. Відбувається перехід від розрізнених фірм або навіть транснаціональ-
них корпорацій до єдиної мережі компаній, поєднаних електронними засобами зв'язку, які тісно взаємо-
діють у галузях технології, контролю якості продукції, планування інвестицій.  

Все помітнішими є ознаки наступних – шостого і сьомого – технологічних укладів. Шостий дає 
поштовх до нового етапу в розвитку медицини, нано- (10-9) та біотехногогій, сьомий – до створення пі-
котехнологій (10-12), технологій "холодного термоядерного синтезу", що мають кардинально змінити 
енергетичний потенціал земної цивілізації. Структура економіки за технологічними укладами досить 
об'єктивно характеризує ступінь прогресивності наявної технологічної бази країни. Для аналізу структу-
рних аспектів розвитку економіки України в контексті концепції технологічних укладів у міжнародній 
статистиці застосовується підхід групування відповідних галузей виробництва товарів, які, в принципі, 
репрезентують певний економічний тип технологій (технологічних укладів). Очевидно, що така класифі-
кація є досить умовною, однак, на думку багатьох експертів, вона може стати дієвим інструментом аналі-
тичної економічної оцінки технологічної еволюції виробничої модернізації інвестиційної діяльності в 
контексті концепції технологічного детермінізму щодо інноваційного розвитку України. 

Відставання України в модернізації своєї технологічної бази від провідних країн може призвести 
до перетворення вітчизняної економіки в їх сировинний додаток і втрати конкурентоспроможності на 
освоєних ринках. Така загроза зростає в умовах переходу розвинених країн до найсучаснішого – шостого 
технологічного укладу, який базується на безперервному оновленні всього життєвого циклу продукції з 
урахуванням зміни ситуації на ринках. Внаслідок втілення стандартів "електронного опису" продукції 
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формується цілісна комп'ютерна технологія удосконалення не тільки техніки виробництва, але і схем 
реапізації продукції, післяпродажного сервісу, причому на базі безпаперового, блискавичного обміну 
інформацією між взаємопов'язаними суб'єктами ринку навіть на різних континентах. Прояви цього "уль-
траукладу" найбільш масштабно виявляються в Японії. 

До розповсюдження шостого технологічного укладу фундаментальна наука, НДДКР, виробництво 
і споживання продукту функціонували відокремлено. Але шостий технологічний уклад неймовірний без 
програмної інтеграції сполучених процесів і в цьому розумінні він, безумовно, є найбільш наукоємним. 
У зв'язку з цим виникає нагальна потреба у проведенні комплексного аналізу сукупності умов технологі-
чного "прориву" України на стадію шостого укладу, можливо – обминаючи етап освоєння п'ятого техно-
логічного укладу. На нашу думку, здійснити такий прорив реально навіть з урахуванням наявної макси-
мальної зношеності технологічного обладнання в провідних галузях народного господарства. Але для 
цього потрібне суттєве коригування всієї державної науково-технічної політики. Вона повинна бути орі-
єнтована на максимальну централізацію інвестиційних ресурсів, забезпечення пріоритетів фінансування 
фундаментальних наукових досліджень, НДДКР та розвитку галузей шостого технологічного укладу. 

Подальше збільшення ВВП на базі структурно-депресивних виробництв, а також нарощування 
випуску неконкурентоздатної продукції недоцільно. Адже при відновленні купівельного попиту підпри-
ємства і населення можуть віддати перевагу купівлі більш якісних імпортних товарів, устаткування, ма-
шин. Внаслідок цього можуть виникнути затоварення вітчизняної продукції, спад виробництва, а також 
девальвація гривні, курсова інфляція. Проблема попиту на вітчизняні товари, в тому числі виробничого 
призначення, збережеться навіть при поновленні внутрішнього сукупного попиту. Поки не буде суттєво 
поліпшена якість українських товарів на основі технічного переозброєння підприємств переважно за ра-
хунок випуску конкурентоспроможної продукції, Нацбанку України для запобігання спаду виробництва 
доведеться штучно підтримувати високі темпи девальвації гривні, щоб зробити імпорт неконкурентозда-
тним. А це – не найкращий шлях із значною кількістю негативних побічних виявів. 

Розвиток кожного укладу сприяє сходженню цивілізації на новий, вищий рівень, що створює на-
ступність в історичному процесі та значно збільшує економічні можливості суспільства. Істотно усклад-
нюючи економічні взаємозв'язки та посилюючи їх нелінійний характер, технологічні уклади формують 
відповідну виробничу структуру, яка справляє визначальний вплив на процес матеріального виробництва 
і сферу послуг. Перехідні процеси від одного технологічного укладу до іншого характеризуються сприя-
тливою кон'юнктурою та високими темпами економічного зростання. Перехід від однієї технології до 
іншої не є поступовим і безперервним. На думку американського дослідника Р. Фостера, нові технології 
– це раптовість, а не запрогнозований процес, це розрив, а не поступовість. Р. Фостер вводить поняття 
технологічного розриву, який знаменує перехід від однієї технології до іншої, а розвиток кожної техно-
логії характеризується за допомогою логістичної S-подібної кривої, яка виступає як основний аналітич-
ний засіб. S-подібна крива відображає залежність між витратами, пов'язаними з розробкою нової техно-
логії чи нового продукту, та результатами, одержаними від вкладених коштів. 

Як свідчать прогнози вчених, у п'ятому технологічному укладі, початок якого припав на 90-ті роки 
XX ст. і ядром якого, як уже зазначалось, є електронна промисловість, волоконно-оптична техніка, біоте-
хнологія, генна інженерія, космонавтика, передбачається індивідуалізація виробництва, задоволення по-
треб і бажань як окремої людини, так і суспільства в цілому, повне розуміння феномена духовного жит-
тя, яке контролюватиметься на базі так званої психонетики. Це все відчинить двері в нову епоху до "на-
турального, природного" неконтрольованого суспільства, де на політичному нанорівні назавжди зникне 
боротьба за виживання та панування над собі подібними.  

Аналіз стану сучасного інноваційного розвитку свідчить про прискорення неоіндустріальних змін 
у світовій промисловості − технології, структурі, масштабах, територіальному розміщенні й організації 
виробництва, а також у співробітництві країн світу, загальною формою якого стає міжнародний транс-
ферт технологій. Країни обмінюються інноваціями в процесі проведення міжнародних конференцій, се-
мінарів, виставок. Під час обговорення та обміну думками, досвідом між науковцями інновації набува-
ють нового змісту, більшої сили і ваги в суспільстві, охоплюють більші території та галузі науки. Вини-
кають умови створення єдиного світового ринку науково-технічних знань і новітніх технологій (завдяки 
Інтернету) як нового економічного ресурсу. Слід зазначити, що в цих умовах відбулась принципова пе-
реоцінка ролі "людського чинника". Саме сучасні інноваційні зміни пов'язані з творчістю, інтелектом, 
знаннями, новаторством людини як основного носія інноваційних ідей. 

В Україні за таким показником, як випуск продукції, вищі технологічні уклади – п’ятий та шостий 
– становлять близько 4%, причому шостий технологічний уклад, що визначає перспективи високотехно-
логічного розвитку країни у майбутньому, у нашій країні майже відсутній (менше 0,1%). Близько 58% 
виробленої продукції припадає на найнижчий – третій технологічний уклад (технології промисловості 
будівельних матеріалів, чорної металургії, суднобудування, обробки металу, легкої, деревообробної, це-
люлозно-паперової промисловості) та 38% − на четвертий. За показником фінансування науково-
технічних розробок склалася така ситуація: майже 70% коштів поглинає четвертий і лише 23% – п’ятий 
технологічний уклади. Інноваційні витрати розподіляються таким чином: 60% – четвертий технологіч-
ний уклад і 30% – третій (сумарно – 90%), а п’ятий становить лише 8,6%. Щодо інвестицій, які власне і 
визначають майбутнє на найближчі 10-15 років, то маємо такі пропорції: 75% направляються у третій 
технологічний уклад і лише 20 та 4,5% – у четвертий і п’ятий технологічні уклади відповідно. У техноло-
гічній частині капітальних вкладень (технічне переозброєння та модернізація) 83% припадає на третій 
технологічний уклад і лише 10% – на четвертий.  
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Наведені дані свідчать про надзвичайно загрозливу ситуацію, що спостерігається в економіці 
України, оскільки сьогодні закладається майбутня структура випуску продукції, де домінуватиме третій 
технологічний уклад. У той же час у країнах-світових лідерах технологічного прогресу нині розвивають-
ся: галузі шостого технологічного укладу – біотехнології, зокрема клітинна біологія; аерокосмічна про-
мисловість; нанотехнології; нові матеріали; оптоелектроніка; системи штучного інтелекту; мікроелект-
роніка; фотоніка; мікросистемна механіка; інформаційні супермагістралі; програмне забезпечення і засо-
би імітації; молекулярна електроніка; системи управління персоналом; галузі п’ятого технологічного 
укладу − фармацевтична, автомобільна, хімічна, інструментальна промисловість.  

Отже, очевидно, що пріоритети, які фактично сформувалися в Україні в останні десятиліття, не ві-
дповідають тим, що поширені у світі. Реальна стратегія економічного прориву України може базуватися 
на прискореному розвитку тих вітчизняних виробництв, які довели конкурентоспроможність на внутрі-
шньому і зовнішньому ринках. Збільшення податкових надходжень від таких підприємств дозволить 
сформувати фінансово-бюджетну основу державної підтримки наукомістких виробництв п’ятого та шос-
того технологічних укладів. 

Таким чином, останнє десятиліття XX та початок ХХІ ст. характеризуються значними змінами у 
світовій економіці. Нова фаза науково-технічної революції та інтернаціоналізації потоків капіталу транс-
формувала головні моделі економічного розвитку. Цільовою моделлю, яку намагається впровадити бі-
льшість країн, є економіка зростання. Але на цей час такі показники, як динаміка інновацій, обсяг інвес-
тиційних потоків, поступилися місцем у рейтингах економічних оцінок факторам технологічної швидко-
сті та концентрації, що визначають ступінь високотехнологічності зростання сучасної економіки. У світі 
відбувається не просто поступовий еволюційний перехід до нового економічного укладу, а глобальна не 
стільки неоекономічна, а насамперед НЕОІНДУСТРІАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ, зумовлена технологічними, 
фінансовими та екологічними змінами, переходом на новітні наукомісткі, високопродуктивні та гнучкі 
види виробництва, що свідчить про домінування у світі гуманітарної спрямованості економіки.  

 
С.В. Баранов, к.е.н. 
ІЕП НАН України, м. Донецьк 

ПРО ВІДКРИТІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ДО ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

Глобалізація посилює залежність розвитку національної економіки від зовнішніх чинників, що 
змушує прискіпливіше вивчати проблеми її відкритості, аби точніше передбачати можливі ризики та пе-
рспективи розвитку. 

Багатьма дослідниками підкреслюється, що відкритість економіки є багатоаспектним поняттям. 
Зокрема, говориться, що її ознаками є свобода для пересування через кордон товарів, капіталів, знань 
(технологій), робочої сили та вільність конвертації національної валюти. Попри це переважною більшіс-
тю фахівців вивчається лише одна її складова − відкритість до товаропотоків. Аналізу ж відкритості до 
руху капіталів приділяється значно менше уваги. 

Рівень відкритості економіки країни до руху капіталів може бути визначений за наявністю переш-
код для доступу капіталів нерезидентів на внутрішній ринок на основі експерттних оцінок. Іноді розгля-
дають відкритість у протилежному напрямі – як наявність перешкод для потоків капіталу за кордон. 
Проте регламентований нормативними документами режим транскордонного руху капіталу характеризує 
лише потенційні можливості. Але навіть за ліберальних норм законодавства він не гарантує високого 
рівня реальної відкритості економіки. І тому отримані на основі аналізу наявних перешкод оцінки можна 
назвати нормативним чи декларованим рівнем відкритості. Рівень же фактичної відкритості у першому 
наближенні зазвичай оцінюють часткою припливу іноземного капіталу до ВВП країни. У світовій прак-
тиці для таких цілей використовується частка прямих іноземних інвестицій (далі – ПІІ) до ВВП. Вважа-
ється, що показники на основі ПІІ є характеристикою довгострокової фінансової відкритості економіки. 

Метою даного дослідження є оцінка рівня відкритості економіки України до прямих іноземних 
інвестицій. 

Одним з індикаторів відкритості є частка чистого припливу прямих іноземних інвестицій за рік до 
ВВП країни. Його можна назвати рівнем поточної відкритості. 

Після досягнення максимального значення показника у 2005 р. (8,51%) у наступні роки було зафі-
ксовано значно нижчі рівні: у 2006 р. – 3,99%; 2007 р. – 5,52; 2008 р. – 3,43; 2009 р. – 3,76%. (Можна го-
ворити, що світова фінансова криза зробила свій внесок у зниження рівня відкритості до ПІІ.) Проте і 
такі рівні суттєво перевищують максимальну за попередній період величину 2004 р. у 2,40%.  

Якщо в роки економічного піднесення в Україні позитивна динаміка показника формувалася за-
вдяки випереджальному зростанню ПІІ порівняно із ВВП у доларовому еквіваленті, то його зростання у 
2009 р. проти 2008 р. обумовлене більш швидким скороченням ВВП, ніж зменшення припливу ПІІ.  

Регресійно-кореляційний аналіз свідчить, що зміни показника більшою мірою залежать від вели-
чин чистого припливу ПІІ, ніж від обсягів ВВП. 

Хоч надалі і не виключається подальше зростання рівня поточної відкритості завдяки відновленню 
докризових співвідношень динаміки ВВП і ПІІ, але з високою ймовірністю можна прогнозувати, що мак-
симальне значення 2005 р. перевищено вже не буде.  

Не варто в подальшому також очікувати сталого перебування економіки в інтервалі оптимальних 
значень, які згідно з Методикою розрахунку рівня економічної безпеки України, що була затверджена 
Наказом Мінекономіки № 60 від 02.03.2007 р., становлять 5-7%. 

© С.В. Баранов, 2010 
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Іншим індикатором, який дає певне уявлення про відкритість економіки до потоків капіталу, є час-
тка накопичених ПІІ до ВВП країни. Його можна назвати рівнем накопиченої відкритості. Він, крім ін-
шого, характеризує вплив іноземного капіталу на національну економіку. 

Позитивна динаміка показника протягом 2005-2007 рр. (2005 р. – 19,01%, 2006 р. – 19,66, 2007 р. – 
20,66%), яка була наслідком прискореного зростання накопичених обсягів ПІІ порівняно із ВВП в дола-
ровому еквіваленті, у 2008 р. змінилася невеликим його зниженням (19,85%), що обумовлено більш стрі-
мким зростанням ВВП порівняно із зростанням ПІІ. У 2009 р. зафіксовано суттєве зростання рівня нако-
пиченої відкритості до 34,09%, яке стало наслідком стрімкого зниження ВВП при збільшенні проти 2008 
р. надходжень в Україну ПІІ. Можна сказати, що криза зробила більш явною приховану залежність укра-
їнської економіки від іноземного капіталу, який було завезено в країну у вигляді ПІІ протягом 15 років. 

Складові формування загальноукраїнських показників дозволяють зрозуміти вивчення процесів у 
регіонах України. Але результати кількісного аналізу рівнів відкритості економік регіонів набувають 
іншого тлумачення, ніж країни в цілому, оскільки регіони практично не мають законодавчих інструмен-
тів для самостійного створення особливого регіонального режиму доступу іноземних інвесторів у регіон, 
який би відрізнявся від загальнонаціонального. А центральними органами влади на теперішній час не 
встановлено якихось особливих режимів для окремих територій, наприклад у вигляді СЕЗ. З огляду на це 
результати кількісного аналізу відкритості економік регіонів України можна розглядати як оцінку тери-
торіального розподілу уподобань іноземних інвесторів та, певною мірою, впливу іноземного капіталу на 
розвиток кожного з регіонів.  

Аналіз рівнів поточної відкритості регіональних економік до ПІІ за 1996-2008 рр. дозволяє сфор-
мулювати кілька особливостей змін цього показника. 

По-перше, на відміну від загальнодержавного рівня майже кожного року в кількох регіонах фіксу-
ється чисте зменшення іноземного капіталу. Формально це означає абсолютну закритість регіонів для 
ПІІ.  

По-друге, для одного й того ж регіону протягом двох років рівні поточної відкритості інколи змі-
нюються в кілька разів, ще й демонструючи при цьому різноспрямовану динаміку. Наприклад, за резуль-
татами 2007 р. по Волинській області він становив 6,25% і перевищував середній по країні рівень. За ре-
зультатами ж 2008 р. по області було зареєстровано від’ємний приріст іноземного капіталу і відповідно – 
негативне значення показника відкритості. 

Значні коливання пояснюються тим, що регіони є малими за розмірами економіками, а отже і чут-
ливими до будь-яких більш-менш значних впливів чи збурень. І навіть одна угода в кілька десятків міль-
йонів доларів для більшості регіонів України (а для деяких регіонів – і угода, що вимірюється однознач-
ним числом) здатна радикальним чином змінити оцінки відкритості.  

По-третє, в рази відрізняються рівні відкритості різних регіонів. Наприклад, максимальне для Він-
ницької області значення показника (ПІІ/ВДВ) дорівнює 1,48%, для Тернопільської – 1,61%, а от для 
Дніпропетровської області – 12,87%, для м. Києва – 14,12%. Варто зазначити, що максимальні рівні відк-
ритості в різних регіонах фіксувалися у різні роки. Тож фактичні відмінності по роках були ще більши-
ми. 

А наприклад, аналіз рівнів поточної відкритості регіональних економік до ПІІ за 2008 р. свідчить, 
що лише по м. Києву показник був вищим за середній по країні. У той же час по 5 регіонах – АР Крим, 
Волинській, Дніпропетровській, Сумській областях і м. Севастополю він мав від’ємні значення внаслідок 
чистого відпливу ПІІ протягом року. Ще 3 регіони мали рівень відкритості в межах від 75% до середньо-
го по країні рівня, 2 – від 50 до 75% від середнього, 3 – від 25 до 50%, а 13 – менше 25% середнього по 
країні показника. Тобто рівень відкритості одного регіону – м. Києва, який сформувався за рахунок при-
скореного припливу сюди ПІІ, в кілька разів перевищував рівні відкритості переважної більшості регіо-
нів і вирішальною мірою впливав на формування загальноукраїнського показника. Причому напередодні 
кризи простежувалася тенденція збільшення кількості регіонів з рівнем відкритості меншим за 25% від 
середнього по країні. 

Отже, доволі повільні зміни загальноукраїнських показників рівнів поточної відкритості були су-
мою різноспрямованих тенденцій на рівні регіонів, у тому числі кількаразових збільшень рівнів відкри-
тості і стрімких знижень, аж до від’ємних значень. 

Зважаючи на суттєві відмінності у рівнях відкритості до ПІІ, важливою науковою и практичною 
проблемою є дослідження впливу змін відкритості економік регіонів до ПІІ на характер розвитку регіо-
нів. 

 
Є.Ю. Березянко, 
м. Київ  

ПРОБЛЕМИ ОПЕРАЦІЙ З УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ 

Докризовий формат функціонування світової економіки був безпосередньо пов'язаний з масшта-
бом включення національного економічного простору у міжнародну систему глобальних потоків капіта-
лу. Для того щоб постійно розвиватися й виходити лідером в умовах твердої світової конкуренції, країні 
необхідно активно долучатись до управління внутрішніми потоками обігу капіталу, контролювати та 
формувати  найбільш ефективні з точки зору суспільства напрямки його участі в міжкордонному обігу.  

© Є.Ю. Березянко, 2010  
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Довгий час державна економічна політика в Україні  була націлена на підтримку експорту, який в 
основному представлений сировиною і продукцією з незначним ступенем переробки . Але розвиток си-
ровинних галузей не здатний вирішити завдання стійкого економічного зростання. Навіть вступ України 
до СОТ не дав очікуваних позитивних зрушень у плані росту національної економіки. Всі колишні нео-
фіти СОТ (Іспанія, Франція, Греція та ін.) за рахунок доступу до швидких та дешевих грошей проходять 
шлях поглиблення суспільних та індивідуальних боргів. Не оминуло це і Україну – накопичення боргу 
відбувалось в найбільш експротоорієнтованих, прибуткових та тінізованих секторах економіки (табл. 1). 

Таблиця 1 

Розподіл боргових зобов'язань у національній економіці – 5 найбільших боржників [1, 2] 

Показники 

1999 2009 
Кластер 1* Кластер 2** 

Частка 
кластера, %

Обсяг 
продажу, %

Частка  
кластера, % 

Обсяг  
продажу, %

Прибуток/ збиток 41,5 44,7 53,2 58,4 
Довгострокові банківські кредити 66,4 26,1 75,8 28,3 
Короткострокові банківські кредити 63,4 38,0 79,1 20,8 
Загальна кредиторська заборгованість 47,1 45,0 64,2 53,8 
Товарна кредиторська заборгованість 55,2 45,0 43,1 38,4 
Прострочена кредиторська заборгова-
ність 72,6 33,8 84,2 39,1 
Податкова заборгованість 73,4 32,1 - - 
Заборгованість з оплати праці 55,2 31,1 54,7 36,1 
Загальна дебіторська заборгованість 50,8 45,0 56,2 28,3 
Дебіторська заборгованість за товари 51,7 46,2 66,8 19,7 
Прострочена дебіторська заборгова-
ність 68,1 33,8 45,3 31,0 

*Кластер 1 – Гірничовидобувна промисловість, ПЕК, авіатранспорт та зв’язок, муніципальне гос-
подарство, оптова торгівля. 

**Кластер 2 – Гірничовидобувна промисловість, ПЕК, муніципальне господарство, виробництво 
неметалургійної мінеральної продукції, банківська система. 

 
 
Оновлення й розвиток економіки України залежать від ефективності її інвестиційної діяльності. 

Система регулювання умов інвестиційної діяльності не є стабільною. Цілі й принципи регулювання інве-
стиційної діяльності випливають із загальнодержавної економічної політики і її складової – інвестиційної 
політики.  

Якщо більш прискіпливо розглянути причинно-наслідкові зв'язки, принаймні між накопиченням 
боргових зобов'язань, рівнем інвестування, експортом, тенденціями розвитку (т.р.) корпоративного сек-
тору, можна дійти висновку щодо існування безпосередньої залежності між станом національної еконо-
міки та характером процесів з управління капіталом (табл. 2). 

Розвиток корпоративного сектору та характер завдань, що він вирішує, залежить від стадії життє-
вого циклу, який він проходить як модель існування ринкових форм [5]. Після приватизації, проходячи 
процес концентрації процес виробничого розвитку та виробничого розширення ринкової частки майже  
 

Таблиця 2 

Відносні макроекономічні показники економічного розвитку України (%) [3, 4] 

 1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Т.р. ВВП -3,4 -9,2 5,2 12,1 2,7 7,3 7,9 2,1 -17,8
Т.р. інфляції 15 100 26 12 13,1 12 17 25 28
Накопичення стабфонду (млрд. дол.) - - 1,05 9,3 19,41 22,3 31,97 31,5 53,1

Інвестиції в основний капітал (т.р.) - 0,4 31,3 28,0 1,9 19 29,8 -2,6 -43,3
Держборг (% від ВВП) - - 32,0 19,8 15,5 12,8 10,8 13,5 15,5
Корпоративний борг (в % до ВВП) - - 22,7 27,4 29,9 37,8 49,3 68,8 64,9
Дефіцит бюджету % ВВП - - -0,6 -3,2 -1,8 -0,7 -1,1 -1,5 -23,2
Облікова ставка НБУ 80* 110 27,0 9,0 9,5 8,5 8,0 12,0 10,25

Ставка комерційна (середня) 25 20 20 22 15 14 25 21
Обмінний курс - 1,7 4,5 5,5 4,7 5,0 5,3 9,0 7,8
Обсяг промислової продукції, млн. грн. -14,1 0,7 13,2 12,5 3,1 6,2 10,2 -3,1 -30,4
Зміни валового нагромадження (до 1990 р.) - 14,8 17,4 28,2 29,3 35,5 44,0 44,7 21,5

*1992 р. 
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припиняється, а головні зусилля компаній переносяться у площину менш витратної і більш швидкої кон-
солідації та встановлення контролю над конкуруючою або суміжною компанією за рахунок використан-
ня методу боргового свопу. У процесі вибору шляху розвитку компанії, якщо інвестор та власник пере-
магають професіонала, суспільно корисний розвиток такої компанії припиняється і вона перетворюється 
на вид непродуктивного інвестиційного навантаження, єдине завдання якого – зростання вартості компа-
нії (часто віртуальної). Укорінення такої практики в трансформаційних та молодих ринкових країнах 
пов'язана з недосконалістю позиції держави, використанням на ранніх стадіях ринку просунутих лібера-
льних моделей організації суспільного економічного життя. Подальше просування корпоративних струк-
тур по кривій занепаду призводить до смерті компанії як корисного та економічно активного члена сус-
пільства. 

За умови недостатності професіоналізму власників активів і відсутності довіри до власного мене-
джменту та рівня його професіоналізму провідні компанії залучають до процесів управління капталом 
консалтингові організації, що виникли як самостійна гілка аудиторських та страхових представництв 
іноземного інвестиційного бізнесу. Послуга з фінансової оптимізації трансформувалась у процес повноп-
равного управління на основі використання професійних знань із ринків капіталу та основних методів 
нарощування прибутковості та знань недоліків національної законодавчої бази – її основних інвестицій-
них та податкових прогалин.  
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О.І. Воробйова, к.е.н. 
НАПКБ, м. Сімферополь 

ВПЛИВ БАНКІВ З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ НА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 

Сучасний розвиток світової економіки характеризується системною трансформацією, яка пов'яза-
на з глобалізацією як закономірністю розвитку суспільно-економічних відносин. Глобалізація характери-
зує якісно нову фазу інтернаціоналізації економічного життя, яке супроводжується лібералізацією зовні-
шньоекономічних зв'язків, зменшенням бар'єрів для руху капіталів, товарів, послуг, робочої сили та по-
силенням інформаційного обміну. Сучасна глобалізація має найбільший прояв при вільному і ефектив-
ному русі фінансових капіталів між окремими країнами і регіонами, функціонуванні фінансового ринку, 
реалізації глобальних фінансових стратегій транснаціональних компаній і банків. Отже, сучасна глобалі-
зація перш за все пов'язана з фінансовою глобалізацією, яку можливо визначити як об'єднання у єдину 
світову систему сукупності міжнародних фінансових відносин.  

Україна як сучасна держава не має можливостей уникнути глобальних процесів, які відбуваються 
у фінансовому і нефінансовому секторах економіки. На українському ринку вже достатньо давно прису-
тні транснаціональні корпорації і банки, які мають свої власні фінансові інтереси, але за умов існування 
української держави вони змушені додержуватись чинного законодавства, працювати в тому правовому 
полі, яке є в Україні. 

Фінансова глобалізація впливає на всі сфери фінансів, зокрема державні фінанси, фінанси суб'єк-
тів підприємництва, фінанси домогосподарств, фінансовий і страховий ринок. Цей вплив неоднорідний і 
відрізняється за спрямуванням, силою, формами прояву та наслідками. Так, за останні 20 років фінансова 
глобалізація суттєво вплинула на банківський сектор, зокрема з'явились нові методи ведення банківсько-
го бізнесу, форми обслуговування корпоративних та індивідуальних клієнтів. Транснаціональні банки 
все активніше проникають у національні економіки і за рахунок великих обсягів власного капіталу пос-
тупово переходять до контролю національних банківських систем шляхом: а) придбання найбільш роз-
винутих банківських інститутів країни; б) побудови мережі власних дочірніх банківських установ; в) по-
глинання та приєднання до своїх банків все більшої кількості середніх і малих національних банків. 

В Україні фінансова глобалізація знайшла свій прояв через збільшення частки іноземного капіталу 
в банківському секторі. У 1994 р. було всього 12 банків з іноземним капіталом. У 2009 р. таких банків 
стало 51, у тому числі зі 100% іноземним капіталом 17 банків. Частка іноземного капіталу в статутному 
капіталі українських банків становила у 2008 р. 40,5%. Наведені дані свідчать, що іноземний капітал де-
далі глибше проникає в банківську систему України, а його роль постійно зростає. 
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Внаслідок дії іноземних фінансово-кредитних установ українська банківська система вже на 36-
40% залежить від іноземного фінансового капіталу. Українські банки з іноземним капіталом контролю-
ють значну частину депозитного та кредитного ринку країни. Так, частка банків з іноземним капіталом у 
складі депозитів фізичних і юридичних осіб за даними на 01.01.2010 р. складає не менш як 46,6%. Пито-
ма вага кредитів, наданих юридичним і фізичним особам банками з іноземним капіталом на 01.01.2010 р. 
становила 46,4%, у тому числі кредитів, наданих юридичним особам, – 38,8%. 

Присутність іноземного капіталу у вітчизняній банківській системі має як позитивні, так і негати-
вні прояви. До позитивних проявів можливо віднести: а) створення якісно нового фінансово-
економічного середовища; б) зростання міжбанківської конкуренції, що зменшує кредитні ставки та під-
вищує якість банківських послуг юридичним і фізичним особам; в) покращення банківського менеджме-
нту; г) збільшення капіталізації українських банків; д) впровадження міжнародного досвіду ведення бан-
ківської справи; е) використання новітніх банківських технологій; запровадження високих стандартів 
обслуговування клієнтів. До негативних проявів можливо віднести: а) можливість посилення іноземного 
контролю; б) посилення нерівноправної конкуренції між національними та іноземними банками; в) мож-
ливості відпливу частини українського капіталу до іноземних країн; г) приход на український банківсь-
кий ринок іноземних банків з низьким рейтингом та невеликими фінансовими можливостями; д) ймовір-
ність збільшення спекулятивних операцій; е) незацікавленість банків з іноземним капіталом у дійсному 
розвитку вітчизняної економіки. 

Стрімке проникнення іноземного капіталу в банківську систему України вимагає невідкладного 
вирішення низки питань, зокрема й щодо рівня присутності банків з іноземним капіталом. Відкритість 
вітчизняного банківського ринку збільшує можливості залучення ресурсів на іноземних ринках та відк-
риває нові шляхи  підвищення капіталізації банківської системи України. Проте зростання частки банків 
з іноземним капіталом може призвести до надмірної залежності українських банків від кон'юнктури сві-
тових фінансових ринків, зростання рівня системного ризику, а держава втратить важелі впливу на бан-
ківський сектор. 

Крім того, необхідно зазначити, що банки з іноземним капіталом меншою мірою зацікавлені у ро-
звитку української промисловості. Найчастіше банки з іноземним капіталом кредитують торговельні та 
торгово-посередницькі компанії, які мають більші обороти, аніж промислові підприємства. Лише окремі 
банки з іноземним капіталом активно працюють з вітчизняним промисловим бізнесом. До таких банків 
можливо віднести Промінвестбанк, УкрСиббанк, Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, ВТБ банк та інші. 

Інтереси банків з іноземним капіталом щодо вітчизняної промисловості обумовлені виключено 
власними прибутками. Якщо взаємодія з вітчизняними промисловими підприємствами може гарантувати 
банкам з іноземним  капіталом прибуток більший, аніж при взаємодії з підприємствами інших видів еко-
номічної діяльності, то в цьому разі банки будуть надавати поточні й інвестиційні кредити. Однак ситуа-
ція щодо короткострокового, середньострокового і довгострокового кредитування українських промис-
лових підприємств не завжди позитивна. У більшості випадків банки з іноземним капіталом відмовля-
ються кредитувати промислові підприємства на довгостроковій основі. Найчастіше банки з іноземним 
капіталом можуть погодитись надати короткострокові або середньострокові кредити, тобто терміном 
кредитування 1-3 роки, що не завжди задовольняє промисловий сектор, не дає змоги для здійснення за-
ходів щодо реалізації інноваційно-інвестиційних проектів.  

Для підприємств вітчизняної промисловості взаємодія з банками з іноземним капіталом може на-
дати такі переваги: 

збільшити обсяги кредитування за рахунок того, що банки з іноземним капіталом мають більші 
кредитні ресурси; 

збільшити терміни кредитування внаслідок того, що банки з іноземним капіталом, як правило, за-
лучають ресурси на більшій термін, аніж вітчизняні банки; 

використовувати інвестиційні кредити для оновлення виробництва у зв'язку з менш дорогими кре-
дитними ресурсами, які надають банки з іноземним капіталом; 

використовувати інвестиційні можливості банків з іноземним капіталом за рахунок емісії і прода-
жу банкам цінних паперів, зокрема акцій і облігацій; 

запровадити нові кредитно-інвестиційні програми за участю банків з іноземним капіталом, що є 
недоступним для вітчизняних банківських інститутів. 

Банки з іноземним капіталом при взаємодії з вітчизняними промисловими підприємствами нама-
гаються створити фінансово-промислові групи, у яких банки будуть домінувати внаслідок більш вагомих 
фінансових можливостей та наявності об ґрунтованих інноваційно-інвестиційних проектів. Однак вітчи-
зняне законодавство фактично не дає змогу створювати фінансово-промислові групи. Це є значним галь-
мом для розвитку як банківського сектору країни, так і підйому промисловості. Створення фінансово-
промислових груп чи інших об'єднань банків з іноземним капіталом і вітчизняних промислових підпри-
ємств слід розглядати виходячи з національних інтересів. Такі інтереси пов'язані з необхідністю здійс-
нення масштабних інноваційно-інвестиційних проектів, які неможливо реалізувати без великих обсягів 
фінансових ресурсів, які за сучасних умов можуть надати лише банки з іноземним капіталом. 
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О.П. Завгородняя 
ИЭП НАН Украины, г. Донецк 

ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИИ  
СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ КОМПАНИЙ 

Неотъемлемой чертой любого бизнеса является стремление к укрупнению и расширению сфер и 
масштабов деятельности, росту капитализации созданной компании. Во второй половине 90-х годов XX 
в. основные принципы развития крупных компаний, такие как эффективность, гибкость и маневренность, 
дополнились усиленной ориентацией на экспансию и рост. Крупные компании стремятся изыскивать 
дополнительные источники расширения своей деятельности, среди которых одним из наиболее распрос-
траненных является слияние и поглощение компаний (m&a), что обусловливает актуальность исследова-
ния и определяет его цель, состоящую в оценке позитивных и негативных сторон стратегии m&a, каса-
ющихся эффективности, роста производства, распределения дохода, доступа к рынкам ит.д. 

Подход к идентификации процессов слияния и поглощения базируется на результате сделки, т.е. 
появлении новой компании либо осуществлении процессов в рамках существующих форм. В экономиче-
ской литературе слияние компаний трактуется как объединение двух или более хозяйственных субъек-
тов, в результате которого образуется новая экономическая единица (новое юридическое лицо). Погло-
щением называется сделка, совершаемая с целью установления контроля над хозяйственным обществом 
при сохранении его юридической самостоятельности и осуществляемая путем приобретения более 30% 
уставного капитала (акций, долей и т.п.) поглощаемой компании.  

Процесс слияния/поглощения компаний носит волнообразный характер, которому присущи черты 
и особенности, соответствующие уровню развития экономики. Для современной волны характерны: сли-
яние транснациональных корпораций, т.е. сверхконцентрация во всех сферах деятельности; глобальные 
мегасделки; единый европейский рынок. Вместе с тем наблюдаются структурные изменения мирового 
рынка M&A, которые заключаются в увеличении доли азиатского рынка, а также рынка ЦВЕ, особеннос-
тью которого является большое число приватизационных сделок. Научно-технический прогресс изменил 
основные стимулы слияний/поглощений: если в начале XX в. это было сокращение транспортных расхо-
дов, то последняя волна обусловлена прежде всего снижением стоимости телекоммуникационных услуг, 
а также достижениями в области информационных технологий, таких как электронная торговля, элект-
ронный документооборот и т.д. Это позволило значительно расширить границы роста,  в том числе пу-
тем размещения различных составляющих производств в разных странах, сохраняя при этом прямые ор-
ганизационные и информационные контакты, непосредственное управление товарными и финансовыми 
потоками. При этом значительно (в разы) сократились издержки обслуживания оборота товаров и услуг.  

Несомненные преимущества стратегии слияния и поглощения компаний, особенно быстрота осу-
ществления, способствуют ее широкому распространению в мировой практике. Данные о состоянии ми-
рового рынка M&A в период последней волны, приводимые в разных источниках, существенно разли-
чаются. Отмечается, что к концу 2000г. общий размер рынка превысил $3 трлн., общее число сделок по 
слияниям и поглощениям компаний в мире с 1990 по 1999г. увеличивалось в среднем на 46% ежегодно 
[1]. Имеются и другие цифры: средний темп роста мирового объема сделок по слияниям/поглощениям 
составлял в период с 1990 по 1998г. 31%; количество сделок росло за этот период со средней скоростью 
13% ежегодно; средняя стоимость сделки увеличивалась с 1991 по 1998г. в среднем на 22% в год [3]. Од-
нако в 2001г., по оценкам финансового института Tomson Financial, объем мирового рынка M&A упал на 
50% по сравнению с предыдущим рекордным 2000г. и составил $1,75 трлн., что связывают с замедлени-
ем развития мировой экономики, падением курса акций отдельных компаний, слабой конъюнктурой ры-
нка. Несмотря на это, интерес к подобным сделкам в мире не ослабевает.   

Основными игроками на рынке M&A выступают крупные транснациональные компании, причем 
по уровню активности в осуществлении сделок доминируют развитые страны ЕС и  США, на долю кото-
рых, по некоторым оценкам, в 2000г. приходилось примерно 90-95% мирового объема сделок. 

Значительно менее развит рынок M&A в развивающихся странах и странах Центральной и Восто-
чной Европы (ЦВЕ). В аналитическом обзоре рынка ЦВЕ, который предоставляет компания Pricewaterh-
ouseCoopers, отмечается, что рост активности по слияниям и поглощениям компаний произошел в 2005 
г., когда общая расчетная стоимость всех сделок составила $91,2 млрд. и в два раза превысила результат 
2004 г. Примечательной чертой данного рынка являются приватизационные сделки, на долю которых в 
2005г. приходилось 25% всех сделок совокупной стоимостью приблизительно $22,8 млрд.  

В 2005 г. в аналитический обзор впервые была включена Украина, приведены сведения о 85 сдел-
ках стоимостью $2,3 млрд. (3% всего объема рынка ЦВЕ), а также сделках по приватизации, объем кото-
рых составил $4,9 млрд., или 21% общей расчетной рыночной стоимости приватизационного рынка ЦВЕ 
[3]. Причем, по мнению некоторых экспертов, до 60% объема приватизационных сделок составляют 
«рейдерские захваты. В последующие годы объем украинского рынка M&A имел следующую динамику 
($ млрд.): 2004 г. – 3; 2005 г. – 7,7; 2006 г. – 4,8; 2007 г. – 21,49; 2008 г. –3,7. 

Рост украинского рынка M&A в 2007 г. происходил на фоне  роста мирового рынка, о чем свиде-
тельствуют статистические данные. Так, в I полугодии  2007г. объем сделок на мировом рынке M&A 
вырос на 53% и достиг $2,5 трлн. Согласно исследованиям компании Thomson Financial сумма сделок на 
европейском рынке выросла на 73% (до $1,02 трлн.)  и впервые сравнялась с показателем американского 
рынка ($1,03 трлн.) [4].  
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В 2008 г., по данным аналитической группы M&A-Intelligence, в результате мирового финансового 
кризиса объем украинского рынка упал почти в 6 раз  – до $3,7 млрд., при этом количество сделок уме-
ньшилось почти в 2,5 раза и составило 36 [5]. Основные причины, по мнению аналитиков, заключаются в 
следующем: 

крайняя нехватка доступных кредитных средств на проведение сделки ввиду углубления мирового 
кризиса ликвидности; 

снижение общего числа сделок с контрольными долями бизнеса; 
отмена или затягивание ряда сделок ввиду трудности справедливой оценки продаваемо-

го/покупаемого бизнеса. 
На мировом рынке M&A компаний одну из лидирующих позиций по количеству и объему сделок 

занимает черная металлургия. В 2006г. объем сделок в сталелитейной промышленности  составил рекор-
дные $78 млрд., что более чем в 2 раза превысило уровень предыдущего года. Это было достигнуто пре-
жде всего за счет покупки Arcelor компанией Mittal Steel за $38,3 млрд. Однако эксперты отмечают, что 
несмотря на серию крупных сделок в черной металлургии отрасль еще далека от окончательной консо-
лидации, так как на долю 15 крупнейших сталелитейных компаний в 2006 г. пришлось 35% мирового 
рынка производства стали ($1,24 млрд.).  

В Украине металлургическая отрасль в 2008г. стала второй после банковского сектора по сумме 
сделок, которая составила при 2-х транзакциях $590 млн., из них $550 млн. – стоимость 100% акций ЗАО 
«Мини-металлургический завод «Истил» [5]. В 2009г. некоторые эксперты прогнозировали спровоциро-
ванную банкротствами активизацию слияний и поглощений крупных металлургических компаний, таких 
как ИСД, «Запорожсталь» и ММК им. Ильича. На самом деле собственники сменились только у Донец-
кого электрометзавода. Прогноз не подтвердился в силу сложившихся как объективных, так и субъекти-
вных факторов, а именно:  

банкротство отечественных горнометаллургических компаний стало маловероятным в связи с 
улучшением в 2009г. конъюнктуры мирового рынка металла за счет увеличения спроса со стороны Ки-
тая. Крупнейшим отечественным металлургическим компаниям (ИСД, «Метинвест», ММК им. Ильича, 
«Запорожсталь»), благодаря достаточно низкой цене на свою продукцию, удалось занять эту рыночную 
нишу и тем самым увеличить уровень загрузки сталелитейных мощностей от 70 до 83%;  

главное преимущество большинства отечественных компаний, например по сравнению с российс-
кими,  в том, что их кредитовали в основном западные банки, которые не изъявляют желания обременять 
пассивы украинскими банкротствами, а потому не имеют иного выбора, как согласиться на реструктури-
зацию долга; 

существенным отличием украинских реалий от российских является роль государственной подде-
ржки крупного бизнеса, которая состояла не в прямой финансовой поддержке, а в поиске решения таких 
вопросов, как тарифы на железнодорожные перевозки, своевременное возвращение НДС, отсрочка по-
гашения газовых долгов и т.д., т.е. в создании благоприятных условий для работы; 

большинство компаний сконцентрировалось на обеспечении сохранения своего бизнеса, сосредо-
точившись на показателях краткосрочной ликвидности (в частности, отношении генерируемых потоков к 
краткосрочным обязательствам), отложив при этом решение стратегических вопросов; 

одной из мер, направленных на улучшение финансовой ситуации, стало избавление от непрофи-
льных активов (в ММК им.Ильича, например,  вывели из состава комбината агропромышленный ком-
плекс и остальные дочерние структуры);   

в условиях отсутствия банковского кредитования возобновились бартерные сделки.  
Для отечественных горно-металлургических компаний острой проблемой остается дефицит сырья 

для металлургического производства, что связано прежде всего со значительным уменьшением объемов 
добычи коксующегося угля в Украине, а также с сокращением импорта из России и Казахстана в связи с 
ростом внутреннего потребления. Следует заметить, что на долю импортного коксующегося угля, в  
основном из РФ, в последние годы приходилось свыше трети объема его потребления украинскими кок-
сохимиками. В связи с этим увеличивается число сделок с целью приобретения собственных источников 
сырья для повышения стабильности и эффективности производственной деятельности. Группа «Метин-
вест», по мнению экспертов, уже ощущает позитивные результаты  в связи с приобретением американ-
ской угольной компании UCC, что обусловлено низкой себестоимостью добычи коксующегося угля, ко-
торая ведется в США карьерным способом, и эффективностью его использования  даже несмотря на 
фрахтовые затраты. По данным ГП «Госвнешинформ», в целом по стране импорт коксующегося угля из 
США за 9 месяцев 2009 г. относительно аналогичного периода предыдущего года вырос почти в четыре 
раза – с 3 до 11%. Со стороны группы «Метинвест»  спрос на горно-металлургические активы настолько 
велик, что заявляется о намерении «купить в Украине все, что может позволить антимонопольное зако-
нодательство» [11]. Собственник «Донецкстали» в последние годы увеличил свои активы в Кузнецком 
бассейне за счет получения права на освоение Серафимовского участка Ушаковского каменноугольного 
месторождения, а также покупки шахты «Октябрьская» (принадлежавшей ранее компании «СУЭК-
Кузбасс») [8, 9].  

Рост мирового рынка M&A продолжился в 2010 г., в первом квартале 2010г. мировой объем сде-
лок составил $650 млн., что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее быст-
рыми темпами активность росла на азиатских рынках (25% мирового объема сделок). В США, напротив, 
сумма транзакций увеличилась на 12% и составила $217,6 млрд., при этом количество операций увели-
чилось на 26%. На европейском рынке также произошло снижение объема сделок на 7% – до $154,3 
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млрд. и уменьшение количества операций на 15%. По мнению экспертов,  это объясняется трудностями с 
получением кредитов. 

Результаты исследований, проводимые экспертами ЮНКТАД (Конференции Организации Объе-
диненных Наций по торговле и развитию свидетельствуют о том, что прямые иностранные инвестиции в 
новые проекты являются более полезными с точки зрения воздействия на процесс развития принимаю-
щих стран, чем трансграничные слияния и поглощения [2]. Однако  не следует исключать, что слия-
ния/поглощения в долгосрочной перспективе будут способствовать развитию производства, внедрению 
современных технологий. Кроме того,  слияние/поглощение может быть реальной альтернативой банк-
ротству национальной компании, способствовать сохранению рабочих мест. В каждом конкретном слу-
чае следует учитывать и оценивать позитивные и негативные стороны, касающиеся эффективности, рос-
та производства, распределения дохода, доступа к рынкам и т.д.  
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ В УМОВАХ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

Перехід української економіки до ринкових відносин супроводжується всезростаючим науково-
технічним і технологічним відставанням від індустріально розвинених країн. Причиною цього є відсут-
ність стабільної стратегії розвитку країни, що спричинило нестабільність і ситуативність економічних 
процесів. Нехтування сучасними тенденціями розвитку світової економіки може обумовлювати те, що 
Україна в найближчій перспективі буде повністю витіснена з ринку високотехнологічної продукції, а це 
безпосередньо вплине на рівень соціально-економічного стану країни та погіршення якості життя насе-
лення. 

Розвиток інноваційної діяльності – один з основних шляхів виходу економіки України з кризової 
ситуації і отримання високого рівня прибутку. При цьому важливо враховувати світовий досвід організа-
ції інноваційного процесу. Тому необхідність впровадження світових тенденцій  розвитку інноваційної 
діяльності в економіку України, зокрема в промисловий сектор, є важливою складовою національного 
добробуту країни. 

Сьогодні серед розвинених країн немає такої, де держава тими чи іншими методами не прагнула б 
сприяти інноваційному процесу. Аналізуючи державну політику розвинених країн щодо підтримки інно-
вацій за ступенем державного регулювання, можна виділити два полюси. На одному знаходяться США 
та Велика Британія, де держава найменше втручається в економіку, зокрема й в інноваційну діяльність, 
на іншому – Франція та Японія, у яких держава найбільш активно підтримує інноваційний процес всіма 
можливими методами. 

Перший полюс, який умовно можна назвати англо-американською моделлю, характеризується 
найповнішою автономією підприємництва в інноваційній сфері. За такої моделі вважається, що ринкові 
механізми самі сприяють прискоренню інноваційного процесу. Головний акцент робиться на створення 
сприятливих умов для ведення бізнесу взагалі, що зумовлює рівні умови для впровадження інноваційних 
продуктів у всі галузі народного господарства. 

Другий (франко-японський) полюс інноваційної політики характеризується досить значним впли-
вом держави на інноваційні процеси, зокрема і неринковими методами, шляхом прямих дотацій і субси-
дій підприємствам і організаціям, які здійснюють інноваційну діяльність. За цієї моделі уряди визнача-
ють пріоритетні напрямки інноваційно-технологічного розвитку, яким надається суттєва урядова підтри-
мка. 

Тобто основним завданням державної інноваційної політики мають бути заходи, спрямовані на 
створення умов для органічного поєднання науково-технологічного і підприємницького середовища.  
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Держава має посилити пряму підтримку інноваційного процесу у вигляді сприяння створенню іннова-
ційної інфраструктури, становленню науково-виробничих об’єднань тощо, але лише істотні нововведен-
ня держава повинна заохочувати фінансово, наприклад, через пільгове оподаткування або за рахунок 
бюджетних асигнувань. Такий підхід дасть змогу не розпилювати державні кошти на підтримку малопе-
рспективних нововведень і сприятиме інноваціям, спрямованим на економічний прорив і забезпечення 
стійкого зростання. Ринкових механізмів на сучасному етапі буде недостатньо для помітної інтенсифіка-
ції інноваційного процесу в Україні. 

При формуванні нової моделі національної інноваційної системи одну з ключових ролей відіграє 
інноваційна інфраструктура, яка забезпечує горизонтальні і вертикальні зв’язки між суб’єктами іннова-
ційної діяльності, сприяє прискоренню трансферу знань і дифузії технологій. Однією з таких форм 
управління є менеджмент циклу «наука–техніка–виробництво», до якої, зокрема,  належать так звані тех-
нопарки, технополіси й інкубатори. Особливе місце, на наш погляд, в інноваційній інфраструктурі за-
ймають бізнес-інкубатори. У сучасному світі бізнес-інкубатором прийнято вважати інноваційну структу-
ру, що має своєю метою підтримку утворення і розвитку нових організацій шляхом надання їм площ для 
оренди, первісного капіталу, консультацій і т.п. Відомі випадки об’єднання декількох успішно працюю-
чих бізнес-інкубаторів у нову структуру – технопарк. 

Наступний рівень у розвитку інноваційної структури – технополіс. Він зазвичай виникає там, де 
переплітається діяльність сусідів-технопарків. Щодо розвитку цих структур в Україні, вони можуть бути 
створені на базі великих науково-промислових центрів (Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Львів), де 
існують могутні науково-виробничі комплекси із збалансованого розвитку регіональної економіки. 

В Україні утворена активно діюча Асоціація бізнес-інкубаторів. Налагоджено інтенсивний процес 
обміну інформацією щодо концепцій інноваційного бізнесу і менеджменту з фахівцями із США, які ма-
ють на меті дати молодим українським дослідникам та інженерам інформацію, пов’язану з дифузією тех-
нологій із лабораторій на ринок. 

Вивчаючи досвід створення інноваційних структур у країнах з перехідною економікою, треба за-
значити, що створення бізнес-інкубатора, а тим більше технопарку є складною, дорогою і довгостроко-
вою справою. Але воно дуже перспективне для України, тому що має стратегічне значення, вектор орієн-
тації якого спрямований у технології ХХІ ст. Але не можна очікувати від них миттєвої віддачі. Напри-
клад, досвід Росії показує, що період становлення і досягнення апогею діяльності технопарку становить 
8–10 років. Сьогодні Україна робить перші кроки на шляху інноваційного розвитку. І технопарки при 
цьому відіграють найважливішу роль як піонерські структури, що дають змогу за недостатнього держав-
ного фінансування застосовувати механізми цільового використання засобів, одержуваних при виконані 
інноваційних проектів, для розвитку власних наукових баз за рахунок принципу реінвестування, що є 
сьогодні єдиною можливістю підтримки і розвитку як науково-технологічного потенціалу, так і іннова-
ційної діяльності в країні. Очевидно, що подальше становлення і розвиток мережі бізнес-інкубаторів, 
наукових і технологічних парків в Україні визначатиметься як об’єктивними труднощами перехідного до 
ринкових умов господарювання періоду, так і національними особливостями реалізованої економічної 
моделі стимулювання інновацій. 

Аналізуючи все вищезазначене, можна зробити висновок, що за різноманіттям форм і прийомів 
стимулювання інноваційної діяльності з боку державних органів у всіх промислово розвинених країнах є 
дещо загальне, що дає змогу виділити інноваційну політику як специфічний елемент системи державного 
регулювання. Інноваційна політика повинна ґрунтуватися на пріоритетах економічної політики, зокрема: 

концентрація ресурсів на проведенні фундаментальних і прикладних досліджень у тих напрямках, 
де Україна має значний науковий, технологічний і виробничий потенціал; 

впровадження програмно-цільового підходу до фінансування всіх секторів наукової сфери; 
впровадження ринкових механізмів підтримки нових технологій, розширення участі малого і се-

реднього бізнесу в науково-технологічному розвитку; 
приведення системи правового захисту інтелектуальної власності у відповідність з міжнародними 

нормами і введення інтелектуальної власності в господарський оборот; 
розвиток і впровадження сучасних інформаційних технологій; 
подолання надвитратності, неприпустимо високої енерго- і матеріаломісткості всієї нашої промис-

ловості; 
пріоритетна підтримка інноваційного розвитку галузей економіки, які вже зараз можуть вийти на 

світовий ринок; 
інтеграція в міжнародні технологічні потоки з метою модернізації вітчизняного виробництва; 
запобігання надходженню до України застарілих і малоефективних технологій. 
 

О.В. Ільїна 
Луганський міський центр зайнятості 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ  
ТА БОРОТЬБИ З БЕЗРОБІТТЯМ 

Головною економічною проблемою в соціальній політиці є сучасна світова криза, яка суттєво 
вплинула на економічні й соціальні процеси, на всі без винятку сфери суспільного життя. Негативні на- 
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слідки світової кризи – соціальні: зниження ділової активності призведе до падіння рівня зайнятості й 
добробуту людей, зростання безробіття, зменшення платоспроможності, скорочення надходжень до бю-
джетів усіх рівнів. 

Сучасне соціально-економічне становище України характеризується збитковістю стратегічно важ-
ливих підприємств, істотною структурною деформацією вітчизняного виробництва, сировинною спря-
мованістю експорту, великою імпортною залежністю  економіки  від  постачання  енергоносіїв,  значним 
зменшенням національного багатства, збільшенням боргової залежності держави, посиленням диферен-
ціації соціально-економічного розвитку регіонів, критично низькою народжуваністю та надмірно висо-
кою смертністю, зростанням демографічного навантаження на населення працездатного віку, низьким 
рівнем та якістю життя, високим рівнем бідності, тінізацією національної економіки, нагромадженням 
апатії та напруженості в суспільстві. 

Сьогодні в Україні найбільш постраждалими сферами економіки стали будівництво та металургія. 
Вони відіграють величезну соціальну роль у регіонах, у яких вони базуються, забезпечуючи населення 
робочими місцями та соціальною інфраструктурою, а місцеві бюджети – податковими відрахуваннями. 

Соціально-економічними проблемами в умовах ринкової трансформації економіки є формування 
національного ринку праці, котрий використовує сукупність механізмів, які забезпечують рівновагу й 
координацію попиту – пропозиції на ринку праці, захист найманих працівників через систему соціально-
го страхування. 

Для кількох поколінь громадян України безробіття було абстрактним поняттям, а асоціювалося з 
наслідками суперечностей між працею і капіталом. У життя пересічного українця безробіття увійшло як 
наслідок системної економічної кризи, як невід’ємна складова ринкових реформ. 

В останні роки ринок праці переживає не найкращі часи, скорочення обсягів виробництва та пос-
тійне зменшення сільського населення, що значною мірою позначається відповідно на величині попиту й 
пропозиції на робочу силу. 

За даними ООН сьогодні кожний третій працездатний не має роботи взагалі або має випадковий 
чи сезонний заробіток. Тому безробіття є центральною соціальною проблемою сучасного суспільства. 
Розглянемо стан зайнятості й безробіття в Україні з метою виявлення особливостей, проблем і тенденцій. 

За даними державної служби зайнятості у 2008 р. її послугами користувалось 2,5 млн. незайнятих 
трудовою діяльністю осіб проти 2,4 млн. у 2007 р. Протягом 2009 р. послугами державної служби зайня-
тості скористалися 3,2 млн. чол., що на 760 тис. більше, ніж у 2008 р. 

У Луганській області станом на 1 листопада 2009 р. рівень безробіття становив 1,3%, що на 0,2% 
менше, ніж на відповідну дату минулого року, і на 1,1% менше, ніж на 1 січня 2009 р. 

Тож, як бачимо, безробіття набуло небаченого раніше розмаху в Україні, а держава не поспішає 
вирішувати проблеми зайнятості. Однак у будь-якому випадку політика зайнятості повинна бути підпо-
рядкована головній стратегічній задачі – надання кожному працездатному члену суспільства не роботи 
взагалі, а можливості найбільшою мірою розвинути і реалізувати свій потенціал, отримуючи при цьому 
гідну винагороду за свою працю. 

Пріоритетними напрямками реформування українського ринку праці є: вдосконалення системи 
оплати праці; розширення можливостей отримання населенням офіційних основних і додаткових дохо-
дів; соціальна підтримка окремих груп; підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили; 
сприяння ефективним і доцільним переміщенням працездатного населення; запобігання зростанню без-
робіття через створення робочих місць за рахунок різних джерел фінансування; впровадження механізмів 
звільнення і перерозподілу, реструктуризації економіки і піднесення вітчизняного виробництва. 

Соціальна політика – це діяльність держави та її інститутів, органів місцевого самоврядування, ві-
тчизняних і зарубіжних підприємств, установ усіх форм власності, їх об'єднань і асоціацій, громадських і 
приватних фондів, громадських і релігійних організацій, громадян щодо розвитку й управління соціаль-
ною сферою, збалансування розвитку суспільства, забезпечення стабільності державного правління, со-
ціального захисту населення, створення сприятливих умов для існування індивідів і соціальних спільнот. 

Послідовні спільні дії уряду та роботодавців у рамках реалізації антикризового законодавства на 
ринку праці вже дозволили змінити ситуацію на краще, як вважають у Мінпраці. Стабілізувався попит на 
робочу силу, зменшується кількість вивільнених працівників та зареєстрованого безробіття. За 9 місяців 
2009 р. кількість офіційно безробітних зменшилася на 317,5 тис. чол. У цілому по країні за цей же період 
553 тис. незайнятих громадян України знайшли роботу, ще 210 тис. громадян були залучені на тимчасові 
оплачувані громадські роботи. 

Мінімальна заробітна плата у 2008 р. складала 605 грн., а у 2009 р. була встановлена у розмірі 650 
грн. Мінімальна пенсія у 2009 р. становила 596 грн., що на 98 грн. більше попереднього року. Прожитко-
вий мінімум для працездатних осіб залишається незмінним і фіксується на рівні, що діє з 1 жовтня 2008 
р., а саме 669 грн. Економічна ситуація в країні погіршується. Індекс споживчих цін, закладений в основу 
державних соціальних стандартів 2008 р. складав 9,6%, а реальний на 1 січня 2009 р. як мінімум у два 
рази вище. Як наслідок – купівельна спроможності та рівень життя наших громадян катастрофічно зни-
жується. За роки незалежності розроблено і впроваджено в дію багато програм соціального захисту насе-
лення. Але разом з цим соціальна політика досі є недосконалою та не відповідає сучасним потребам сус-
пільства. 

За останні роки спостерігається погіршення ситуації на ринку праці: низький рівень оплати праці, 
скорочення кількості штатних працівників, зростання вимушених адміністративних відпусток, скорочен-
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ня робочого часу та недотримання правил безпеки і охорони праці на робочому місці, що призвело до 
зростання кількості незайнятих осіб та високого рівня передчасної смертності серед населення. 

Переламати цей негативний тренд можливо лише на основі системних заходів щодо радикальної 
модернізації соціальної сфери, її трансформації шляхом переведення на послідовні ринкові механізми в 
рамках соціальної держави. Тільки соціальна модернізація здатна замінити неефективну політику. Навіть 
при невизначеності стратегічної мети і тактичних інструментів її реалізації нині існують безальтернатив-
ні державні пріоритети, які мають бути реалізовані в першу чергу. Такими пріоритетами є пенсійна ре-
форма, відновлення соціальної інфраструктури, підвищення рівня доходів громадян та їх захист від ін-
фляції. 

На державному рівні для сприяння зайнятості і створення нових робочих місць необхідна фінан-
сова підтримка шляхом інвестування, оподаткування і кредитування, а також залучення коштів інозем-
них кредитних ліній та міжнародної технічної допомоги, запровадження сприятливого податкового ре-
жиму для підприємств, що створюють нові робочі місця, сприяння розвитку сезонних і громадських ро-
бот. 

Зменшення масштабів і рівня зареєстрованого безробіття можна досягти двома шляхами: працев-
лаштуванням за наявності відповідного попиту на робочу силу або відмовою в реєстрації тим, хто звер-
тається до центрів зайнятості. 

 
О.П. Кобиляцький 
ЛНУ ім. Т. Шевченка, м. Луганськ 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ  
ПРОДОВОЛЬЧОГО ПІДКОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ЗІ ВСТУПОМ ДО СОТ 

В умовах постійно зростаючого рівня глобалізації, міжнародної конкуренції і продовольчої кризи 
зростає важливість підтримки продовольчого підкомплексу України з боку держави. Але вступ України 
до СОТ накладає деякі обмеження на здійснення подібних заходів. Тому постає необхідність формування 
якісно нової державної політики підтримки продовольчого підкомплексу України. Одними з таких ін-
струментів, здатних прискорити інтенсивний розвиток під комплексу, є програми «зеленої», «блакитної» 
та «жовтої скриньок» СОТ. 

Розвиток продовольчих ринків з орієнтацією на принципи СОТ розглядається у працях вчених, зо-
крема О. Бойка, О. Фесенка, Т. Зінчук, Я. Жаліла, В. Губенка, Т. Остапко та інших. Але окрім висновків 
щодо перспектив продуктового сектору України після вступу до СОТ розгляд питань щодо вибору тієї чи 
іншої стратегії підтримки не отримав достатньої уваги. 

Дослідженно продовольчий підкомплекс, а також  впроваджено та здійсненно заходи, спрямовані 
на підтримку продовольчого підкомплексу України в рамках СОТ. 

Метою статті є дослідження використання різноманітних схем субсидування та підтримки україн-
ських виробників у рамках СОТ з боку держави. 

Після вступу України до СОТ ефективність бюджетних програм підтримки стає більш важливою, 
ніж збільшення фінансування продуктового сектору. Для обмеження одних і стимулювання інших про-
грам підтримки СОТ розподілила такі заходи по деяким групам, залежно від впливу на виробництво і 
торгівлю. 

«Зелена скринька»: ця група охоплює заходи державної підтримки, що зовсім не впливають або 
мінімально впливають на виробництво і торгівлю. Ці заходи фінансуються з державного бюджету і не 
можуть підтримувати ціни виробників. Залежно від бюджету держава може фінансувати заходи з цієї 
групи у будь-якому обсязі. 

До «блакитної скриньки» відносять заходи, що обмежують перевиробництво. Щодо них також не-
має обмежень фінансування з бюджету. 

«Жовта скринька» складається із заходів внутрішньої підтримки, що напряму впливають на торгі-
влю і виробництво. 

Визначальним напрямом державної політики підтримки має стати розробка та впровадження но-
вих програм «зеленої скриньки». Актуальним завданням є формування нової державної політики підтри-
мки продуктового сектору країни.  

Одним із результатів переговорів щодо вступу до СОТ стало те, що Україна не зобов’язана скоро-
чувати внутрішню підтримку, яка надається через програми «жовтої скриньки». Існує лише зобов’язання 
не перевищувати річного рівня підтримки, який акумулюється у показнику суми внутрішньої підтримки 
(СВП). 

СВП сільського господарства України не повинен перевищувати 3,034 млрд. грн. на рік. Крім то-
го, додатково Україна може кожен рік витрачати на програми із «жовтої скриньки» до 5% від річної вар-
тості виробництва валової продукції продовольчого сектору [1]. 

Якщо збільшується річна сума вартості виробництва валової продовольчої продукції, то можливо-
сті підтримки галузі у межах рівня de minimis також збільшуються. 

Зараз по програмах «зеленої скриньки» більшість бюджетних коштів в Україні спрямовується на 
фінансування загальних послуг, особливо на підготовку кадрів, послуг з перевірок загального характеру, 
науково-дослідні роботи тощо. 
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Водночас «зелені» програми можуть мати вигляд прямих платежів. До 2009 р. лише 5% від зага-
льної суми програм «зеленої скриньки» становили прямі платежі безпосередньо виробникам. В інших 
країнах-членах СОТ прямі виплати виробникам, які відповідають критеріям «зелених» програм, склада-
ють від 17% у США до 73% у Європейському Союзі від загальної суми «зеленої скриньки» [2]. 

Залишаються важливими питання модернізації програм «жовтої скриньки». Такі заходи підтримки 
використовуються у різних продовольчих підкомплексах. Уряд має можливість в умовах членства у СОТ 
продовжувати політику цінової підтримки цукрової галузі через мінімальні ціни, але у розмірі, визначе-
ному зобов’язаннями перед СОТ на основі базового періоду. Або держава може перейти на прямі бю-
джетні виплати виробникам цукрового буряку, але також у межах суми СВП, одночасно відмовившись 
від мінімальних цін продажу цукру на внутрішньому ринку. Якщо ці заходи запровадити одночасно, то 
це призведе до перевищення СВП [3]. 

У 2010 р. Верховна Рада ввела механізм дотування виробників молока і м'яса з розрахунку на 1 
корову, що є в наявності на 1 січня 2010 р. Сума податку на додану вартість, що повинна сплачуватися до 
бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну про-
дукцію, м'ясо та м'ясопродукти, у повному обсязі спрямовується на виплату дотацій сільськогосподарсь-
ким товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м'ясо в живій вазі. 

Закон України «Про податок на додану вартість» чітко не визначає, на які цілі буде видаватися ця 
дотація. Але від цільового спрямування коштів залежить, до якої програми за класифікацією СОТ буде 
віднесена така дотація.  

Якщо Міністерство аграрної політики впровадить виплати на худобу на чітко визначену кількість 
голів, то прямі виплати за такою програмою будуть відноситися до програм обмеження виробництва 
(«блакитна скринька») і не підпадатимуть під дію зобов'язань стосовно програм «жовтої скриньки». 

Підтримка даної галузі заходами «зеленої скриньки» означатиме зміщення підтримки з підпри-
ємств убік підтримки інфраструктури. Це прискорить розвиток транспортних шляхів, меліоративних 
споруд, ринкової інфраструктури (збирання, обробка та поширення ринкової інформації), охорони до-
вкілля тощо. 

Висновки. Таким чином, Україна має реформувати механізми надання державної підтримки в рам-
ках діючих норм СОТ, завдяки чому з’являться нові можливості та перспективи розвитку вітчизняного 
продовольчого підкомплексу. 

Вступ України до СОТ посилив конкуренцію між вітчизняними та світовими виробниками. Ексте-
нсивно-направлені програми «жовтої скриньки» не в змозі задовольнити усіх потреб, тому єдиний, на 
думку автора, шлях – це інтенсивна та інноваційна підтримка і розвиток продовольчого підкомплексу 
України в рамках програм «зеленої скриньки» СОТ. 
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СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА УКРАЇНА – ЄС 

У контексті розвитку міжнародного стратегічного партнерства одним із перспективних напрямів 
взаємовідносин між Україною та країнами ЄС визнано налагодження довготривалої співпраці, направле-
ної на нівелювання негативного антропогенного впливу на навколишнє природне середовище, в тому 
числі і на транскордонному рівні. З огляду на це є спроби реалізовувати спільні екологічні проекти, 
утворювати інтегральні структури, діяльність яких наповнювала б стратегічне еколого-економічне парт-
нерство реальним змістом. 

Перш за все мається на увазі якнайширше використання та поширення передового досвіду щодо 
екологічного менеджменту у проведенні  еколого-економічних  реформ; визначення ймовірних моделей 
партнерства у формуванні транскордонного співробітництва; встановлення довготривалих партнерських 
відносин заради розширення їх бізнес-можливостей і зміцнення приватного сектору; сприяння створен-
ню законодавчих та організаційних умов для швидкого формування мережі спільних екологічних кори-
дорів.  

Слід визнати, що на сьогодні ця площина залишається ще поки що недостатньо розробленою, хоча 
за останні три десятиріччя співпраця європейських країн у цьому напрямі значно розширилася.  

Починаючи з 1990-х років на загальноєвропейському рівні ведеться інтенсивна робота по узго-
дженню всіх європейських ініціатив, які розширюються на базі координованого і послідовного підходу 
до співпраці в екологічній сфері. Так, у 1991 р. у Добржіш (Чеська Республіка) була проведена перша  
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конференція міністрів навколишнього середовища європейських країн, присвячена створенню загально-
політичної основи спільних дій щодо поліпшення стану навколишнього середовища і забезпечення стій-
кого розвитку, а також питанням інтеграції зусиль для розв'язання першочергових екологічних проблем у 
європейському регіоні. Остання Київська пан'європейська конференція збагатила процес "Довкілля для 
Європи" підписанням Карпатської конвенції, трьох протоколів (про регістри викидів та переносів забру-
днювачів, про стратегічну екологічну оцінку і про громадянську відповідальність та компенсацію збит-
ків, спричинених у результаті транскордонного впливу промислових аварій). Ухвалено також Стратегію 
охорони довкілля для країн Східної Європи, Кавказу і Центральної Азії, яка покликана зміцнити приро-
доохоронне співробітництво як між країнами всередині регіону, так і з іншими європейськими держава-
ми [1]. 

Проблеми екологізації міжнародних відносин вперше були висунуті на конференції ООН з охоро-
ни природи, яка відбулась у 1972 р. у Стокгольмі (Швеція). Для вдосконалення екологізації міжнародних 
відносин, у тому числі транскордонних, важливе значення мала Міжнародна конференція з екологічних 
питань, що відбулася у 1992 р. у Ріо-де-Жанейро (Бразилія), Всесвітній Саміт зі сталого розвитку (Йо-
ганнесбург, 2002 р.) та інших, на яких окреслено нові шляхи міжнародної співпраці та стратегічні векто-
ри щодо захисту цілісної глобальної системи довкілля й розвитку в інтересах усіх держав світу. 

Аналізуючи хід розвитку міжнародних відносин у сфері довкілля, можна констатувати, що у кон-
тексті двосторонньої і транскордонної співпраці перед усім європейським регіоном стоять такі основні 
задачі: 

вдосконалення законодавчої бази, направлене на приведення її у відповідність з нормами ЄЄ, як з 
метою досягнення позитивних результатів у сфері екології, так і для стимулювання торгівлі й інвестицій; 

поширення різних видів співпраці, направленої на дії із захисту і поліпшення стану навколишньо-
го середовища в регіонах, що межують з розширеним ЄС. 

Більш того, в зв'язку з майбутнім розширенням загальноєвропейського простору законодавство ЄС 
стане основним і найбільш ефективним засобом міжнародної законотворчості для більшості країн регіо-
ну, в тому числі і України, яка на сьогодні може розглядатися лише як потенційний кандидат до вступу в 
ЄС. 

Довгострокова ж стратегія України щодо інтеграції в ЄС означає, зокрема, поступове наближення 
до відповідних міжнародних та європейських стандартів природоохоронного законодавства та забезпе-
чення дієвості механізмів їх впровадження. Ефективність таких зусиль залежатиме від темпів екологіч-
них реформ у державі, які відбуваються сьогодні. При цьому структура екологічних витрат має важливі 
наслідки.  

Враховуючи те, що сьогодні Україна вже зробила перші кроки до еколого-збалансованого розвит-
ку, необхідно приділити більше уваги до використання природних ресурсів транскордонного значення. 
Для цього необхідно: 

забезпечити відповідні макроекономічні умови;  
активізувати транскордонне ринкове середовище (стосовно розвитку екологічного підприємницт-

ва та бізнесу); 
задіяти економічні важелі розвитку в бюджетних сферах держав-співробітників; 
налагодити механізми захисту природоресурсного потенціалу як у глобальному масштабі, так і на 

транскордонному і національному рівнях. 
Резюмуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що забезпечення розвитку еколого-

збалансованої економіки можливе тільки за таких умов: 
підвищення інвестиційної активності в напрямі здійснення екологічної політики через створення 

сприятливих макроекономічних умов; 
продовження процесу перебудови господарського комплексу з урахуванням екологічного чинни-

ка. Йдеться про інституціональні трансформації, які забезпечать зниження трансакційних та адміністра-
тивно-управлінських витрат, економію обігового капіталу, інтеграцію науки і виробництва, створення 
екологічно конкурентоспроможних на світовому ринку вітчизняних товаровиробників [2]; 

впровадження дієвої моделі еколого-економічного транскордонного партнерства з метою сталого 
використання природно-ресурсного потенціалу транскордонних територій, що потребує законодавчої 
доробки концептуальних положень з упровадження та узгодження запропонованого сценарію з загально-
відомою філософією екологічних реформ в Україні. 

Оскільки мова йде про транскордонні території, то необхідно звертати увагу на те, що з точки зору 
екологічної інфраструктури вони менш розвинуті, тому необхідно приділяти більше уваги проектам тра-
нскордонної співпраці, які сприятимуть еколого-економічному збалансованому розвитку територій та 
матимуть  двосторонню реалізацію. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІНДИКАТОРІВ ФОНДОВИХ РИНКІВ 

Фондовий ринок у світовій економіці є одним з основних джерел залучення коштів для корпора-
цій. Проведення процедур для залучення ресурсів на фондовому ринку – розміщення цін них паперів - 
процес дорогий і тривалий, а його успішність безпосередньо залежить від стану фондового ринку. Саме 
фондові індекси та їх динаміка покликані оцінювати стан фондового ринку, що робить дану тему актуа-
льною для дослідження. З моменту початку розрахунку першого у світі фондового індексу Dow Jones у 
1894 р. фондові індекси зайняли місце основних індикаторів настроїв і економічної активності ринку. 
Якщо навколо даних індексів і ведуться якісь суперечки, то вони стосуються тільки методик розрахунку 
індексів, але ніяк не їх значення для фінансового світу.  

З часом індекси набули якості не тільки індикатора стану ринку, а й стали повноцінними фінансо-
вими інструментами у вигляді ф'ючерсів на індекси та індексних фондів. Сфера застосування фондових 
індексів постійно розширюється. Сто років тому вони розраховувалися як проста середня арифметична 
цін визначеного набору акцій і призначалися лише для характеристики стану окремих ринкових сегмен-
тів. Зараз формули та методики розрахунку фондових індексів ускладнилися, індекси почали використо-
вувати як базисний актив для похідних фінансових інструментів. Тому постійно висуваються вищі вимо-
ги до точності та надійності індексів. Високої актуальності набуває проблема аналізу взаємозалежності 
фондових індексів. Індекси ринків, що розвиваються, як, наприклад, українські, дуже чутливі до змін у 
світових індексах, тому необхідно виявляти ступінь цієї залежності.  

Під час проведеного дослідження проведено моделювання взаємодії українського та зарубіжних 
фондових ринків. Для цього була розглянута теорія фондових індексів, методики їх побудови, можливос-
ті застосування. На основі теорії індексів їх було обрано як показники для моделювання. Розглянувши 
економічні та інвестиційні зв’язки українського фондового ринку з іншими країнами, було обрано ринки 
Росії та Сполучених Штатів Америки для моделювання взаємодії та індекси, які репрезентують ці ринки 
( ПФТС (Україна), ММВБ (Росія), Доу Джонс (США). Для моделювання довгострокової залежності об-
рано функцію лінійної регресії, а для короткострокової – векторної авторегресії з додатковим аналізом на 
вплив імпульсу.  

Роль фондових індексів може бути зведена до трьох функцій: діагностичної, індикативної, спеку-
лятивної. Під діагностичною функцією розуміється здатність системи індексів характеризувати стан і 
динаміку розвитку як національної економіки в цілому, так і окремих її складових. Індекси являють нао-
чний спосіб, що дозволяє інвесторам бачити тенденції, які приймає ринок, і відслідковувати швидкість 
розвитку цих тенденцій. За допомогою індексів, а також таких інструментів фондового ринку, як ф'ючер-
си та опціони, можна здійснювати страхування портфеля цінних паперів, іншими словами, захистити 
вартість портфеля в період спаду на фондовому ринку. Для створення моделі залежності фондових рин-
ків необхідні показники, які б чисельно характеризували основні явища фондових ринків (зростання або 
спад настроїв інвесторів, інвестиційна привабливість активів та економіки країни, відкритість країни іно-
земним інвесторам та інші). Такими показниками можуть бути: кількість емітентів, обсяг торгів, кіль-
кість укладених угод, кількість регулюючих законодавчих актів, ціна активів. Серед цих показників для 
моделювання, яке б дозволило досягти цілей роботи, можна обрати лише ціну активів, яка в масштабах 
усього фондового ринку країни якнайкраще відображається фондовим індексом. 

Біржові індекси - показники, що описують стан даного сегмента ринку, тобто рівні цін обертають-
ся на цих біржах акцій та інших активів, обсяги угод і т.д. Індекси ринку цінних паперів – це індекси цін 
акцій, що обертаються на ринку. Дані індекси відрізняються один від одного по відношенню до: включе-
них у розрахунок цінних паперів; складу вибірки емітентів; методу розрахунку вартості індексу (обчис-
лювальної процедури); типу індексу. Таким чином, основними ознаками, за якими можна класифікувати 
індекси, є такі: 1) вид аналізованих цінних паперів – акції, облігації, опціони та інші; 2) склад вибірки 
емітентів, оскільки для підвищення інформативності та статистичної змістовності індексу бажано, щоб 
дотримувалися умови сталості складу емітентів і широти охоплення фондового ринку; 3) обчислювальна 
процедура - в разі розрахунку індексу можуть використовуватися або середня арифметична, або середня 
геометрична величини. У свою чергу усереднення може стосуватися як абсолютних величин (наприклад, 
курсів акцій у національній валюті), так і темпів приростів. Істотними моментами є також використання 
зважування при формуванні ряду індексів і способи розрахунку окремих складових величин (наприклад, 
цін акцій).  

В основі розрахунків індексів ділової активності лежать три типові формули: індекси з ціновим 
зважуванням (основним параметром ваги акції в таких індексах є ціна однієї акції, що дозволяє частково 
запобігти тому, що акції, ціна яких є значною, мають більший вплив на значення індексу), індекси з рин-
ковим зважуванням (у цих індексах береться до уваги ринкова капіталізація компанії, тобто акції компа-
ній з більшою капіталізацією матимуть більший вплив на індекс), індекси з рівним зважуванням (у яких 
використовується геометричне середнє). З точки настроїв інвесторів, безумовним орієнтиром інвесторів є 
фондовий ринок США. Для українських інвесторів також є важливим російський ринок – через його гео-
графічну близькість, належність до ринків, що розвиваються, та значну інтеграцію процесів в економіках 
країн.  З точки зору макроекономіки найбільшими торговими та інвестиційними партнерами України є 
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Європейський Союз (ЄС), Російська Федерація, Китай, США. Найбільші обсяги торгівлі Україна має з 
ЄС, Росією, Китаєм. Обсяги торгівлі з США менші у 2 рази, ніж з Китаєм, проте значущі. З точки зору 
прямих іноземних інвестицій в Україну безумовним лідером є країни ЄС (понад 60%), позиції США та 
Росії майже рівні. Тому для моделювання залежності показників фондових ринків обрано ринки України, 
Росії та США. 

Серед індексів акцій найвище значення має PFTS-index. Його можна взяти для аналізу українсько-
го фондового ринку тому, що його значення близьке до потрібного рівня та є найбільшим серед існуючих 
індексів. Індекс ПФТС – ціновий індекс, зважений за обсягом емісії, який реально доступний широкому 
колу інвесторів. Тому його обрано для моделювання. Також обрано індекс ММВБ (Росія) та Доу Джонс 
(США). Моделювання довгострокової залежності індексу ПФТС, Доу Джонс та ММВБ дозволило вияви-
ти коефіцієнти рівнянь регресії та оцінити значущість цих коефіцієнтів і надійність моделі. Отримані 
рівняння залежності ПФТС від ММВБ  та Доу Джонс показують, що зміна на 1 пункт індексу ММВБ має 
більший вплив на ПФТС, ніж зміна на 1 пункт індексу Доу Джонс, проте 1% ММВБ складає приблизно 
11,3 пункту, у той час як 1% Доу Джонс – 112 – майже в 10 разів більше. Тобто зміна ММВБ на 1% при-
веде до зміни ПФТС на 7,15 пункту, а зміна Доу Джонс на 1% приведе до зміни ПФТС на 13,44 пункту. 
Таким чином, вплив індексу Доу Джонса на ПФТС більш значущий. З іншого боку, коефіцієнт кореляції 

810,rmicex = > 730,rdow = , що означає, що зв'язок між ПФТС та ММВБ більш тісний.  Значення коефіцієнтів 
перед незалежними змінними більші за 0, що означає, що якщо фондові ринки Росії та США будуть зро-
стати, то буде зростати й український ринок. Це може бути додатковим свідченням того, що Україна та її 
фондовий ринок поступово інтегруються у міжнародну спільноту.  

Для моделювання короткострокової залежності було обрано рівняння векторної авторегресії що-
денних дохідностей індексів (ланцюгові індекси зростання) ПФТС, Доу Джонс, ММВБ і побудована мо-
дель для індексу ПФТС. Коефіцієнти моделі показують, що найбільший вплив на дохідність індексу 
ПФТС мають значення дохідності за попередні 2 торгові дні індексу ПФТС та Доу Джонс. Також має 
суттєвий вплив індекс ММВБ. Висновки моделі підтверджуються побудованими функціями реакції на 
імпульс, якщо взяти до уваги більш високу волатильність індексу ММВБ. 

 
В.М. Мацука, к.е.н. 
МДУ, м. Маріуполь 

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

Розвиток економіки України вимагає прискорення нагромадження значних обсягів капіталу з ме-
тою реалізації численних інвестиційних проектів, переоснащення виробництва та розробки новітніх тех-
нологій в усіх галузях промисловості. На сучасному етапі вітчизняним підприємствам не вистачає внут-
рішніх джерел фінансування, що зумовлює пошук та використання зовнішніх джерел. Основними з них 
на сьогодні залишаються банківські кредити, бюджетне фінансування, іноземні інвестиції. На наш пог-
ляд, ефективним інструментом досягнення стратегічних цілей підприємств може бути залучення інозем-
них інвестицій.  

Іноземне інвестування  в Україні з 1992 р. характеризується позитивною динамікою. На початок 
2010 р. залучено 40026,8 млн. дол. США іноземних інвестицій. Сукупний обсяг капіталу нерезидентів в 
Україні збільшився з 1992 р. більш ніж у 180 разів. У розрахунку на одну особу обсяг ПІІ (прямі іноземні 
інвестиції) становить 872,6 дол. США та є найбільшим за роки спостереження річним показником. Чис-
тий приріст ПІІ в Україні з урахуванням їх переоцінки, утрат, курсової різниці тощо за 2009 р. склав 
4410,7 млн. дол. США [5].  

У виборі галузевих напрямів інвестування, зокрема, Всесвітній банк керується такими групами 
чинників як критеріями для ухвалення рішень[1, 24]: ринкові, конкуренція, бар’єри входження в галузь, 
бар’єри виходу підприємств із галузі, взаємостосунки з постачальниками, технологічні чинники, соціа-
льні чинники. 

До першої групи відносяться розмір ринку, темп його зростання і потенціал, еластичність попиту, 
еластичність цін, прибутковість, диференціація продукту. 

Друга група чинників оцінює стан конкуренції галузевого ринку, наявність рівних конкурентів, ін-
тенсивність конкуренції, ступінь спеціалізації конкурентів, наявність товарів-замінників, завантаження 
потужностей. 

Третя група досліджує капіталоємність галузі, наявність каналів розподілу і доступ до них, доступ 
до дешевих ресурсів, захищеність з боку держави, проблеми галузі, які можуть зробити негативний 
вплив на входження.  

Четверта група дозволяє проаналізувати існуючі обмеження державного і соціального порядку, що 
перешкоджають виходу з галузі, спеціалізацію активів і можливість їх перепрофілювання і використання 
за іншим призначенням. 

Взаємостосунки з постачальниками характеризуються наявністю місцевих постачальників, матері-
алів-замінників, інтенсивністю конкуренції серед постачальників, можливістю формування стратегічних 
союзів та інших взаємостосунків з постачальниками сировини і матеріалів, рівнем вертикальної інтегра-
ції з постачальниками. 

Технологічні чинники враховують рівень технічних нововведень у галузі, складність продукції і 
виробництва, патентно-ліцензійну ситуацію в галузі, капіталоємність і наукоємність продукції. 

© В.М. Мацука, 2010 



 21

До соціальних чинників, що формують галузеву привабливість, відносяться дисципліна працівни-
ків, демографічні процеси, ступінь обхвату робочих профспілками і вплив громадських організацій, ви-
робничі відносини робочих із керівництвом. 

Аналіз галузевої привабливості України по приведених групах чинників свідчить, що найбільш ін-
тенсивно інвестиційні процеси спостерігаються у високорентабельних сферах, які не потребують значно-
го вкладення капіталу при забезпеченні швидкої віддачі. 

Приріст іноземного капіталу у звітному році спостерігався на підприємствах, що здійснюють фі-
нансову діяльність, – на 1813,7 млн. дол. США, торгівлю, ремонт автомобілів, побутових виробів, пред-
метів особистого вжитку – на 537,6 млн. дол. США, операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та 
надання послуг підприємцям – на 451,2 млн. дол. США, а також на підприємствах промисловості – на 
969,3 млн. дол. США, у т.ч. переробної – на 885,1 млн. дол. США. Серед галузей переробної промисло-
вості найбільше зросли обсяги прямих іноземних інвестицій у хімічну та нафтохімічну промисловість (на 
255,7 млн. дол. США) та у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 151,3 млн. 
дол. США). На підприємствах промисловості зосереджено 9021,9 млн. дол. США (22,5% загального об-
сягу прямих інвестицій в Україну), у т.ч. переробної – 7740,8 млн. дол. США та добувної – 1128,1 млн. 
дол. США. Серед галузей переробної промисловості у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютю-
нових виробів внесено 1837,2 млн. дол. США прямих інвестицій, у металургійне виробництво та вироб-
ництво готових металевих виробів – 1401,2 млн. дол. США, хімічну та нафтохімічну промисловість – 
1205,6 млн. дол. США, машинобудування – 1094,1 млн. дол. США, виробництво іншої неметалевої міне-
ральної продукції – 834,2 млн. дол. США. У фінансових установах акумульовано 8968,4 млн. дол. США 
(22,4%) прямих інвестицій, на підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів і предме-
тів особистого вжитку – 4224,6 млн. дол. США (10,6%), в організаціях, що здійснюють операції з неру-
хомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям, – 4065,0 млн. дол. США (10,2%) [5].  

До основних причин, що сповільнюють іноземні інвестиції в промисловість України, треба віднес-
ти насамперед такі: інфляція, торгові бар’єри, податковий тягар, обмеження на рух капіталу, ефектив-
ність антимонопольної  політики, якість автомобільних доріг, якість авіаційної інфраструктури, професі-
оналізм керівників вищої ланки, відплив кваліфікованих кадрів, середня тривалість життя [4]. Проблемні 
для нашої країни аспекти – етична поведінка компаній, захист прав власності, прозорість ухвалення уря-
дових рішень, дієвість аудиторських і бухгалтерських стандартів, ефективність використання державного 
бюджету, захист прав інтелектуальної власності, довіра суспільства до політиків, тягар державного регу-
лювання, ефективність корпоративного управління. 

Активізувати іноземне інвестування в сучасній промисловості України можливо за умов: 
застосування поряд із кредитами нетрадиційних способів фінансування інвестиційних проектів – 

франчайзингу, лізингу, факторингу та форфейтингу; 
формування належного правового середовища для розвитку інвестиційної діяльності, підвищення 

мотивації підприємця до високопродуктивної та високоякісної діяльності через удосконалення системи 
економічного стимулювання шляхом внесення змін до податкового, митного законодавства; 

сприяння розвитку високорозвиненого фондового ринку, венчурного підприємництва, загалом ін-
вестиційно-фінансового сектору економіки; 

удосконалення системи захисту прав інтелектуальної власності через узгодження вітчизняної нор-
мативно-правової бази з міжнародними стандартами; 

забезпечення розвитку інвестиційної інфраструктури;  
формування інвестиційної та інноваційної культури суспільства: підтримка наукових видавництв, 

наукових та науково-популярних видань, розширення освітніх програм, підвищення рівня навчального і 
наукового процесу тощо. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КРИЗИСНЫХ И ПОСТКРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ:  

ПРОБЛЕМЫ И «ОКНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

Оценка сравнения динамики ВВП и промышленного производства в 2007-2009 гг. показала, что в 
ряде стран: 

во-первых, наибольшее падение ВВП пришлось на первый квартал 2009 г.; 
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во-вторых, падение национальной промышленности началось раньше  – в 2008 г.; 
в-третьих, глубина падения промышленности ряда стран была гораздо значительнее, чем падение 

ВВП (табл. 1). 
Таблица 1 

 Динамика показателей развития экономики и промышленности различных стран 

Страна 

Динамика ВВП 
(прирост в процентах к предшествую-

щему году) 

Динамика промышленного производ-
ства 

(прирост в процентах к предшеству-
ющему году) 

2007 2008 2009
(I квартал) 2007 2008 2009 

(I квартал)
США 2,0 1,1 -2,5 1,7 -2,2 -11,6 
ЕС-27 2,9 0,9 -4,4 3,3 -1,4 -16,8 
Великобритания 3,0 0,7 -4,1 0,4 -2,7 -12,2 
Германия 2,6 1,0 -6,9 6,2 0 -20,3 
Франция 2,1 0,7 -3,2 1,4 -2,6 -16,0 
Япония 2,4 -0,7 -8,8 2,9 -3,1 -34,6 
Бразилия 5,7 3,8 -1,8 5,8 2,8 -13,3 
Индия 9,3 7,5 5,8 9,9 4,4 -0,2 
Китай 13,0 9,0 6,1 15,9 11,5 5,1 
Россия 8,1 5,6 -9,8 6,3 2,3 -13,1 
Беларусь 8,6 10,0 1,1 8,7 10,8 -4,5 

 
Прогноз, сделанный Word Bank в 2010 г., показал, что намечается положительная динамика ВВП 

ряда стран (табл. 2). 
Таблица 2 

Динамика ВВП отдельных стран1 

Страны 2008 2009 2010* 2011* 
США 0,4 -2,5 2,5 2,7 
Япония -1,2 -5,4 1,3 1,8 
Китай 9 8,4 9 9 
Россия 5,0 -8,7 3,2 3 
Бразилия 5,1 0,1 3,6 3,9 
Индия 6,1 6 7,5 8 
Польша 4,9 1,6 2,2 3,4 
Беларусь 6,5 2,2 3 4,5 
Латвия -4,6 -17,5 -3,9 2,4 
Литва  3 -17,5 -3,5 2,2 
Украина 2,1 -15,0 2,2 3 
Казахстан 3 -1,9 1,8 3,5 
Молдова 7,2 -9 1,4 2,8 

Источник: Global Economic Prospects. Crisis. Finance and Growth. Word Bank, 2010. 
1 Ежегодные изменения, в процентах по сравнению с предыдущим годом. 
* Прогноз. 
 
Но прекращение падения ВВП не может свидетельствовать о решении проблем, вызванных кризи-

сом, который стал системным. Объем мировой торговли в 2009 г. упал на 14,4 % по сравнению с преды-
дущим годом, что привело к сжатию мировых рынков, которые только достигают объемов  2006 г. Это 
больно ударило по национальной промышленности и ее конкретным отраслям. Другим негативным фак-
тором явилось падение цен на мировом рынке: так, на товары, составляющие основные экспортные гру-
ппы в Беларуси, мировые цены в 2009 г. упали по большинству позиций. 

Нельзя решить проблемы экономического развития, не выявив причины возникновения глобаль-
ного кризиса. 

Проведенные нами исследования показали, что все концептуальные подходы, объясняющие при-
чины возникновения глобального кризиса, можно разделить на три большие группы. 

Первая группа специалистов акцентирует внимание на активизацию процессов глобализации,  в 
том числе финансовую глобализацию, которая отражает усиление взаимозависимости национальных и 
региональных финансовых потоков, формирование единого мирового финансового рынка, развитие но-
вых финансовых технологий. Опережающими темпами растет финансовый сектор экономики. В специа-
льной литературе появляется термин decoupling hypotesis – гипотеза отрыва финансового сектора от 
реальной экономики. 
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Вторая группа ученых, исследуя причины глобального кризиса, делает акцент на изменении циви-
лизационных ценностей, а в связи с этим – формирование новой психологии и новых форм экономическо-
го поведения, которые противостоят эффективному развитию реального сектора. 

Третья группа ученых пытается выявить зависимость глобального финансово-экономического 
кризиса от научно-технологического развития и особенно его связи со становлением нового технологи-
ческого уклада. Рассмотрим более подробно третью группу концептуальных подходов, объясняющих 
причины и истоки глобального кризиса. 

Продолжая исследования третьего научного направления, мы выявили, с одной стороны, барьеры, 
которые мешают экономическому развитию хозяйственных систем, базирующихся на технологиях более 
низкого технологического уклада, с другой стороны, рассматриваем новые возможности, так называемые 
«окна развития», которые дают преимущества в условиях глобального кризиса для стран, которые не 
входят в число мировых лидеров, перед экономическими системами, основанными на технологиях преи-
мущественно V и формирующегося VI технологического уклада. 

Таким образом, формирование стратегии развития экономических систем национальной промыш-
ленности любого уровня управления в условиях глобального кризиса должно базироваться на оценке 
причин возникновения мирового кризиса, характеристике применяемых технологий в соответствии с 
технологическими укладами, а также использовании инструментов, позволяющих преодолеть барьеры и 
использовать «окна возможности» для экономических систем, которые хотят войти в группу высокораз-
витых. 

 
О.В. Носова, д.е.н., 
О.С. Маковоз, к.е.н. 
ХНУВС, м. Харків 

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ 

Сучасний стан розвитку світу докорінно змінив уявлення про роль і місце людини в цивілізацій-
ному просторі. Головною тенденцією розвитку світових продуктивних сил виступає інтенсифікація про-
цесів інтернаціоналізації, транснаціоналізації й інтеграції, ведучих до реального формування світового 
господарства як загальної економічної цілісності. Всі країни світу так чи інакше включені в міжнародний 
розподіл праці. 

З метою прискорення економічного розвитку й підвищення добробуту населення Україна має за 
стратегічну ціль вступ до Європейського Союзу. Для того щоб стати рівноправним членом ЄС, необхідно 
привести внутрішні норми, весь економічний механізм України до вимог Європейського Союзу, особли-
во це варто розглядати в розрізі соціально-трудових відносин як вирішальних. Сучасний стан трудових 
ресурсів України підпадає під дію процесів глобалізації, які справляють суттєвий вплив на всі економічні 
відносини, трансформуючи напрями й визначаючи тенденції розвитку національних економік, познача-
ючись на змісті соціально-трудових відносин. Виникає необхідність активно шукати шляхи, які мінімі-
зують негативні наслідки глобалізаційних процесів у сфері використання трудових ресурсів. 

Сьогоднішні світові тенденції в сфері зайнятості та соціально-трудових відносин зумовлені насам-
перед глобалізацією національних економік та зближенням трудових норм, прав і гарантій у різних краї-
нах. Чимало іноземних і вітчизняних економістів справедливо наголошують на загостренні під впливом 
процесів глобалізації проблем, у першу чергу у соціально-трудовій сфері, проявом яких виступає зрос-
тання безробіття, розшарування між багатими й бідними, послаблення традиційних моральних зв'язків, 
зростання неоднорідності суспільства тощо. 

У науковій літературі спостерігається тенденція до аналізу глобалізації як нового економічного 
явища, визначення його сутності, переваг і недоліків. Перше місце у роботах провідних науковців нале-
жить дослідженням впливу загальних інтеграційних процесів на національну економіку. Все більше з'яв-
ляється результатів наукових досліджень щодо впливу таких процесів на ринок праці. Слід назвати імена 
українських та зарубіжних фахівців з питань соціально-трудової сфери: Д. Богиня, В. Будкін, М. Бутко, 
О.Власюк, В. Геєць, М. Долішній, І. Кравченко, М. Кім, Е. Лібанова, О. Малиновська, С. Пиріжків, 
А. Поручник, А. Румянцев, Л. Семів, С. Сіденко, А. Філіпенко, С. Юрченко та ін. У цілому можна від-
значати, що сучасні інтеграційні процеси вимагають підвищення ефективності управлінських рішень у 
сфері використання трудових ресурсів як країни в цілому, так і в окремих її регіонах. 

Трудові ресурси – це працездатна частина населення країни, що володіє фізичним розвитком, ро-
зумовими здібностями й знаннями, необхідними для заняття суспільно - корисною діяльністю. Демогра-
фічні показники є визначальним фактором кількісного складу трудових ресурсів. Нині демографічний 
стан в Україні є одним із найскладніших у Європі. Наприкінці 1993 р. Україна вступила в смугу депопу-
ляції. Загальна втрата населення за роки незалежності складає 5,67 млн. осіб. Поряд із цим поглиблюєть-
ся процес старіння нації. За період 2000-2009 рр. середній вік населення збільшився з 38,5 до 39,9 року. 
Збільшується кількість осіб пенсійного віку, їх у 2009 р. стало 24,2 % від кількості населення країни. 

Основною проблемою функціонування ринку праці в Україні є невідповідність рівня заробітної 
плати сформованим у населення стандартам життя. Низькі стандарти оплати праці значною мірою успа-
дковані від адміністративно-командної економічної системи. Ліквідація системи дотацій товаровиробни-
ків і поступовий перехід на світові стандарти ціноутворення не супроводжувались аналогічним рухом 
цін на робочу силу. 

© О.В. Носова, О.С. Маковоз, 2010 
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Глобалізація й технологічна революція породжують механізми як ліквідації, так і створення робо-
чих місць. Додатковим демографічним чинником, що обмежує розвиток трудових ресурсів, є міграція. 
Все більше розширюються можливості перенесення виробництва, а разом із ним і робочих місць, в інші 
країни, і перш за все в країни з більш дешевою робочою силою. Лише протягом 2000-2009 рр., за даними 
Держкомстату України, з нашої держави виїхало 7,5 млн. осіб. Не слід забувати, що трудові мігранти 
дуже часто вибувають на заробітки неофіційно. За оцінками, лише 5% мігрантів реєструються у відпові-
дних установах. Опосередкованим підтвердженням цієї інформації є постійне зростання потоку мігра-
ційного капіталу, що надходить від нелегальних мігрантів. Ця цифра коливається від 20 до 36 млрд. дол. 
США в рік. Отже, кількість неофіційних мігрантів реально досягла значних обсягів – від 4,5 до 7 млн. 
осіб, тобто становить понад третину зайнятого населення нашої держави станом на 01.01.2009 р. У про-
цесі глобалізації змінюються наука й освітня система в рамках світового масштабу. Особливо непокоїть 
той факт, що майже 30 % мігрантів –  це висококваліфіковані фахівці, які  користуються великим попи-
том у розвинених країнах. Знання, професійний досвід, набуті в Україні та за її рахунок, примножують 
суспільний інтелект інших держав, працюють не на її добробут. Переважно нелегальний характер трудо-
вої міграції з України, крім погіршення трудового потенціалу нашої держави, призводить до додаткового 
навантаження на систему соціального забезпечення населення, оскільки мігранти не сплачуючи пенсійні 
внески, не поповнюють пенсійний фонд та не забезпечують власної гідної пенсії в Україні. 

За останній період в Україні наявні певні позитивні прояви змін у соціально-трудовій сфері, проте 
серйозною перепоною на шляху становлення досконалих прозорих соціально-трудових відносин є значні 
масштаби тіньового сектору економіки. Зокрема, практика уникнення від оподаткування, ведення «по-
двійної бухгалтерії» та ін. Наслідком цього є не лише викривлення економічних показників, масові нена-
дходження до бюджетів різних рівнів, а й більш суттєве – деформація психіки й свідомості людей, що 
впливає на якісні характеристики соціально-трудових відносин. 

Також існує проблема невідповідності кількості та професійної спрямованості кадрів, що готують-
ся в навчальних закладах, до потреб ринку праці, яка простежується з 90-х  років, коли відбувся фактич-
ний розподіл професій на престижні (юрист, економіст, менеджер тощо) та непрестижні (інженер, науко-
вець, вчитель тощо). У результаті кількість професійно - технічних закладів скоротилися з 1251 у 1991 р. 
до 1014 у 2009 р. В Україні фактично зручновано систему перепідготовки та підвищення кваліфікації 
спеціалістів відповідно до вимог часу,  які проходять раз на 5 років (у Європі – раз на 3 роки ). Відсутній 
моніторинг реального стану на ринку праці та його нагальних потреб. Потреба в працівниках різних га-
лузей господарства в березні 2009 р. становила 205, 4 тис. осіб. Максимум потреби фіксувався в промис-
ловості – 61,3 тис. осіб. Пропозиція ж робочої сили зменшилася за період 2000 - 2009 рр. на 653,8 тис. 
осіб.  Держава не приділяє достатньої уваги цим питанням. Яскравим прикладом є відсутність у Держко-
мстаті даних щодо зіставлення попиту та пропозиції робочої сили. Домінувала точка зору про те, що 
конкурентоспроможність економіки України має забезпечуватись головним чином дешевизною достат-
ньо кваліфікованої робочої сили. 

Деформація структури трудових ресурсів поглиблюється внаслідок тривалого спаду в економіці та 
загострення кризових явищ у соціально-економічній сфері. Виправити це можна шляхом проведення ек-
спертизи існуючих проектів соціально-демографічного розвитку держави. Забезпечення повного відтво-
рення населення, реструктуризації зайнятості, трансформації оплати праці, вдосконалення системи регу-
лювання та розробки механізму прогнозування професійних потреб економіки дозволить створити умови 
для отримання конкурентних переваг на ринку праці в Україні. 

 
Н.В. Осадча, к.е.н.  
Академія митної служби  
України, м. Дніпропетровськ 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МИТНОГО РЕЖИМУ ПЕРЕРОБКИ 

Починаючи з набуття Україною незалежності, вітчизняні митниці здійснюють митне оформлення 
переробки іноземної давальницької сировини та готової продукції, виготовленої з неї, причому з часом 
обсяги такого виду діяльності стрімко збільшуються. Також збільшується і спектр країн, з якими взаємо-
діє наша країна у сфері подібної діяльності. Можна зазначити, що найбільш яскраві, та ті, з якими Укра-
їна взаємодіє протягом довгого часу, – це імпортери давальницької сировини з Німеччини, Франції, Да-
нії, Італії, Чехії, які переважно діють у галузі текстильної промисловості. 

Із введенням нового Митного кодексу України під режим переробки стали також підпадати й об-
робка, внаслідок якої змінюється код товару, ремонт, у тому числі відновлення і регулювання, а також 
використання товарів, що не є продуктами переробки, але які полегшують процес виготовлення продук-
тів переробки. Саме з розширенням можливостей роботи митних режимів переробки зросла і актуаль-
ність дослідження таких режимів, оскільки більш складним став механізм їх роботи, до того ж вони ста-
ли широко використовуватися суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. 

Актуальним є детальне дослідження режимів переробки, складання алгоритмів операцій, у яких 
послідовно проводиться аналіз окремих елементів та їх вдосконалення. 

Перевагами використання давальницьких схем для України є можливість завантажити власні  
виробничі потужності, покрити нестачу оборотних коштів для придбання сировини та здійснення вироб-
ничого процесу,  вирішити проблеми зайнятості. 
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Крім того, використання давальницьких операцій часто призводить до здійснення прямих інвести-
цій у країну-переробника. Такі інвестиції супроводжуються запровадженням нових технологій, що пози-
тивно впливає на розвиток країни. Слід також зазначити, що переробка давальницької сировини має по-
зитивний вплив  на платіжний баланс країн-переробників, оскільки зменшується інвестиційна та валютна 
нестача. 

Вагомий внесок у розвиток методології дослідження митних відносин  внесло багато вітчизняних 
та зарубіжних науковців, а саме: Ю. Макогон, І. Бережнюк, В. Ляшенко, С. Коляда, О. Гребельник, А. 
Войцещук, І. Карамбович, К. Сандоровський, А. Козиріна, А. Єршова, М. Блінова, С. Ківалов, Д. Прий-
маченко, Б. Габричидже, С.Барамзін  П. Дзюбенко. Але питання формування та аналізу операцій у межах 
митних режимів не було детально відпрацьовано. 

Для вдосконалення застосування митного режиму переробки необхідно здійснити ряд коригувань 
в законодавчих та нормативних актах. Визначення митного режиму переробки на митній території Укра-
їни (ст. 229 МК України) вимагає внесення доповнення щодо незастосування імпортного мита до інозем-
них товарів, які використовуються в процедурах переробки в разі дотримання умов митного режиму. 

Для іноземних товарів і продукції переробки має бути прямо передбачена можливість зміни їх ми-
тного режиму на будь-який інший (без обмеження виключно режимом експорту) за аналогом ст. 128 Ми-
тного кодексу ЄС і в разі необхідності сплати імпортного мита за умовами нового митного режиму. 

Для приведення митного законодавства України у відповідність із митним законодавством ЄС не-
обхідно внести зміни до МК України, передбачивши окрему главу «Переробка під митним контролем», 
розкрити зміст цього режиму, закріпити можливість ввезення й обробки іноземних товарів на митній 
території України із сплатою імпортного мита, передбаченого законодавством для кінцевої продукції в 
разі її реалізації в межах митної території України. При розробці необхідного проекту закону за основу 
може бути прийнятий спеціальний протокол F.2 Кіотської конвенції. 

Режим переробки  на митній території України містить в собі  достатньо багато заборон. По-
перше, існують часові обмеження. Строк переробки товарів на митній території України встановлюється 
митним органом під час надання дозволу підприємству-резиденту виходячи з тривалості процесу пере-
робки товарів та розпорядження продукцією їх переробки, але, як правило, не може бути більшим ніж 90 
днів. Даний термін може бути продовжений Кабінетом Міністрів України за поданням відповідних міні-
стерств у відповідності з особливостями технологічного процесу переробки. Тобто у ст. 232 Митного 
кодексу України необхідно внести зміни щодо продовження термінів до  365 днів, тому що узгодити пи-
тання на рівні  певних міністерств  та Мінекономіки практично неможливо. 

Митні органи здійснюють контроль за обов’язковим обсягом виходу продуктів переробки, що 
утворюються в результаті переробки товарів на митній території України. Дані про обов’язковий обсяг 
виходу продуктів переробки зазначаються в договорі (контракті) на переробку товарів на митній терито-
рії України. На практиці при здійсненні даного режиму виникає багато питань з боку митних органів, що 
сповільнює зовнішньоекономічну діяльність. Доцільно  внести зміни в Митний кодекс України щодо 
спрощення процедур контролю за режимом переробки на митній території. Ці дозволи можуть здійсню-
ватися у відповідності до режиму найбільшого сприяння на підставі двосторонніх домовленостей між 
країнами, наприклад між Україною та Росією. При цьому необхідно встановити контроль на підставі 
двосторонніх домовленостей за процесом переробки. Даний контроль можуть здійснювати митні органи 
країни, у якій здійснюється переробка спільно з податковою адміністрацією, тобто сам контроль перене-
сти на період митного пост-аудиту та здійснювати внутрішнім аналізом підприємства, на якому здійсню-
ється переробка. 

Далі необхідно спростити процес митного оформлення результатів переробки у режим імпорту у 
випадку якщо країна бажає залишити їх собі. При цьому не оподатковувати його внутрішніми податками 
(стосується нового Податкового кодексу). Також доцільно збільшити термін використання даного режи-
му до одного року, тому що операції з переробки можуть бути складними та вимагати більшої витрати 
зусиль і часу. Розміщення товару під митний  режим переробки на митній території не передбачає будь-
яких звільнень від застосування до них заходів митно-тарифного регулювання. Передбачена передача 
підприємством, яке здійснює дані операції, векселя на суму митних податків, який буде погашений у ви-
падку їх вивезення та виступає гарантом сплати податків і зборів. Можливим варіантом активізації зов-
нішньоекономічної діяльності є зменшення суми переведених податків, тобто розміру векселя.  

Дані заходи приваблять іноземних партнерів скористатися існуючими,  але іноді невикористову-
ваними виробничими потужностями у повному обсязі та сприятимуть припливу  іноземних інвестицій. 

Удосконалення правового регулювання потребує також і режим переробки за межами митної те-
риторії України у відповідності до вимог ЄС. Зокрема, необхідним є: 

поширення дії експортних тарифних і нетарифних заходів регулювання на товари, які тимчасово 
вивозяться з митної території України з метою переробки; 

розробка системи часткового звільнення від імпортного мита продукції переробки за принципом 
віднімання від суми застосованого імпортного мита ставки мита, що застосовується до іноземних това-
рів, аналогічних тим, які були вивезені за межі митної території для переробки; 

виключення з предметів переробки товарів, які не можуть бути ідентифіковані у складі продукції 
переробки та належність яких не може бути визначена іншими засобами. 
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Модернизация, техническое перевооружение и прогрессивная структурная перестройка российс-
кой экономики на основе использования новейших инновационных технологий (в том числе нанотехно-
логий, биотехнологий и т.п.) являются важнейшими условиями эффективного инновационного развития 
страны и роста конкурентоспособности отечественной продукции. Все это позволит уменьшить зависи-
мость уровня и темпов социально-экономического развития страны от получаемых доходов вследствие 
экспорта сырьевых ресурсов и действительно осуществить структурную перестройку отечественной эко-
номики, о необходимости которой говорится уже очень давно. Важно также и то, что в результате этого 
улучшится имидж России, которую пока еще нередко отождествляют с сырьевым придатком развитого 
мира. Таким образом, в целом мировой опыт действительно свидетельствует о том, что рост инвестиций 
в инновационные сферы экономики способствует ускоренному развитию народнохозяйственного ком-
плекса страны и повышению среднего уровня жизни населения [2].  

Однако, несмотря на то, что о необходимости модернизации как основы роста конкурентоспособ-
ности российской экономики говорится давно, реальные результаты этого процесса еще очень далеки от 
требуемых стандартов. Недостаточно высокие темпы этого процесса связаны с рядом факторов, в том 
числе с ограниченными ресурсами и резервами модернизации. Как известно, для осуществления струк-
турной перестройки и технического перевооружения экономики требуются значительные ресурсы: фи-
нансовые, материальные, инновационные, трудовые. Откуда их взять? 

Опыт государств, эффективно модернизировавших свою экономику, свидетельствует о том, что 
нередко важнейшим условием успешной модернизации являются иностранные инвестиции. Так, напри-
мер, в коммунистический Китай уже не одно десятилетие вкладываются значительные средства из-за 
рубежа (только из США в общей сложности туда в последнее время поступили десятки миллиардов дол-
ларов). В Чили, реформирующую свою экономику на основе монетарных принципов еще со времен пра-
вления генерала Пиночета, также поступили значительные объемы иностранных инвестиций. 

В этой связи можно вспомнить о достаточно быстром послевоенном восстановлении разрушенной 
войной экономики ряда европейских стран вследствие финансовой помощи на основе реализации плана 
Маршалла. Однако в России, несмотря на предпринимаемые усилия, к сожалению, иностранные инвес-
тиции не сыграли той роли, которую от них ожидали. В условиях мирового финансово-экономического 
кризиса возможности использования зарубежных инвестиций как одного из важнейших источников 
осуществления модернизации и структурной перестройки российской экономики еще более сократились, 
так как значительно уменьшились объемы имеющихся на международном финансовом рынке свободных 
денежных средств. Кроме того, следует иметь в виду, что использование зарубежных источников как 
основы модернизации народно-хозяйственного комплекса наряду с очевидными позитивными последст-
виями имеют и негативные [3].  

Так, например, новые индустриальные страны – Аргентина, Бразилия и Мексика для осуществле-
ния индустриализации и технического перевооружения своих экономик преимущественно в 70-е годы 
ХХ в. осуществили займы огромных финансово-кредитных средств – в итоге каждая страна  в общей 
сложности оказалась должна более 100 млрд. дол., а вместе эти три государства оказались должны разви-
тым странам более 330 млрд. дол. Вследствие этого данные страны на протяжении последних десятиле-
тий являлись крупнейшими в мире должниками (а в недалеком прошлом подобная ситуация имела место 
и в Южной Корее), из-за чего в них нередко наблюдалась высокая инфляция, значительная девальвация 
национальной валюты, социально-экономическая и политическая нестабильность. 

Для повышения уровня конкурентоспособности продукции и экономической эффективности рос-
сийской экономики большое значение имеет также разработка теоретических проблем изучения влияния 
структурной перестройки и технического перевооружения производства на рост его эффективности при 
рыночных отношениях. В этой связи заметим, что проблемами экономического роста, выявления разли-
чных стадий, этапов экономического развития занимались многие крупные отечественные и зарубежные 
ученые. Наряду с широкоизвестными у нас в стране формационным и цивилизационным подходами за 
рубежом много внимания уделяется и другим научным концепциям, например процессу движения эко-
номики от аграрной к индустриальной и постиндустриальной стадиям. Одной из самых новых и извест-
ных теорий экономического развития, развиваемой, в частности, крупнейшим в мире специалистом в 
области анализа явления конкурентоспособности продукции Майклом Портером, является следующая. 

Экономический рост представляет собой движение в сторону усложнения источников конкурент-
ных преимуществ и укрепления позиций в высокоэффективных отраслях и сегментах народнохозяйст-
венного комплекса. Данный процесс сопровождается быстрым ростом эффективности всей экономики. 
Уровни экономического развития различных стран можно представить в виде некоторого ряда стадий 
развития конкуренции. Эти стадии различаются по специфическим источникам достижения конкуренто-
способности на мировом рынке, а также по видам и степени развития успешно функционирующих отра-
слей. Учитывая, что вопросам повышения уровня конкурентоспособности российских предприятий как 
основе решения экономических, социальных и демографических проблем страны уделяется в настоящее 
время первостепенное значение, имеет смысл стадии конкурентоспособности рассмотреть подробнее. 
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Выделяют четыре особые стадии конкурентоспособности национальной экономики, соответству-
ющие четырем основным движущим силам, или стимулам, определяющим ее развитие в отдельные пе-
риоды времени, – это факторы производства, инвестиции, нововведения и богатство. На трех первых 
стадиях происходит рост конкурентоспособности национальной экономики, что, как правило, сочетается 
с ростом благосостояния. Четвертая стадия означает постепенное замедление роста и в конечном счете – 
спад. В соответствии с данным подходом осуществляют классификацию отдельных стран по уровню 
конкурентоспособности их индустрии в мировом хозяйстве. 

Ни одна страна, по существу, не миновала первую из перечисленных четырех стадий развития 
экономики, т.е. стадии развития конкурентоспособности на основе факторов производства. В настоящее 
время на этой стадии находятся почти все развивающиеся страны, а также постсоциалистические страны 
(в том числе и Россия). То же самое можно сказать о некоторых странах (Канада, Австралия) с высоким 
уровнем благосостояния, обладающих значительными природными богатствами. 

Поскольку Россия находится в настоящее время на первой стадии, охарактеризуем ее подробнее. 
На данной стадии практически все национальные отрасли, успешно действующие на мировом рынке, 
достигают своих преимуществ в конкурентной борьбе почти исключительно благодаря основным факто-
рам производства: природным ресурсам или избыточной и дешевой рабочей силе. Экономика на этой 
стадии весьма чувствительна к мировым экономическим кризисам и изменению валютных курсов, кото-
рые приводят к колебаниям спроса и относительных цен. Она также оказывается чрезвычайно уязвимой 
в случае потери имеющихся факторов и быстро меняющегося лидерства отраслей (достаточно вспомнить 
августовский кризис 1998 г.). Как свидетельствует мировой опыт, обладание большими запасами приро-
дных ресурсов хотя и может обеспечить высокий доход на душу населения в течение довольно продол-
жительного периода, однако оно не является достаточным основанием для устойчивого роста эффектив-
ности экономики. Поэтому лишь немногие страны сумели преодолеть эту первую стадию факторов про-
изводства. 

На второй стадии конкурентное преимущество экономики базируется на готовности и способнос-
ти национальных фирм к агрессивному инвестированию. Фирмы вкладывают средства в современное, 
эффективное оборудование и технологию, которое можно приобрести на мировом рынке. Инвестиции 
также направляются на покупку лицензий и создание совместных предприятий. Причем нередко приоб-
ретаемые техника и технология на поколения отстают от лучших мировых образцов, так как лидеры ме-
ждународной конкуренции стараются не продавать технику последнего поколения. В послевоенный пе-
риод на вторую стадию удалось перейти Японии и позже – Южной Корее. В экономике Тайваня, Синга-
пура, Испании и Бразилии присутствуют лишь некоторые признаки достижения стадии инвестиций, при-
чем не все страны, развивающиеся в этом направлении, преуспевают [1]. 

Россия тоже пошла по этому пути, однако пока больших успехов добиться ей не удалось. Приве-
дем некоторые факты. Хотя еще во времена горбачевской перестройки был принят закон о возможности 
создания совместных предприятий (СП) на территории нашей страны, в настоящее время в России в сра-
внительном аспекте создано относительно немного совместных предприятий. Нет и того притока иност-
ранных инвестиций, на который первое время рассчитывали наши теоретики (Егор Гайдар, Евгений Ясин 
и пр.) в начале затеваемой ими монетарной реформы. И дело не только в их небольших объемах. Посту-
пающие из-за рубежа инвестиции в основном вкладываются не в ключевые отрасли экономики (машино-
строение, сельское хозяйство, отрасли производственной инфраструктуры) и даже не в отрасли, являю-
щиеся "полюсами" роста, а преимущественно в сырьевые пищевые отрасли. Важно и то, что процесс 
привлечения иностранных инвестиций в регионы России осуществляется неравномерно. Зарубежный 
капитал в основном концентрируется в Центральном районе, и прежде всего в Москве и Московской 
области (более 70%), в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. В Уральский регион поступило около 
одного процента от общего объема привлеченных в страну иностранных инвестиций. В этой связи воз-
никает вопрос, а так ли уж нам надо было выбирать этот вариант развития, тем более что наряду с опре-
деленными плюсами ему присущи и существенные недостатки. Прежде всего, это высокая внешняя го-
сударственная задолженность России. На наш взгляд, гораздо эффективнее для России выбрать иной 
путь – перейти с первой сразу на третью стадию, тем более, что такой опыт в мировой практике уже име-
ется.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ  
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

Глобальна конкуренція вносить корективи не тільки в розвиток національних економік, але й пот-
ребує пошуку максимально ефективних шляхів регіонального піднесення. Вибір цілей і напрямів регіо-
нальної економічної політики, формування концепції розвитку регіонів передбачає оновлення організа-
ційних структур відповідно до сучасних світових інтеграційних тенденцій розвитку, особливо таких, що 
поєднують інноваційно-інвестиційні процеси. Аналіз проблем формування і розвитку інноваційних орга-
нізаційно-економічних структур дозволяє зробити висновок про активізацію впровадження такої поши-
реної у світовій практиці організаційної моделі, як територіально-галузеві виробничі системи, або клас-
тери.  

Питання оптимізації взаємодії підприємств регіону в умовах інтеграційних утворень не знайшли 
достатнього відображення в теорії та практиці економічних досліджень. Щодо питання кластерних моде-
лей регіонального розвитку як важливого чинника підвищення конкурентоспроможності, то слід відзна-
чити незначний обсяг наукових публікацій. Проблема кластеризації регіонального розвитку належить до 
малодосліджених властивостей економічних систем мікрорівня. Таким чином, одним із першочергових 
завдань сучасної економічної науки є напрацювання власних теоретичних розробок щодо кластерної мо-
делі.  

Мета публікації, з огляду на вищезазначене, полягає у вивченні поточної ситуації щодо проблем 
створення кластерів як перспективних організаційно-економічних структур в економіці територій, які в 
майбутньому стануть джерелом конкурентних переваг.  

Слід відзначити, що в світовій спільноті швидко зростає розуміння важливості кластерної філосо-
фії, а самі кластери стають ключовим компонентом національного та регіонального розвитку. Саме з цих 
позицій і повинна формуватися та реалізовуватися регіональна інноваційна політика України. 

Феномен кластера як об’єкта економічної агломерації взаємозв’язаних підприємств на деякій те-
риторії відомий з часів ремісничого виробництва. Але тільки починаючи з останньої чверті XX століття 
промислові кластери почали проявляти себе як важливий чинник економічного розвитку регіонів. Серед 
економістів знаходить все більше визнання точка зору, що регіони, на території яких утворюються клас-
тери, стають лідерами економічного розвитку, наприклад, у розвинених країнах: Німеччині, США, Япо-
нії. Зокрема, економіка Фінляндії повністю кластеризована і в ній виділено 9 кластерів, а економіка Ні-
дерландів розбита на 20 „мегакластерів”, на основі функціонування яких визначено пріоритети іннова-
ційної політики держави. Приклади успішних кластерів, методи їх формування демонструють країни, що 
розвиваються: Індія, Індонезія, Малайзія, Мексика, Ямайка, Болівія, Мадагаскар, Марокко [2].  

В Україні за останнє десятиліття сфера розвитку кластерів суттєво розширилась, сформовано 
об’єднання організацій і підприємств у Хмельницьку, Луцьку, Львові, Івано-Франківську. Ці регіони по-
тенційно визначатимуть конкурентоспроможність національної економіки.  

Кластерна концепція тісно пов’язана з роботами професора Гарвардської бізнес-школи 
М.Портера: про індустріальні кластери (The Competitive Advantage of Nations, 1990) і про регіональні 
кластери (On Competition, 1998), де він визначає кластер як „систему постачальників, виробників, спожи-
вачів, елементів промислової інфраструктури, дослідницьких інститутів, що взаємодіють у процесі ство-
рення додаткової вартості. Даний підхід базується на врахуванні позитивних синергетичних ефектів ре-
гіональної агломерації, тобто близькості споживача та виробника, сіткових ефектів та дифузії знань і 
вмінь за рахунок міграції персоналу і виділення бізнесу” [3, 263]. 

Слід відзначити, що хоча попередниками М.Портера в аналізі кластерів були А.Маршалл, 
Б.С.Ястремський та ін., саме М.Портер створив унікальну модель, що одержала назву „алмаз” (The 
Diamond of National Competitiveness). Ця модель М. Портера включає систему детермінант конкурентної 
переваги територій, в основі якої – чотири групи чинників: 1) виробництва; 2) внутрішнього попиту; 3) 
оточення; 4) внутрішньої конкуренції. 

Останніми роками в світі різко зріс інтерес до кластерів фірм (enterprises clusters). У деяких робо-
тах кластери називають „індустріальними районами” [4] (industrial districts). Про важливість розвитку 
кластерів свідчить той факт, що на форумі Європалат у липні 2006 р. було схвалено і прийнято Маніфест 
Європалат щодо розвитку кластерів у країнах Європи.  

Очевидно, на сучасному етапі кластери ще не здатні стати категоричною альтернативою галузевій 
організації економіки країни, що відповідає традиційному підходу господарського розвитку. Але безпе-
речно, що саме кластери виступають головною ланкою сучасних інституціональних утворень, які ефек-
тивно організують і регулюють складну систему взаємозалежних економічних та соціальних факторів.  

Термін “кластер” використовується для позначення не тільки нових комбінацій взаємодії вироб-
ничих, наукових та інших регіональних структур, але й для окреслення нових характеристик функціону-
вання регіональної економіки. Кластери забезпечують якісні зміни виробництва, які приводять до збага-
чення і насичення товарного ринку регіону, задоволення зростаючих потреб суспільства, підвищення 
конкурентоспроможності. Таким чином, оцінка ефективності функціонування кластерів одночасно міс-
тить аналіз кількісних параметрів економічного зростання, уособлених у русі капіталу в системі суспіль 
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ного розширеного відтворення регіону, а також якісних – позитивна економічна динаміка території, про-
гресивні технологічні зміни, значне нарощування виробничого потенціалу, зміна (оптимізація) виробни-
чих структур, зменшення капіталоємності, собівартості, підвищення цінової конкуренції товарів і послуг, 
посилення концентрації і спеціалізації, впровадження ресурсозберігаючих технологій, вдосконалення 
трудових ресурсів. 

З метою реалізації кластерної моделі регіонального розвитку, на наш погляд, необхідно: 1) вивчи-
ти світовий досвід організації та функціонування кластерів; 2) розробити систему заходів підтримки фо-
рмування та розвитку регіональних кластерів на основі довгострокової регіональної стратегії; 3) розро-
бити та закріпити на законодавчому рівні нормативно-правове та методичне забезпечення регламентації 
процесів формування і функціонування кластерів з особливим акцентом на співпрацю влади, бізнесу, 
науки, освіти й громадських організацій; 4) розробити та затвердити Національну програму кластеризації 
економіки України. 

Світовий та український досвід переконують в перспективності формування кластерів і в перева-
гах даних господарських блоків у порівнянні з можливостями традиційних форм організації виробницт-
ва. Вирішення проблеми формування кластерної моделі безперечно необхідно здійснювати через призму 
наявних тенденцій національного та регіонального розвитку. Однак не викликає сумнівів те, що суттєві 
відмінності організаційних умов реалізації досліджуваної моделі потребуватимуть уточнення відповід-
них пріоритетів.  
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ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗМІННОСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ І РИЗИКІВ  
НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІК КРАЇН 

Економічна нерівномірність, змінність глобальної економічної динаміки є важливими характерис-
тиками сучасних процесів розвитку, причиною яких є взаємозалежність національних економік від про-
блем сучасності, в тому числі глобалізаційних та інтеграційних процесів. Різниця у показниках змінності 
та інерційності економічних циклів розвитку національних економік має істотне значення, тому що ви-
сока інерційність у сполученні з імовірністю економічних шоків, зміною режимів політики призводить 
до збільшення ризиків, поглиблення криз і, як наслідок, до зниження темпів економічного зростання. Із 
наведеного випливає, що ідентифікація джерел змінності глобальної економічної динаміки, макроеко-
номічних і секторальних ризиків, оцінка їх впливу на економічний розвиток макросистем є важливою 
науковою і прикладною проблемою. Її вирішення  дозволить вжити заходів щодо уникнення ризиків, сво-
єчасної диверсифікації або реструктуризації економіки, що допоможе скоригувати параметри і вектор 
розвитку та генерувати позитивні зміни у напрямі підвищення його результативності. 

Запропоновані методологічні засади щодо оцінки взаємозв’язку ризиків із рівнями макроекономі-
чного розвитку є продовженням проаналізованих досліджень  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., що є 
важливим науковим напрямом щодо визначення відношення між змінністю, ризиками, економічним роз-
витком і диверсифікацією. Але не всі висновки даних досліджень мають емпіричне підтвердження. 
Більш того, подібні дослідження з емпіричною перевіркою в Україні не проводилися. 

Цілями даного дослідження є оцінка впливу змінності глобальної економічної динаміки і  ризиків 
на показники економічного розвитку окремих країн та емпіричний аналіз і перевірка запропонованого 
підходу.  

Українська економіка протягом 1999-2008 рр. характеризується не тільки позитивною динамікою, 
а й водночас надвисокою волатильністю траєкторії макроекономічної динаміки, що не демонструє чітко 
окресленої домінанти розвитку. Щорічні темпи приросту ВВП коливалися від 5,9 % у 2000 р. та 5,2 %  у 
2002 р. до 12,1 % у 2004 р. і носили хвильовий характер впродовж 2005-2009 рр. Це мало наслідком по-
рушення макроекономічної рівноваги, оскільки економічне зростання не зумовлювалося стабільними  
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довгостроковими факторами і було не результатом системних внутрішніх реформ, а спричинялося дією 
сприятливих чинників лише короткострокового характеру. Падіння національної економіки України у 
2009 р. стало і результатом вразливості до глобальних макроекономічних ризиків: нестабільності зрос-
тання світових цін на сировину та існування надлишкової ліквідності на світових ринках капіталу.  

Основоположною робочою гіпотезою у проведеному дослідженні висунуто твердження: високий 
ступінь спеціалізації економіки у секторах із високою ендогенною змінністю призводить у подальшому 
до високої агрегованої макроекономічної змінності та збільшення економічних ризиків, а з підвищенням 
рівня макроекономічного розвитку ризики зменшуються.  

У попередніх авторських дослідженнях з даної проблеми за допомогою декомпозиційного аналізу 
ідентифіковано у формалізованому вигляді джерела змінності макроекономічного розвитку: змінність 
секторальних шоків, агрегованих країнових шоків і коваріацію між ними (в аналізі розрізняються глоба-
льні секторальні шоки, загальні для певного сектору економіки всіх країн, та індивідуальні секторальні 
шоки, що розрізняються між країнами). Макроекономічні і секторальні ризики ідентифіковані за допомо-
гою декомпозиції змінності Var(qj) у варіації або коваріації відповідних детермінантних складових, де qj 
– зважений темп зростання валової доданої вартості у розрахунку на зайнятого країни j. Агрегована 
змінність економіки представлена як сума компонентів із фундаментально різним значенням: це глоба-
льні чинники, що мають визначальний вплив на змінність глобального економічного розвитку – глобаль-
но-секторальні, країнові ризики (шоки), їх варіативність, коваріаційний рух (опосередковано – цикліч-
ність економічного розвитку), секторальна зайнятість, спеціалізація та концентрація економіки (у форма-
лізованому вигляді – варіативно-коваріаційна матриця глобально-секторальних шоків; коваріаційна мат-
риця глобально-секторальних і країнових шоків;   варіативна матриця країнових шоків; матриця, що 
об’єднує варіації країнових і секторальних  залишків).  З метою  вимірювання макроекономічних ризиків 
використовуються дані щодо зайнятих у секторах та оцінки варіативно-коваріаційних матриць.  Загальна 
змінність економічного розвитку, що ідентифікується як змінність результативності розвитку через про-
дуктивність і одночасно рівень розвитку (ВДС на зайнятого), має вираз як сума чотирьох  ризикових 
компонентів: глобально-секторального, індивідуального секторального, країнового та ризику коваріації 
глобально-секторальних і країнових шоків. 

У дослідженні здійснено оцінку та аналіз взаємозв’язку змінності, рівнів розвитку країн з макрое-
кономічними та секторальними ризиками за 2001, 2006 рр. Результати аналізу показали, що загальні тен-
денції свідчать про зниження глобально-секторальних ризиків, незначні зміни індивідуальних сектораль-
них ризиків та його складових – індексу концентрації та середньої індивідуальної варіації. У цілому спо-
стерігається зниження індивідуальних секторальних ризиків по аналізованих країнах (США, Японія, Ав-
стралія, Італія, Німеччина, Великобританія, Польща, Угорщина, Україна) за рахунок зменшення індексів 
концентрації (значення середніх індивідуальних варіацій не змінилися). Найбільший загальний вплив на 
змінність розвитку обраних країн мала глобально-секторальна компонента (сільськогосподарський сек-
тор), особливо у Польщі, найменший – індивідуальні секторальні ризики країн, найбільший від’ємний 
вплив – неузгодженість глобально-секторальної і країнової варіативності розвитку.  

В Україні спостерігається загальна тенденція зменшення всіх видів ризиків у 2006 р.  Порівняно із 
2001 р. вплив глобально-секторального ризику на змінність розвитку країн зменшився найбільше саме в 
Україні – на 67,4 п. п. Найнижчі позиції у 2006 р. щодо індивідуального секторального ризику займали 
Україна (0,003 %) і Великобританія (0,044 %). Україна займала середню позицію щодо країнових ризиків 
– 1,2 %. Тим самим Україна у 2006 р. мала найкращі шанси для підвищення рівномірності економічного 
розвитку, враховуючи ще і позитивну динаміку продуктивності економічного зростання і від’ємну кова-
ріацію країнових і глобально-секторальних шоків. 

Але у теперішній економічній ситуації одним із чинників, що обумовлюють ризики для стабіліза-
ції розвитку реального сектору України, є саме змінність, нестійкість темпів промислової динаміки та 
міжгалузева нерівність зростання, неефективна структура промислового виробництва.  Вразливість еко-
номіці України додають вузька національна спеціалізація зовнішньої торгівлі, порівняно висока відкри-
тість економіки, експортоорієнтована модель зростання, низька диверсифікація товарної структури екс-
порту, де основними позиціями є металургійна продукція, частка якої в середньому за період 1999 – 2008 
рр. становила 41,2 %, машинобудівна – 14,1 % (причому ринки збуту цієї продукції обмежуються пере-
важно країнами СНД), хімічна – 8,7 % та сільськогосподарська – 8,8 %. Сировинний ухил структури ви-
робництва збільшує залежність вітчизняної економіки від кон’юнктури зовнішніх ринків, тому стратегі-
чна траєкторія змін має передбачати перехід від спеціалізації переважно на виробництві сировинної про-
дукції та конструкційних матеріалів низького ступеня переробки до спеціалізації на виробництві продук-
ції окремих наукоємних сегментів машинобудівної та оборонної галузей, техніки нового покоління для 
агропромислового комплексу, високотехнологічних конструкційних матеріалів для промисловості і буді-
вництва. 

У дослідженні підтверджено першу частину гіпотези щодо збільшення макроекономічних ризиків 
внаслідок високого ступеня спеціалізації економіки у секторах із високою ендогенною змінністю, що в 
свою чергу обумовлює високу агреговану макроекономічну змінність. Це стосується всіх обраних для 
аналізу країн. З метою емпіричної перевірки другої частини гіпотези щодо взаємозв’язку між макроеко-
номічними та секторальними (у тому числі промисловими) ризиками і рівнями економічного розвитку 
оцінений вид зв’язку між  ln окремих ризиків і  ln показника темпу зростання ВДС на зайнятого. Резуль-
тати оцінки та аналізу показали неоднозначне відношення між компонентами глобального секторально-
го, індивідуального секторального, країнового ризиків і розвитком. Зі збільшенням рівня розвитку схи-
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льність високорозвинутих країн до глобально-секторальних ризиків зменшується (США, Японія, Австра-
лія). Для менш розвинутих і змінних в економічному сенсі країн підтверджено зворотну тенденцію 
(Польща, Угорщина). 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 виро-
бництво (будівництво). 

У дослідженні доведено, що на ранніх стадіях розвитку країни схильні концентруватися на секто-
рах відносно високого ризику. 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 висо-
ких рівнів при достатньо високих значеннях ВДС на зайнятого. Для країн із більш високими рівнями ма-
кроекономічного розвитку характерно зниження всіх видів макроекономічних (секторальних) ризиків із 
розвитком, для менш розвинутих такий висновок емпірично не підтвердився. Друга частина основопо-
ложної 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 ви-
робництва (у тому числі будівництва) і видів економічної діяльності, що постає перспективами подаль-
ших розвідок у даному науково-прикладному напрямі.   

 
T.V. Konovalova, candidate of technical sciences, 
S.V. Trubnikova,  
I.O. Lapko,  
DSUM, Donetsk  

IMPACT OF THE HEALTH CARE REFORM ON TAX LAW IN THE USA 

The healthcare reform in the USA was signed into law earlier this spring. 
The new law, a combination of the patient protection and affordable care act, and the health care and edu-

cation reconciliation Act of 2010 completes a massive overhaul of the health care system.  The changes 
implemented under this legislation affect almost all taxpayers and employers.  In addition to major reform to the 
health care industry (which is outside the scope of this article), the new law includes a number of new tax laws.  
This article will address certain key tax provisions in the new law and other important pending tax law changes 
[3]. 

One of the primary pieces of the new legislation is “minimum essential coverage” for years beginning 
after 2013.  In order to encourage and/or pay for this new coverage, the new law imposes specific penalties on 
U.S. citizens and certain other residents if they fail to maintain the required coverage.  The penalty is phased in 
over a number of years and is subject to a number of exemptions, indexes and other specific requirements.   

Related to this required coverage, the law imposes new responsibilities on employers.  Beginning after 
2013, employers with an average of at least 50 full-time employees must offer certain minimum coverage to its 
employees or pay a penalty if certain employees of that employer are required to purchase health insurance 
through an insurance exchange.  Employers may also have to provide vouchers to employees that can be used for 
reducing the cost of such employees’ insurance.  While a number of details have yet to be worked out regarding 
the application of these various provisions, it is clear that beginning after 2013, there will be additional costs 
imposed on individuals and businesses in connection with expanding health insurance coverage for uninsured 
and underinsured individuals [1]. 

In addition to these penalty premiums or direct costs, there are a number of new taxes related specifically 
to health care.  A new excise tax, beginning after 2017, is levied on insurance companies and plan administrators 
for health coverage plans to the extent that the annual premium costs exceed certain amounts (currently 
established at $10,200 for single coverage and $27,500 for family coverage).  There is an additional Medicare 
hospital insurance tax, applicable after 2012, imposed on individual taxpayers earning over $200,000 ($250,000 
for married couples filing jointly).  For such taxpayers, the rate of the hospital insurance tax is increased by 0.9 
percentage points.  There is also an additional surtax on unearned income under the new legislation.  Beginning 
after 2012, a surtax of 3.8% will be applied to net investment income (dividends, interest, capital gains, etc.) for 
higher income taxpayers and certain estates and trusts.  This surtax is subject to a number of complex 
calculations and exemptions [2]. 

The new law also limits contributions to health Flexible Spending Accounts (FSAs) to $2,500 per year 
and imposes some limits on the definition of medical expenses that can be reimbursed through FSAs and certain 
other plans.  The new legislation also modifies the threshold at which individuals can claim medical expense 
deductions.  For tax years after December 31, 2012, the adjusted gross income threshold for claiming an 
itemized deduction for medical expenses is increased from 7.5% to 10% (subject to certain exceptions). 

The new law also includes certain non-health care related revenue raising tax provisions.  These include:  
1. Additional business information reporting (expanded 1099 reporting requirements); 
2. Codification of the economic substance doctrine and imposition of additional penalties for entering in 

to transactions that lack economic substance; and 
3. Increased estimated tax payments by large corporations. [3]. 
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In addition to the health care legislation, significant other tax law changes are also scheduled to take 
effect or are pending in Congress.  Many of these are in the form of tax increases. 

Other tax law changes un-related to the health care legislation are various other modifications including: 
restoration of the phase out of personal exemptions, further reduction in itemized deductions and the ongoing 
extension of increased exemptions for alternative minimum tax [1]. 

There is significant additional detail and information that is needed and will become available on the 
health care law and related tax law changes.  In addition, it is likely that there will be significant debate 
regarding the non-health care related tax law changes that are either scheduled to take place or have been 
recently proposed.  All of this will be hashed out in an economy that has stabilized but continues to provide 
challenges to many businesses and individuals [2]. 
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STATISTICAL ASSESSMENT OF THE DEGREE OF OPENNESS OF BULGARIA`S ECONOMY 

Under the conditions of globalization the countries` economies cannot function isolated from one another, 
but in compliance with the processes taking place on a world scale. Foreign trade has turned into a key factor 
determining the direction and the pace national economy`s development. The expansion of foreign trade 
relations results in raising the economy`s openness, which on its part has an impact on the economic growth. The 
stronger the country`s integration into the world economy, the more it will take advantage of the opportunities of 
international labor distribution and of some of its comparative leverages. Foreign trade is viewed as an indicator 
and a key characteristic of open economy. Open economy is the result of the exchange of goods and of the 
development of the international financial, credit, monetary and integration relations. 

The aim of this paper is to analyze the variation of the indicators characterizing the level of openness of 
national economy: export quota, import quota and dependency factor of foreign trade. 

The establishing of an open economy is an objective process in the world development and is the result of 
eliminating state monopoly on foreign trade, energetic utilization of the opportunities for organizing joint 
manufactures, incursion of foreign investments, efficient utilization of the principle of the comparative 
advantages in the international distribution of labor. In this study by “open economy” we mean: an economy 
which has trade relations with the other countries; an economy in which no constraints are put on foreign trade, 
payments, movement of capital and work force to the country and out of the country; an economy where it is 
possible to have free exchange of production factors.    

The quantitative measurement of the economy`s openness is carried out through multiple indicators by 
means of which the relative significance of the individual forms is evaluated. Most frequently, in order to 
characterize the degree of economy`s openness we use the following indicators: export quota; import quota; 
foreign trade quota and foreign trade dependency factor.   

The following exposition traces the degree of openness of Bulgarian economy for the period 1991-2008 
by means of the indicators export quota, import quota, foreign trade quota and foreign trade dependency factor. 
For the period 1991-2008 there is a growing of the indicators featuring the economy`s openness, which is most 
vigorously expressed after 1998. This gives us grounds to divide the period under scrutiny into two – until 1998 
and after it. The period 1991 – 1998 embraces the years in which the country began its opening to world 
economy, emerged on new markets, lost traditional markets and survived a number of convulsions and crises. 
The indicators` values of the degree of openness for the period 1991 – 1998 show two-way changes of 
indicators, which testify to the instability of the economy. Stabilization of the economy has begun since 1998, 
the currency board was introduced and the following years have been characterized by negotiation for EU 
membership, the recognizing of Bulgaria as an active market economy and a real membership of the country in 
the EU.    

To establish the trend in the alteration of indicators featuring the degree of openness of Bulgaria`s 
economy for the period 1992-2009 an analysis has been conducted as follows: 

Verification for the existence of a tendency through computing the autocorrelation factors of a various 
order, the correlation factors of Spearman and Kendall, and the first-order autocorrelation factor with an error 
margin of 5 %. 

For the rows where it is substantiated that there is a tendency of development and by means of the method 
of the smallest squares the tendency`s form has been explored and the most appropriate trend model has been 
selected. The selection of the most appropriate model is based on the determination factor, the corrected 
determination factor and Fisher`s adequacy test. 

Export quota. The results of the verifications carried out on hypotheses for the existence of a trend show 
that the dynamic row containing export quota data for 1999-2009 does not comprise a trend and owing to that  
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two sub-periods are distinguished: 1991-1998, and 1999-2008.  The trend verification in the export quota for the 
period 1991-1998 showed that the row does not contain a trend, and for the period 1999-2008 – there is a trend 
and for its modeling the most appropriate is the linear model t,,ŷ 533183131 += . 

Import quota. The decrease in the industrial and agricultural output in the years of transition has led to an 
increase of import. A result of the faster increase of import compared to export is the ever increasing negative 
trade balance. The increase of investment goods import can be determined as positive since the necessary 
equipment and facilities are secured in view of innovation of the production technologies, diversification of 
output towards boosting the competitiveness of national production, etc…  For the period 1991-2009 the import 
quota indicator registered fluctuations, but the hypothesis verification of the presence of a trend shows that there 
is a trend. The linear model y=34,155+1,987t has been selected as the most appropriate trend model 
characterizing the variation of the import quota for the period.  

Foreign trade quota. ПроверкатаThe hypothesis verification for the existence of a trend in the dynamic 
row containing the data for the indicator “foreign trade quota” for the period 1991-2008 shows that there is a 
trend in the explored dynamic row. The most appropriate model characterizing the trend in the variation of the 
foreign trade is the polynomial of a second power: 2271054310291 t,t,,ŷ +−= .  

Foreign trade dependency ratio. In this factor are reflected the changes in the export and import quota. 
The foreign trade dependency ratio for the period 1991-2008 grows, but for the period 1991-1998 there is a two-
way alteration which is the main reason why the Spearman factor shows that there is no trend. The foreign trade 
dependency ratio started to register smaller variation after 1998 and for the period 1999-2008 there is a trend. 
The linear model t,,ŷ 586294235 +=  has been preferred as the most appropriate one. 

The study of the dynamics of indicators characterizing the degree of openness of the Bulgarian economy 
has indicated the presence of a considerable integration in world economy.  Bulgaria`s economy did not have a 
significant impact on world economy owing to its small relative share in world trade.  

The span of time 1991-2008 is characterized by lifting the economic and political openness of the 
economy and economic freedom, which are a key factor promoting the improvement of the output quality, the 
production efficiency and the competitiveness in the country. The high degree of openness of the Bulgarian 
economy has an impact on its sector, branch and inter-branch structure. For fostering the competitiveness of the 
national economy we need technological upgrading, boosting the efficiency of traditional specialization, 
stimulating scientific research, implementation of new products in the production process, etc…  
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Секція 2 

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
С.Н. Алёшин 
ИЭП НАН Украины, г. Донецк 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ 

Главной особенностью формирования финансовых ресурсов в угольной промышленности Украи-
ны является превышение расходов на производство угольной продукции над доходами от ее реализации. 
Угледобывающие предприятия функционируют в условиях дефицита финансовых средств для покрытия 
расходов по себестоимости продукции. В среднем в 2009 г. цена 1 тонны товарной угольной продукции, 
произведенной государственными предприятиями, составила 442 грн. при себестоимости 723 грн. Учи-
тывая исключительное значение угольной промышленности для национальной экономики, государство 
частично покрывает убытки угледобывающих предприятий из государственного бюджета, а также фина-
нсирует некоторые статьи их расходов. Бюджетные ассигнования служат одним из основных источников 
финансовых ресурсов в угледобывающей отрасли. Вместе с тем достичь ожидаемого результата сбалан-
сированности расходов и доходов угледобывающих предприятий на протяжении ряда лет не удается. 
Действующий механизм предоставления средств государственной поддержки не способен обеспечить 
эффективное использование бюджетных средств, а тем более обеспечить снижение себестоимости това-
рной угольной продукции и улучшение технико-экономических и производственных показателей.  

Ежегодное предоставление государственной поддержки угледобывающим  предприятиям проис-
ходит на основе Закона о государственном бюджете на соответствующий год и соответствующих поста-
новлений Кабинета Министров Украины. В 2009 г. порядок предоставления средств государственной 
поддержки на частичное покрытие расходов по себестоимости продукции  регулировался Постановлени-
ем Кабинета Министров Украины от 28.01.2009 г. № 69 "Об утверждении Порядка использования в 2009 
году средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления государственной подде-
ржки угледобывающим предприятиям (включая предприятия по добыче бурого угля) на частичное пок-
рытие расходов по себестоимости продукции". В соответствии с этим постановлением средства господ-
держки имеют целевое назначение, в частности, для оплаты труда, обязательных сборов и платежей, свя-
занных с выплатой заработной платы и оплаты электроэнергии. По аналитическим данным Министер-
ства угольной промышленности Украины, в 2009 г. фактически профинансированы расходы по себесто-
имости на сумму 4663,9 млн. грн., в том числе на оплату труда и уплату обязательных сборов и плате-
жей, связанных с выплатой заработной платы использовано 4 637,9 млн. грн., на оплату потребленной 
электроэнергии – 26,0 млн. грн.  

В 2010 г. Законом "О Государственном бюджете Украины на 2010 год" расходы по статье "Госу-
дарственная поддержка угледобывающих предприятий (включая предприятия по добыче бурого угля) на 
частичное покрытие расходов по себестоимости продукции" не предусмотрены. Между тем вопросы вы-
платы заработной платы шахтерам регулируются отдельными распоряжениями Кабинета Министров.  

В числе основных недостатков действующего механизма предоставления государственной подде-
ржки на покрытие расходов по себестоимости угольных предприятий и планирования ее объемов следу-
ет выделить: 

постоянное изменение круга получателей государственной поддержки по форме собственности; 
отсутствие однозначной трактовки терминологии в нормативных актах, регулирующих порядок 

предоставления государственной поддержки; 
недостаток четких критериев отбора при прогнозировании убытков; 
завышение прогнозируемых расходов по себестоимости товарной угольной продукции, то есть 

включение в себестоимость административных расходов, расходов на сбыт, амортизационных отчисле-
ний, начисленных на оборудование, приобретенное за счет бюджетных средств;  

высокая степень зависимости планирования господдержки от постоянно меняющихся составляю-
щих, которые находятся вне сферы государственного регулирования, например, перевыполнение плана 
угледобычи предусматривает начисление и выплату премий, что приводит к увеличению себестоимости 
и дополнительной потребности в средствах господдержки; 

включение в плановые расчеты господдержки технико-экономических и производственных пока-
зателей тех предприятий, которые не входят в перечень получателей господдержки; 

неимение нормы распределения и корректировки плановых показателей государственной поддер-
жки угледобывающими предприятиями среди своих структурных подразделений, в результате чего убы-
тки, возникающие на уровне шахт, не обеспечены равноправным и пропорциональным распределением 
господдержки; 

увеличение объемов предоставляемых бюджетных средств предприятиям со снижающимися фи-
нансово-производственными показателями; 

разный уровень поддержки шахт, с учетом влияния разной себестоимости и объемов добычи, соз-
дает диспропорцию убыточности.  
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Неэффективность существующего механизма государственной поддержки угольной промышлен-
ности, а также завершение действия моратория на банкротство убыточных угольных предприятий к 2013 
г. требует принятия мер, определяющих возможности финансовой сбалансированности отрасли без бю-
джетных ассигнований. Несмотря на это, Украина как страна, имеющая ограничения в выборе альтерна-
тивных углю энергетических ресурсов в достаточном объеме, вынуждена будет поддерживать собствен-
ное угольное производство и в дальнейшем. В числе направлений, которые обеспечат социально-
экономическую эффективность от использования государственной поддержки необходимо отметить: 

государственная поддержка угольного производства должна быть ограничена объемами угледо-
бычи, которые обеспечивают энергетическую безопасность украинского государства и возможности ис-
пользования имеющихся запасов угля. Это означает, что предоставлять государственную поддержку не-
обходимо только тем предприятиям-производителям, а в некоторых случаях и потребителям угольной 
продукции, которые используют ее на внутреннем рынке; 

прямые государственные выплаты из бюджета должны быть направлены в основном на решение 
социальных проблем, связанных с возникновением безработицы при закрытии убыточных предприятий. 
В целях предотвращения угрозы социальных травм и взрывов государство должно взять на себя ответст-
венность по переквалификации, трудоустройству, а также по финансовому обеспечению социальных 
программ, предусматривающих выплаты заработной платы высвобождаемым шахтерам ликвидируемых 
шахт до их выхода на пенсию; 

государственная помощь должна охватывать разработку и финансирование целевых программ 
(проектов), связанных с созданием технологий очистки угля, охраной окружающей природной среды, 
содержанием и рекультивацией территорий выработанных шахт, энергосбережением, производственной 
безопасностью труда; 

бюджетные трансферты должны компенсировать ущерб регионам, в которых размещено угольное 
производство.  

Таким образом, государственная поддержка угольной промышленности при устранении имеющи-
хся недостатков ее планирования и изменения направленности ее предоставления позволит достичь фи-
нансово-экономической стабилизации в отрасли и станет фактором, сокращающим затраты производи-
телей и потребителей. 

 
В.О. Амоша,  
І.В. Петенко, д.е.н., проф. 
м. Донецьк 

ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ У СТРУКТУРІ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ 

Протягом останніх років в Україні сформувалася стала структура енергоспоживання. У середньо-
му за період 2001-2008 рр. щорічно споживалося 66,9 млн. т вугілля, 17,7 млн. т нафти, 2,8 млн. м3 дров 
для опалення та 68,2 млрд. м3 природного газу. У 2008 році спожито 63,5 млрд. м3 природного газу, з 
якого 52,5 млрд. м3 імпортовано. Незважаючи на невелике зменшення споживання природного газу та 
збільшення споживання вугілля у 2006-2008 рр., порівняно з 2003-2005 рр. загальний баланс енергоспо-
живання має перекіс у бік достатньо дорогого природного газу. 

За умови залежності України від імпорту природного газу його частка в структурі енергоспожи-
вання країни зросла в 1,4 раза порівняно з 1990 р. Природний газ у структурі енергоспоживання України 
у 2001-2006 рр. у середньому становив близько 40%. За цим показником Україна випереджала країни 
світу, що дозволяє говорити про значну залежність країни від імпортного природного газу. Так, у струк-
турі споживання первинної енергії країн світу частка природного газу є меншою майже в 2 рази (у ЄС – 
22%, США – 24%, світ у середньому - 21%). 

При цьому споживання енергоресурсів і природного газу зокрема в Україні, не можна вважати ра-
ціональним, оскільки на одиницю виробленої в Україні продукції витрачається набагато більше газу, ніж 
в інших країнах світу. Для прикладу: на кожен долар ВВП Україна споживає газу в 6,4 раза більше, ніж 
Німеччина, а енергоємність ВВП України у 2,6 раза перевищує середній рівень енергоємності ВВП країн 
світу. Використання значних обсягів енергоресурсів потребує великих витрат на імпорт паливно-
енергетичних матеріалів. Тільки на закупівлю імпортного газу в 2007 р. Україна витратила понад 6,5 
млрд. дол. США. У 2008 р. витрати на імпорт газу вже досягли 9,4 млрд. дол. США.  

У зв'язку із підвищенням цін на природний газ у 2009 р. витрати на його імпорт могли зрости ще 
більше, але криза знизила попит на газ. 

Високі показники енергоспоживання та енергомісткості української продукції обумовлені рядом 
причин. Серед них проблеми застарілого технічного оснащення підприємств, брак впровадження ресур-
со- та енергозберігаючих технологій тощо. Але не тільки українські підприємства із застарілим облад-
нанням і енерговитратними технологіями є причиною значного перевитрачання енергії та природного 
газу порівняно з іншими країнами світу.  

Значні перевитрати спостерігаються і в сфері споживання населення та комунальній галузі. За оці-
нками, коефіцієнт корисної дії українських підприємств комунальної теплоенергетики становить близько 
50%, при тому що у європейських підприємств комунальної теплоенергетики – майже 90%. 
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За даними газопостачальних підприємств, які відпускають природний газ населенню та на кому-
нально-побутові потреби (опалення, вентиляцію та гаряче водопостачання), у 2008 р. населенню було 
відпущено 17,3 млрд. м3 природного газу та 9,5 млрд.м3 на комунально-побутові потреби, що в сумі ста-
новить 42,2% спожитого в країні природного газу.  

Громадяни поряд із комунальними та іншими підприємствами можуть забезпечити значну еконо-
мію й ефективне витрачання газу та енергоресурсів. Але багато років жителі України споживали досить 
дешевий газ і енергію, що не сприяло їх економії. Скоріш можна говорити про те, що під дією доволі 
низьких (неринкових) цін у населення сформувалося марнотратне відношення до енергетичних ресурсів. 
Саме низький рівень цін (неринкові ціни) є формою субсидування споживачів і важливим фактором, що 
сприяє неефективному використанню газу, енергії та інших ресурсів. 

На початок 2009 р. в Україні всього природним газом було забезпечено 13,1 млн. квартир. Газифі-
ковано природним газом 84% від загальної кількості міст (384), 40% селищ міського типу (354) та 43% 
сільських населених пунктів (понад 12 тис.). Середньозважена ціна для населення становить близько 620 
грн. за 1 тис. м3 газу (з урахуванням ПДВ та транспортування), що набагато менше, ніж ринкова ціна – 
ціна імпорту газу.  

Більшість українських сімей, які споживають до 2,5 тис. м3 газу на рік, сплачують по 483,60 грн. 
за 1 тис. м3 (за наявності газових лічильників), що набагато менше за ціну на імпортований газ і в 5 разів 
менше порівняно з промисловими споживачами та іншими суб'єктами господарювання (у першому квар-
талі 2009 р. ціна імпорту газу становила 360 дол. за 1 тис. м3, у другому – 270,95 дол., у третьому – 198 
дол., у четвертому – 208-209 дол. за 1 тис. м3). Відповідно при реалізації роздрібним споживачам витрати 
постачальників газу на його транспортування є набагато більшими порівняно з гуртовими споживачами. 
Фактично постачальники газу зазнають альтернативних втрат від продажу газу населенню за неринкови-
ми цінами. Ці втрати за рік становлять понад 2 млрд. грн. 

Виходячи з економічної логіки тарифи на газ для населення повинні бути вищими, ніж ціни на газ 
для промислових підприємств, які споживають газ гуртовими партіями, що притаманно практично всім 
країнам ЄС. 

Динаміка співвідношення рівня середньої заробітної плати до рівня цін на природний газ для на-
селення в Україні також яскраво демонструє зростання потенційного резерву платоспроможності насе-
лення. Так, якщо у 2000 р. ціна на природний газ для населення складала 59,44% від середньої заробітної 
плати то у 2008 р. – 15,06 %. 

Протягом 2000-2009 рр. відбулося значне зростання ВВП України на 264,38% у порівнянні з пока-
зниками 2000 р., мінімальна заробітна плата зросла на 201,41%, середня заробітна плата – на 412,24%, а 
динаміка цін на природний газ для населення, показує значне падіння до 62,49% і тільки протягом 
2007 р. зростає на 51,12%, а потім у 2008 р. знов знижується. Загальне зростання склало 29,79% від пока-
зників 2000 р. Протягом 2008-2009 рр. ціни на природний газ для промисловості демонструють стрімке 
зростання у порівнянні з індексами цін виробників промислової продукції. Оскільки природний газ для 
промисловості практично весь імпортується, то зростання курсу долара США стало основним чинником 
стрімкого зростання ціни на природний газ для промисловості протягом 2008-2009 рр. 

 
В.П. Антонюк, д.е.н. 
ІЕП НАН України, м. Донецьк 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

Вугледобувна промисловість України є однією із найбільш розвинених. Вона забезпечує більше 
6% обсягу реалізованої продукції промисловості. Її діяльність пов’язана з ресурсним забезпеченням ба-
гатьох інших галузей промисловості (металургійної, коксохімічної, енергетичної тощо) та із забезпечен-
ням енергетичної безпеки України. Частка вугілля в структурі споживання енергетичних матеріалів зрос-
тає. У 2000 р. вона складала 22,5%, у 2008 р. – збільшилася до 26,8% [1, 101]. Підвищення цін на інші 
енергетичні ресурси та залежність України від їх експорту обумовлює зростання ролі вугледобувної га-
лузі в забезпеченні економічного розвитку країни. 

Однак на сучасному етапі вугільна галузь України розвивається нестабільно, про що свідчить ди-
наміка обсягу товарної і реалізованої вугільної продукції (табл. 1). До 2006 р. відбувалося незначне зрос-
тання видобутку вугільної продукції, а з 2007 р. – скорочення. Найбільше падіння обсягів видобутку ву-
гілля спостерігалося у 2009 р. і було обумовлено кризовими явищами в економіці України. Аналогічна 
ситуація спостерігалась і в Донецькій область, яка забезпечує найбільшу частину видобутку вугілля. 

По Україні у 2009 р. обсяг товарної і реалізованої продукції скоротився на 11%, ще більше падіння 
спостерігається у Донецькій області – на 18,5%. 

Слід відзначити, що у вугледобувній промисловості практично не забезпечується зростання про-
дуктивності праці, особливо це стосується підприємств Донецької області. Так, продуктивність праці у 
натуральному виразі робітників по видобутку вугілля в цілому по Мінвуглепрому в 2005 р. складала 27,6 
т., у 2008 р. вона перевищила цей рівень всього на 1,4%. На підприємствах Донецької області спостеріга-
ється падіння цього показника. 

Зменшення обсягів виробництва та падіння продуктивності праці негативно позначаються на ди-
наміці собівартості та фінансових результатах підприємств. 
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Таблиця 1 

Динаміка товарної і  реалізованої вугільної продукції та продуктивності праці 
 в Україні і Донецькій області у 2005-2009 рр. [2] 

Показники 2005 2006 2007 2008 2009 2009 у % 
до 2005

Обсяг товарної продукції шахт, млн. тонн    
     Україна 54,1 55,5 51,6 51,7 48,1 88,9
     Донецька область 23,3 22,9 20,3 18,9 19,0 81,5
Обсяг реалізованої вугільної продукції шахт, млн. тонн    
     Україна 53,9 55,6 51,6 51,2 48,4 89,8
     Донецька область 23,2 22,9 20,4 18,7 19,0 81,9
Продуктивність праці робітників по видобутку вугілля, млн. тонн    
     Україна 27,6 28,5 28,2 29,5 28,0 101,4
     Донецька область 23,3 23,7 23,0 23,3 22,5 96,6

 
Унаслідок суттєвого перевищення собівартості вугільної продукції над її ціною вугільна галузь є 

збитковою, при цьому збитковість вугледобування неухильно зростає. Так, у 2005 р. ціна 1 т товарної 
продукції складала 220, 86 грн., а повна собівартість – 256,81 грн., тобто перевищувала ціну на 16%. У 
2009 р. аналогічні показники були такими: ціна – 392,98 грн.; собівартість – 657,98 грн.; перевищення 
собівартості над ціною склало 67% [2, 3]. 

За аналогічний період збитки вугільних шахт зросли майже у три рази (рис.1). 
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Рис. 1. Збитки шахт Мінвуглепрому за 2005-2009 рр., млн. грн. [4, 11] 
 

Причини зниження ефективності діяльності вугледобувних підприємств різноманітні. Однак най-
більш глибинними є ті, які пов’язані з технологічною відсталістю вугільного виробництва, про що свід-
чить високий ступінь зносу основних засобів виробництва та низька інноваційність галузі. Так, у добув-
ній промисловості України ступінь зносу основних засобів складає майже 50%, а в Донецькій області є 
ще вищим: у 2005 р. ступінь зносу складав 42,6%, а у 2008 р. – 55,2% [5, 75]. 

Вугледобувна промисловість характеризується надзвичайно низьким рівнем інноваційного розви-
тку, про що свідчать дані табл. 2 та рис. 2. Частка інноваційно активних підприємств у сфері добування 
паливно-енергетичних корисних копалин є в 3 рази нижчою порівняно із промисловістю. У 2008 р. лише 
4% всіх підприємств здійснювало інноваційну діяльність. 
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Рис. 2. Частка інноваційно активних підприємств у промисловості та у сфері добування  

паливно-енергетичних копалин, % [1, 328] 
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У сфері вугледобування практично не використовуються винаходи, корисні моделі, які здатні кар-
динально змінити технологічні процеси вугледобування. У 2008 р. було використано всього 47 винахо-
дів, що складало 1,8 % від усіх використаних в економіці винаходів (табл. 2). 

Таблиця 2 

Використання об’єктів промислової власності та рацпропозицій у сфері добування паливно-
енергетичних ресурсів (розраховано за [1, 334]) 

Використання об'єктів промис-лової власності та 
рацропозиції 2007 2008 

Винаходи, од. 39 47 
у % до всіх 1,4 1,8 
Корисні моделі, од. 37 41 
у % до всіх 1,2 1,2 
Раціоналізаторські пропозиції, од. 1142 883 
у % до всіх 4,5 4,0 

 
Позитивним є збільшення використання науково-технічної продукції у 2008 р., однак при цьому 

зменшилося використання рацпропозицій. Низький рівень впровадження на вугледобувних підприємст-
вах досягнень науки і техніки перешкоджає модернізації добувної промисловості та обумовлює низьку 
ефективність вугледобування. 

Найважливішими завданнями вугільної промисловості на сучасному етапі є забезпечення стабіль-
ного розвитку та підвищення ефективності виробництва шляхом технічної модернізації, удосконалення 
організації праці, підвищення рівня загального менеджменту, розвитку кваліфікаційного потенціалу пра-
цівників та їх мотивації до ефективної трудової діяльності. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

Будівельна галузь є однією з найважливіших галузей народного господарства, від якої залежить 
ефективне функціонування всієї системи господарювання в країні. У сучасних умовах трансформаційно-
го розвитку економіки будівельна діяльність переживає важки часи. Це пов’язано зі скороченням обсягів 
будівельно-монтажних робіт, зменшенням інвестицій в основний капітал та збільшенням фізичного і 
морального зносу основних фондів будівельних організацій. Загалом будівельно-монтажні роботи вклю-
чають підготовчі роботи до будівництва, будівництво будівель та споруд, установлення інженерного 
устаткування будівель та споруд, роботи із завершення будівництва та оренду будівельної техніки з опе-
ратором. До обсягу будівельних робот включають вартість (у фактичних цінах, без ПДВ) зазначених ро-
біт, що виконуються під час нового будівництва, ремонту, розширення, реконструкції будівель та інже-
нерних споруд, реставрації та технічного переоснащення підприємств. 

Аналіз статистичних даних щодо інвестиційно-будівельного розвитку в Україні свідчить про ско-
рочення обсягів будівельних робіт в усіх регіонах та за всіма основними видами будівельної діяльності. 
Спостерігається скорочення житлового будівництва у 25 регіонах країни, найбільше – у Луганській обла-
сті (на 83,6 %), а також у Чернігівській, Херсонській та Донецькій областях (на 70 %) [1]. Так, у 2009 р. 
загальний обсяг виконаних будівельних робіт у Донецькій області склав 3524,8 млн. грн., або 43 % до 
2008 р., тобто зменшився на 3796,4 млн. грн. [2, 161-162]. Капітальні інвестиції у 2009 р. зменшились на 
9724,1 млн. грн. та склали 16790,2 млн. грн. порівняно з попереднім роком [2, 147]. 

Таким чином, із наведених статистичних даних видно, що спостерігається тенденція падіння обся-
гів будівельних робіт, тому необхідне комплексне прийняття рішень стосовно ефективного підйому бу-
дівельної галузі країні.  

© І.С. Вода, 2010 
 



 39

Перспективи розвитку будівельної галузі у першу чергу пов’язані з інвестиційною діяльністю, 
оскільки інвестиційний процес є невід’ємною частиною будівництва. У сучасних умовах інвестиційний 
потенціал будівництва розвивається недостатніми темпами. Це пов’язано з обмеженістю бюджетних ко-
штів держави, відсутністю ефективних форм фінансування, зменшенням  ролі банківських установ у роз-
витку інвестиційно-будівельного потенціалу країни. Участь комерційних банків у фінансуванні будіве-
льного комплексу  призводе в деяких випадках до подорожчання будівництва, до непередбачуваності і 
неритмічності надходження коштів, не створює ефективної фінансової бази. 

З метою підвищення конкурентоспроможності будівельного комплексу необхідно розробити спе-
ціальні заходи щодо зниження вартості будівництва та скорочення тривалості будівельного циклу, фор-
мування ефективних схем фінансування та реалізації інвестиційних проектів. 

Важливим завданням для розвитку інвестиційно-будівельного комплексу стає формування ціліс-
ної галузевої системи управління, організації та фінансування.  

До основних факторів поліпшення роботи будівельних організацій належать: 
впровадження нових технологій, які забезпечують енергозбереження, зменшення матеріалоємнос-

ті будівельного виробництва, що принципово впливає на обсяг прямих витрат та кошторисної вартості 
будівельно-монтажних робіт; 

підвищення продуктивності праці за рахунок впровадження комплексу організаційних та техніч-
них засобів виконання будівельних робіт; 

удосконалення якості будівельно-монтажних робіт; 
формування сучасних структур ефективного фінансування будівельної діяльності. 
Основними перспективами розвитку будівельної галузі в Україні мають бути: 
1. Ефективна реалізація державних та регіональних програм підтримки будівельної галузі за раху-

нок формування приватно-державного партнерства щодо організації, фінансування та управління інвес-
тиційно-будівельними проектами. 

2. Вдосконалення законодавчого та нормативного забезпечення будівельної діяльності в Україні. 
Так, згідно з даними на 01.01.2008 р. чинним був 1191 нормативний документ державного рівня, з них 
724 залишаються документами колишнього СРСР. 

3. Розвиток інноваційних структур з метою формування розвинутої  інфраструктури та механізмів 
впровадження інноваційних технологій, які ґрунтувалися б на ринкових механізмах комерціалізації нау-
ки та не потребували жодних пільг з боку держави. 

4. Формування ефективних форм управління будівельними контрактами та підвищення економіч-
ної відповідальності усіх учасників за результати виконаних контрактних зобов’язань. 
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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ  
НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙ 

Сучасна концепція бізнесу орієнтована на задоволення споживчих інтересів як основу успішної 
діяльності підприємства. Співвідношення попиту та пропозиції на ринку визначає, яка ж із підприємни-
цьких стратегій надасть можливість підприємству одержувати найбільший зиск. Концепція антикризово-
го управління повинна відповідати віянню сучасності. Підприємство повинно прямувати до того, щоб 
його стратегія була спрямована на збіг попиту та пропозиції, формування та стимулювання попиту. Ви-
робник повинен вивчати потреби споживачів, орієнтуватися на них, вивчати своїх конкурентів та врахо-
вувати їх дії.  

Сучасне антикризове управління повинно орієнтуватися на управління зовнішніми факторами. 
Особливо актуальним це стає в умовах інтеграції національної економіки у світову економічну систему. 

Антикризове управління – це вид стратегії. Враховуючи високий рівень конкуренції на світових 
ринках, безупинне посилення вимог до якості, а також зростаючу складність та постійну диверсифікацію 
виробничих процесів, потрібен принципово новий підхід до проблеми підвищення ефективності діяльно-
сті підприємств. Такий підхід може бути забезпечений тільки в рамках кардинальної зміни довгостроко-
вої конкурентної стратегії на основі використання концепції випереджуючого антикризового управління, 
інформаційних ресурсів та технологій. 

Постає завдання щодо формування оптимальної структури фінансових ресурсів, організаційної та 
виробничої структури. Трансформація фінансових ресурсів в інвестиції спричинює потребу в оцінці ефе-
ктивності інвестиційних рішень інноваційної спрямованості. Така оцінка повинна базуватися, по-перше, 
на загальних інвестиційних критеріях, а, по-друге, обов’язковому врахуванні специфіки інноваційної 
діяльності з її численними ризиками. 

У сучасних умовах інноваційна діяльність вітчизняних підприємств виступає як один із основних 
засобів досягнення конкурентних переваг, інноваційність стає ключовим фактором успіху. Інновації в  
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діяльності будь-якого підприємства, в тому числі й промислового, сприяють стійкості та зміцненню жит-
тєдіяльності, його зростанню. Кожне підприємство має визначену межу зростання: елементи, які сфор-
мували у свій час якісно новий стан підприємства, з часом стають його обмеженнями. Для того щоб за-
безпечити подальше успішне функціонування, базові характеристики підприємства повинні зазнати чер-
гових кардинальних змін, які можуть забезпечити інновації. Австрійський економіст Й. Шумпетер 
порівнював нововведення з приливною хвилею, а економічний цикл трактував як зміну інноваційних 
припливів та відпливів. К.Маркс пов’язував матеріальну основу періодичних середньострокових проми-
слових криз з масовим оновленням, яке зачіпає, головним чином, активну частину основного капіталу та 
протікає шляхом впровадження техніки нового покоління. Російський вчений М.Д.Кондратьєв довів, що 
вихід із кризової фази великого економічного циклу потребує оновлення не тільки активної, але й 
пасивної частини основного капіталу за рахунок використання відповідних інновацій. 

Запізнення із впровадженням інновацій може призвести підприємство до втрати успіху. Зміни на 
сучасному швидко динамічному ринку тягнуть за собою погіршення ключових показників діяльності 
підприємства, внаслідок чого попередні лідери перетворюються на аутсайдерів, відставання яких від 
підприємств-новаторів стає невідворотним процесом. Подолати занепад промислового підприємства, у 
міру досягнення внутрішнім потенціалом підприємства межі зростання, можливо за допомогою перебу-
дови на інноваційній основі ключового потенціалу.  

В антикризовому управлінні інноваційну діяльність слід розглядати як пошуковий процес, який 
спрямований на розкриття й використання нових можливостей підприємства. Розвиток інноваційних 
процесів на підприємстві дозволить зберігати йому тривалий час фінансово-економічну рівновагу. 
Структура інноваційного антикризового управління промисловим підприємством наведена на рисунку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок. Модель інноваційного антикризового управління промисловим підприємством 
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Інноваційне антикризове управління – прогресивний вид управління, що спрямований на забезпе-
чення поточного й майбутнього успіху підприємства, послідовну реалізацію місії та цілей в умовах ди-
намічності й суперечливості зовнішнього середовища. Таке управління супроводжується своєчасними та 
адекватними діями профілактичного характеру щодо запобігання кризовим явищам. 

 
Н.В. Завербна 
ІППТ при НУ «Львiвськa полiтехнiкa» 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ 

Одним із важливих та першочергових завдань національної економіки України є вдосконалення 
функціонування енергетичних ринків держави. Невідкладність цього завдання полягає у досягненні дос-
татнього рівня економічної ефективності даних ринків а також енергетичної безпеки держави.  Дослі-
дження показують, що досягнути цього можливо за умови розвитку конкурентного середовища на енер-
горинках України в цілому та ринку електроенергії зокрема. Аналіз сучасного стану українського ринку 
електроенергії виявив такі проблеми [1, 2, 3, 4]: 

значний рівень зношення устаткування (потужностей, об’єктів енергетичної інфраструктури Укра-
їни та ін.); 

невідповідність сучасним критеріям (виробнича потужність, витрати, екологічна безпека тощо); 
недостатня прозорість процедур регулювання енергоринків; 
високий рівень витрат на виробництво, передавання електроенергії; 
недосконалість конкуренції на енергоринках, зокрема ринках первинних носіїв. Монопольними 

видами є діяльність щодо передавання електричної енергії магістральними та міждержавними електрич-
ними мережами; 

значні обсяги заборгованостей суб’єктів енергоринку України. За січень-травень 2010 р. заборго-
ваність споживачів України за використану електроенергію в цілому в Мінпаливенерго збільшилася на 
9,6 % і станом на 1 червня 2010 р. становить 10031 млн. грн.; 

недосконала система субсидування певних категорій споживачів; 
нереалізована пропускна спроможність міждержавних електричних мереж України. Їх поточне 

100% завантаження станом на 03.09.2010 р. здійснено лишень за напрямком ОЕС України  - ОЕС Респу-
бліки Білорусь; 

незначний рівень інтеграції з об’єднаною енергосистемою Євросоюзу. Лишень 24 вересня 2010 р. 
Україна підписала Протокол про приєднання до Енергетичного співтовариства (враховуючи, що ще 18 
грудня 2009 р. Рада міністрів Енергетичного співтовариства схвалила рішення про приєднання України і 
Молдови до цієї організації); 

значна заполітизованість регулюючого органу – Національної комісії регулювання електроенерге-
тики України (НКРЕ); 

недосконалість системи тарифоутворення; 
наявність «вузьких місць» передавання  електроенергії між різними регіонами України; 
на ринку електроенергії України переважають високозатратні генеруючі компанії; 
нерозвиненість поновлюваних джерел (сонячна енергія, вітрова енергія і т.д.). 
Можливими шляхами вирішення встановлених проблем та прискорення реформування енергетич-

ного сектору країни можуть виступати: 
технологічна модернізація енергетичної інфраструктури України; 
створення сприятливих умов щодо залучення інвестицій в енергетичний сектор економіки; 
розподіл монопольних та конкурентних видів діяльності в енергетичній галузі економіки; 
приведення національних правових норм до вимог Енергетичного співтовариства; 
реалізація організаційно-технічних заходів щодо модернізації генеруючого обладнання, мереж з 

метою забезпечення відповідності енергосистеми України вимогам європейської енергосистеми; 
створення сприятливих умов для інноваційного розвитку даної галузі; 
деполітизація національних енергокомпаній та НКРЕ і заміна адміністративного втручання регу-

люючою функцією; 
ратифікація Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного спів-

товариства; 
удосконалення організаційної структури управління та системи контрактів на оптовому ринку 

електричної енергії України; 
впровадження заходів для досягнення критеріїв світового рівня з питань економічної ефективнос-

ті, а також безпеки; 
врегулювання питання існуючих боргів за спожиту електроенергію; 
удосконалення системи ціноутворення на електроенергію тощо. 

Література 

1. Ринок електроенергії в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: 
//www.ueex.com.ua/ukr/usefulinformation/ articles/. 

2. Электричество через биржу. С. Новак [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http: 
//www.ueex.com.ua/ukr/ usefulinformation/articles/. 

© Н.В. Завербна, 2010 



 42

3. Єврокомісія вітає приєднання України до Енергетичного співтовариства [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http: //economics .unian.net/ukr/detail/60825. 

4. Аналіз роботи енергопостачальних компаній щодо розрахунків споживачів за електроенергію в 
січні-травні 2010 року та зниження ТВЕ в січні-квітні 2010 року // Новини енергетики. – 2010. – № 6. – 
С. 17-20. 

 
Ю.С. Залознова, к.е.н.  
ІЕП НАН України, м. Донецьк 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ РИЗИКІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ НОВИХ ФОРМ ВИКОРИСТАННЯ  
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ВУГІЛЬНІЙ ГАЛУЗІ 

Застосування будь-яких інноваційних форм використання трудового потенціалу має за мету дося-
гнення ефективності виробництва та праці. Запровадження позитивного зарубіжного досвіду щодо засто-
сування у промисловості аутсорсингу свідчить про його широке розповсюдження. Так, у Сполучених 
Штатах Америки вже наприкінці 90-х років більш половини промислових компаній передали до аутсор-
сингу будь-який компонент свого виробничого процесу. Зарубіжні компанії виходять з головного прин-
ципу аутсорсингу, що необхідно залишити собі тільки те, що вони можуть зробити краще за інших та 
передавати зовнішньому виконавцю те, що він робить краще інших. Реалізація цього принципу дозволяє 
економити робочий час, знижує витрати виробництва та виробляє якісні товари і надає якісні послуги.  

В Україні на початковій стадії розвитку ця форма виробничих відносин і значна кількість проблем 
виникає через невідпрацьованість правових та організаційних механізмів її застосування. Особливо це 
виявляється у вугільній промисловості України. Її підприємства у пошуку різних форм підвищення ефек-
тивності виробництва дійшли висновку про доцільність застосування аутсорсингу для зниження витрат 
на виробництві, підвищення ефективності праці та економії витрат на непрофільних і непостійних видах 
робіт. 

З приводу запровадження аутсорсингу на ВАТ «Павлоградвугілля» виник конфлікт із профспіл-
кою робітників вугільної промисловості. Планувалось виділити окремо важливі підрозділи з конвеєрного 
транспорту, шахтного зв’язку, водоканалізаційної служби, дитячих таборів та гуртожитку у формі аутсо-
рсингу. При цьому менеджери  усвідомлювали, що  ці зміни призведуть до звільнення частки працівників 
та позбавлення галузевих пільг. Компроміс було знайдено.  

На підставі тендера по передачі підрядним організаціям в аутсорсинг лісопереробних ділянок 130 
переведених працівників у штат ТОВ «Виробниче підприємство «Укрліспром» залишились із зарплатою 
на рівні лісообробних ділянок у складі ВАТ «Павлоградвугілля», а також їм надані гарантії зайнятості. 

Впровадження аутсорсингу має певні правові особливості. Трудові відносини при використанні 
аутсорсингу знаходяться у нерозвиненому правовому полі. Поширюються проблеми, пов`язані з юриди-
чною невизначеністю форм регулювання позикової зайнятості. Свідоцтвом цього стало прийняття в чер-
вні 1997 р. Міжнародною організацією праці (МОП) Конвенції № 181 «Про приватні агентства зайнятос-
ті», а також Рекомендацій МОП – № 188 (1997 р.) і № 198 (2006 р.), що роз'яснюють умови і порядок за-
стосування позикової праці. У вітчизняному законодавстві питання використання позикової праці до 
цього часу не врегульовані.  

Коли виникають стосунки за участю найманого робітника (за практикою, що склалася), між агент-
ством зайнятості та «підприємством-користувачем» укладається договір відшкодувального надання пос-
луг. Проте предмет тих правовідносин, що виникають при використанні позикової праці, ділиться на дві 
частини. Одна  дійсно є послугою – це пошук (підбір) працівників необхідної спеціальності і кваліфіка-
ції, друга – є передачею працівників кадрового агентства працедавцеві-користувачеві. 

Фактично трудові відносини складаються у працівника і реального споживача його робочої сили. 
Фактичний працедавець надає роботу, організовує працю, користується її результатом. Проте трудовий 
договір укладається із приватним агентством зайнятості, яке не здійснює виробничої діяльності. Трудо-
вий договір відривається від трудових відносин, а суб'єкти права на стороні працедавця  подвоюються: 
фактичним працедавцем є суб'єкт, який не укладав трудового договору, а трудовий договір укладає су-
б'єкт, що не використовує робочу силу, тобто реально існуючі трудові відносини штучно поділяються на 
два вида (фактичні і юридичні) виключно з метою створення зручності для працедавця. 

Такий підхід змінює призначення права, зводячи його до рівня  інструменту, обслуговуючого пев-
ні інтереси окремих учасників ринку праці. Тому навіть установлення гарантійних норм для позикових 
працівників, якщо зберігається практика підміни реального працедавця підставним (приватним агентст-
вом зайнятості), не вирішує проблеми, а лише посилює її, пікреслюючи штучність вибраної моделі. 

Негативні наслідки позикової зайнятості виявляються у вугільній промисловості у такому: 1) по-
ширення стихійного працевлаштування через нелегальні посередницькі агенції; 2) нелегальний видобу-
ток вугілля; 3) повна незахищеність працюючих у випадках травмування та загибелі; 4) посилення еколо-
гічної небезпеки через самовільний видобуток вугілля не за встановленими вимогами, що порушує гідро-
геологічний режим територій. 

Для ефективного запровадження промислового аутсорсингу необхідна система важелів управлін-
ня, яка реалізується на всіх рівнях управління.  

На державному рівні необхідно: включити до проекту Трудового кодексу України положення, які 
регламентують позикову працю і спрямовані на захист соціальних і трудових прав працівників, зайнятих 
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позиковою працею; розробити та затвердити Кабінетом Міністрів України правовий документ, який ви-
значає Порядок застосування промислового аутсорсингу; внести зміни та доповнення до Закону України 
«Про об’єднання роботодавців» щодо правового визначення роботодавця при застосуванні позикової 
праці, оскільки функції роботодавця частково виконуються як агентством, так і користувачем; внести 
зміни та доповнення в Положення про Міністерство промислової політики України, Міністерство вугіль-
ної промисловості щодо обов’язків із розвитку промислового аутсорсингу; здійснити правову регламен-
тацію щодо обмеження позикової праці й аутсорсингу на техногенно небезпечних виробництвах. 

На галузевому рівні: внести зміни та доповнення до галузевих угод, які регулюють соціально-
трудові відносини в галузях промисловості щодо додержання та підвищення трудових і соціальних прав 
та гарантій при розвитку аутсорсингу і позикової праці; внести положення в галузеві Стратегії розвитку 
трудового потенціалу (за їх наявності) щодо забезпечення залучення аутсорсингу та позикової праці при 
додержанні вимог захисту соціальних і трудових прав та гарантій. 

На виробничому рівні: внести положення до колективних договорів промислових підприємств що-
до запровадження різних форм промислового аутсорсингу та позикової праці без обмежень соціально-
трудових прав та гарантій основних і залучених працівників; запровадити оцінку економічної та вироб-
ничої безпеки з урахуванням розвитку аутсорсингу та позикової праці. 

Література 

1. Хейвуд Дж. Б. Аутсорсинг: в поисках конкурентных преимуществ = Outsourcing Dilemma, The: 
The Search for Competitiveness /Б. Хейвуд. – М.: Вильямс, 2004. – С. 176. 

2. «Павлоградуголь» переходит на подряд // Павлоградские новости [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http: //pavlonews.info/news/categ_2 /38035.html/. 

3. Михайлов О.М. О применении заемного труда и аутсорсинге на предприятиях горно-
металлургического комплекса России / О. М. Михайлов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.gmpr.ru/data/dynamic/ 1207546697 a.doc. 

 
Л.О. Збаразська, к.е.н. 
ІЕП НАН України, м. Донецьк 

СТРУКТУРНІ ПРІОРИТЕТИ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

Структурні особливості і перспективи національної промисловості (у видовому, технологічному, 
відтворювальному, продуктовому та інших аспектах) нині набувають пріритетного значення і нового 
звучання у контексті розв’язання стратегічно значущих для економіки проблем – підвищення конкурен-
тоспроможності і здійснення паритетної економічної інтеграції. Необхідність надання структурному 
оновленню пріоритетного значення серед інших чинників промислового зростання обумовлена орієнта-
цією обраної моделі розвитку на постіндустріальний варіант та міжнародну економічну інтеграцію. Не-
достатнє врахування структурних чинників зумовлює посилення загроз національній безпеці у сфері ви-
робництва і технологій, соціально-економічного розвитку, інтеграції у глобальний економічний простір. 

Але впродовж років становлення національного господарства ринкового зразка найсуттєвіші стру-
ктурні викривлення у промисловості як спадок індустріального за змістом народногосподарського ком-
плексу колишнього СРСР не були подолані, а деякі з них навіть „прогресували”. Це стосується, насампе-
ред, агрегованої і видової структури промислового виробництва. Як далекі від необхідних можна оцінити 
також його вартісні та відтворювальні пропорції.  

Небезпека існуючих структурних деформацій пов’язана зі збереженням високої ресурсоємності та 
екологічної шкідливості промислового виробництва за рахунок домінування так званих базових галузей, 
із загрозами втрати власної машинобудівної бази для інвестиційно-інноваційного розвитку, з посиленням 
тиску на промислове зростання зовнішньої кон’юнктури загалом та монополізованих ресурсних ринків 
зокрема внаслідок надмірної орієнтації промисловості на сферу проміжного споживання та сировинний 
експорт.  

За минулі роки не вдалося, на жаль, сформувати і реалізувати у промисловості науково обгрунто-
вану, стратегічно вивірену структурну політику. Незбалансовані з реальними можливостями й націона-
льними інтересами процеси зростання відкритості економіки, лібералізації цінової та експортно-
імпортної сфер, перманентна перебудова механізмів державного управління, розвиток тінізації та кримі-
налізації господарської діяльності спричинили, без перебільшення, структурну деградацію вітчизняної 
промисловості. Структурно-галузеві процеси, що спостерігаються, мають переважно характер 
кон’юнктурно зумовлених, без належного інноваційного наповнення, із значним потенціалом внутрішніх 
суперечностей та ризиків для стратегічного розвитку промисловості та економіки загалом. 

Підсумовуючи результати власних досліджень, вважаємо за необхідне акцентувати увагу на скла-
дному сплетінні різних за походженням і змістом причин, що мали вирішальний вплив на структурні 
зміни. 

Безумовно, об’єктивними за природою були такі причини, як „спадкові” диспропорції економіки і 
промисловості України, інерційність економічних процесів, співпадання періоду ринкових трансформа-
цій з активним проявом накопичених негативних ефектів попередньої моделі розвитку та її провідних 
тенденцій (наприклад, спадаючої динаміки інвестицій, продуктивності праці, зростання прихованої  
інфляції, тощо). 
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До суб’єктивних причин слід віднести вибір неадекватних моделей ринкових трансформацій та 
державного управління („шокова терапія” на основі безсистемної і всеохоплюючої лібералізації без чіт-
кого бачення стратегії економічного розвитку). Їхня суб’єктивна природа пов’язана з домінуванням полі-
тичної і корпоративної вмотивованості представників влади, причетних до ухвалення відповідних рі-
шень. 

Серед об’єктивних причин новітнього – ринкового – періоду принципово вирізняються дві групи. 
Причиною внутрішнього походження є незадовільна якість інституційного середовища (насамперед, ни-
зький рівень конкуренції), що мало б забезпечити гармонійність та ефективність структурних зрушень за 
обраними цільовими критеріями розвитку. Це зумовлено дефіцитом історичного часу для його еволю-
ційного формування. Зважаючи на попередні темпи і рівень здійснюваних інституційних реформ, є підс-
тави вважати, що у найближчій перспективі інституційна незрілість також буде позначатися на динаміці і 
результатах структурних перетворень у промисловості.  

Структурні зміни в українській промисловості мали й причини зовнішнього походження, різнове-
кторні за впливом. Серед них – специфічні геополітичні та геоекономічні інтереси могутніх економічних 
центрів (ТНК, регіональних утворень, окремих країн), структурна трансформація світової економічної 
системи та прискорення процесів економічної інтеграції (у регіональному та глобальному вимірах). 

Виходячи з викладеного надзвичайно актуальним завданням є створення ефективної системи дер-
жавного управління процесами структурних трансформацій у промисловості. В основу її функціонування 
мають бути покладені: чітка й обґрунтована система стратегічних цілей і пріоритетів; ефективні механі-
зми впливу макроекономічних регуляторів на структурні процеси; розвинутий комплекс інституційного 
забезпечення. 

Основні ризики для формування ефективної структури промислового виробництва України 
пов’язані з: 

незавершеністю ідентифікації українського промислового сектору у контексті реалізації стратегі-
чних завдань внутрішнього соціально-економічного розвитку та економічної інтеграції у світогосподар-
ський простір; 

непропорційною динамікою зростання і розвитку різних складових промислового сектору (галузе-
вих, ресурсно-продуктових, територіальних, експорто- та внутрішньо-орієнтованих і т.д.); 

наростанням динамізму вільного руху факторів виробництва (капіталів, робочої сили) на тлі еко-
номічно непривабливих або інституційно недосконалих внутрішніх ринків інвестицій, праці, технологій; 

посиленням зовнішнього конкурентного тиску (у різних формах економічного й політичного 
впливу) на сфери і процеси, які є структуроутворюючими (приватизація, інвестиції, інтеграція, регулю-
вання цін, податків тощо); 

значними втратами якості людського потенціалу. 
Пріоритети структурного розвитку національної промисловості мають бути пов'язані з досягнен-

ням таких стратегічних цілей: 
запобігання загрози перетворення промисловості України на відсталий сектор економіки переваж-

но індустріального типу з високим рівнем концентрації основних фондів, що виробили свій ресурс, еко-
логічно небезпечного, надзвичайно залежного від кон’юнктури зовнішніх ринків та впливу економічних 
агентів інших держав; 

здійснення промислового зростання в рамках концепції сталого розвитку та ефективного ресурсо-
споживання як сучасної парадигми соціально-економічного прогресу; 

ефективна участь у процесах економічної регіоналізації і глобалізації на принципах паритетності 
можливостей та балансу інтересів суб’єктів господарювання. 

Найважливішою інституційною передумовою прискорення ефективних структурних перетворень 
є високий рівень консолідації стратегічних економічних інтересів держави, бізнесу та суспільства щодо 
пріоритетів промислового розвитку України з подальшим відпрацюванням дієвих механізмів їх реаліза-
ції. 

 
М.О. Кіпа 
ХНЕУ, м. Харків 

ПЕРСПЕКТИВИ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

На думку провідних вчених-економістів [1-5], сучасний стан економіки України характеризується: 
великою кількістю збиткових та низькорентабельних підприємств; зниженням темпу зростання ВВП – 
головного індикатора економічного становища країни; обвалом виробництва, яке відбувалося в усіх ос-
новних секторах економіки; високим рівнем інфляції; дефіцитом державного бюджету; масовими скоро-
ченнями працівників; низьким рівнем організації управління цільовими програмами розвитку виробниц-
тва; скороченням експортних надходжень; уповільненням темпів розвитку науково-інноваційної сфери; 
залежністю промисловості від інноваційних запозичень з-за кордону. Все вищеперераховане значною 
мірою впливає на зниження рівня конкурентоспроможності України серед інших країн світу. Так, згідно 
із останнім звітом Всесвітнього економічного форуму конкурентоспроможність нашої країни у 2009 р. 
значно погіршилась, її рейтинг у переліку 133 країн світу знизився до 82 місця проти 72 у 2008 р. [2]. За 
різними версіями досліджень конкурентоспроможності Україна посідає досить низькі позиції в порівнянні  
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з іншими країнами. Істотне падіння рейтингу нашої країни пов’язують із світовою кризою, яка поглиб-
лювалась внутрішньою боротьбою між основними політичними акторами, розбалансованістю політичної 
системи, стагнацією виконавчої влади. Разом із тим об’єктивною основою розвитку та конкурентоспро-
можності країни є конкурентоспроможні національні промислові підприємства. 

Нагальні проблеми розвитку й структурних трансформацій національної промисловості обумов-
люють актуальність відповідних економічних досліджень. Метою даних матеріалів є дослідження на-
прямів структурних трансформацій промислових підприємств й узагальнення організаційно-методичних 
основ їх реалізації. 

В економіці України роль промислових підприємств залишається провідною: у галузі виробляєть-
ся близько 40 % від загальноекономічного випуску товарів і послуг, 80 % від їх експорту, створюється 
понад 30 % валової доданої вартості [6]. Важливими ознаками промислової динаміки залишаються не-
стійкість темпів (щорічні коливання в значному діапазоні) та міжгалузева нерівномірність зростання. 
Рівень та тенденції промислових показників ефективності (ресурсоспоживання, продуктивність праці, 
витрати на одиницю продукції, рентабельність тощо) демонструють або відсутність позитивної динамі-
ки, або повільність змін. 

На думку провідних вчених-економістів, зарубіжгих експертів [6, 7], пріоритетними для України є 
такі галузі: автомобілебудування, біотехнології, суднобудування, інформаційно-комунікаційні техноло-
гії, машинобудування, фармація, виробництво тканин та одягу, лісопереробна промисловість, оборонна 
промисловість, космічна промисловість, металургія. Ключовою галуззю зі створення нової технологічної 
основи вітчизняної та європейської промисловості є машинобудування, бо створює матеріально-технічну 
базу її функціонування і розвитку, відіграє важливу роль в прискоренні науково-технічного прогресу. 
Залежно від того, на який ринок орієнтована продукція машинобудівного комплексу України, підприєм-
ства умовно об’єднують у 5 груп: 1) інвестиційне машинобудування (важке машинобудування), розвиток 
яких визначається, насамперед, інвестиційною активністю металургійного, будівельного, енергетичного 
й транспортного комплексів; 2) тракторне й сільськогосподарське машинобудування, машинобудування 
для переробних галузей агропромислового комплексу і підприємств легкої промисловості, що залежать 
від платоспроможності сільгоспвиробників і переробників сільськогосподарської продукції, а також час-
тково від попиту населення; 3) залізничне машинобудування, спрямоване на задоволення попиту заліз-
ничного господарства країни; 4) автомобільне промисловості, випуск продукції якої орієнтований на по-
пит кінцевих споживачів (виробництво легкових автомобілів), а також на потребу підприємств, фірм і 
виконавчих органів влади (виробництво вантажівок і автобусів); 5) електротехніка, приладобудування, 
верстатобудування – наукомісткі галузі, так званих комплектуючих, що розвиваються слідом за потреба-
ми всіх інших галузей промисловості, включаючи й саме машинобудування. 

Зокрема, машинобудування складає основу промислового потенціалу Харківського регіону. За ви-
робництвом продукції цієї галузі область посідає провідне місце в країні, за окремими – є монополістом. 
Так, за даними Головного управління статистики в Харківській області [8] в області зосереджене все ту-
рбобудування України, виготовляється 62,4% тракторів і великих електромашин, понад 53% мостових 
електричних кранів. Найбільші промислові центри – Харків, Балаклійський і Красноградський райони. 

Незважаючи на всі пріоритети, об’єктивні передумови розвитку промисловості, аналітики відзна-
чають, що вітчизняні машинобудівні підприємства програють конкуренцію іноземним компаніям (за 
останні п'ять років у різні проекти модернізації, реконструкції і технічного переозброєння тільки україн-
ські металургійні підприємства вклали більше 20 млрд. грн.). 

Враховуючи масштабність та гостру актуальність структурної трансформації промисловості, про-
блеми, пов’язані із фінансово-інвестиційним забезпеченням, поступаються питанням організаційно-
методичного їх забезпечення, що є основною формування діючого механізму активізації та координації 
цих процесів. Концептуальні положення щодо реформування та реструктуризації промислових підпри-
ємств, викладені у Стратегії національної модернізації [10], Загальнодержавній цільовій програмі розви-
тку промисловості України [11], носять загальний характер та є орієнтиром для розробки відповідних 
регіональних, галузевих програм і планів промислових підприємств. На сьогоднішній день можна від-
значити лише Положення про реструктуризацію підприємств [12] (у цьому документі визначено основні 
керуючі органи процесів реструктуризації, принципи їх роботи, послідовність реалізації планів реструк-
туризації. У пункті про фінансове забезпечення реструктуризації не йдеться про державну фінансову 
підтримку промислових підприємств, а лише вказано, що фінансування заходів з реструктуризації може 
здійснюватися за рахунок державного підприємства або господарської організації та/або потенційних 
інвесторів); Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніто-
рингу та звітності про їх виконання [13]; Методичні рекомендації щодо прогнозування наслідків та оцін-
ки впливу на стан економічної безпеки держави приватизації деяких категорій підприємств [14] тощо. 
Перераховані документи залишаються рекомендаціями, не носять обов’язковий характер для промисло-
вих підприємств і не реалізуються в рамках регіональної політики, зокрема Харківського регіону. У той 
же час без підтримки органів державного управління різних рівнів процеси структурної трансформації 
промисловості є неможливими. 
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О.М. Кірієнко, к.е.н., 
А.С. Сердінова  
НГУ, м. Дніпропетровськ 

ПІЛЬГОВЕ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТИМУЛЮВАННЯ  
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Одним із напрямків впливу держави на процеси інвестування є використання податкових пільг. 
Відомо, що сплата податків зменшує доходи платників на величину такого податку. Тому кожен платник 
зацікавлений у сплаті якомога меншої суми податкових платежів. Впровадження пільгового оподатку-
вання впливає на фінансово-господарські рішення платників через зміну рівня податкового навантажен-
ня в галузях економіки, а також сприяє припливу інвестицій в оновлення основних фондів та ведення 
НДДКР. Слід підкреслити, що податкові пільги відображають відносини між державою та економічними 
суб’єктами з приводу стимулювання економічної діяльності для досягнення певних соціально-
економічних цілей. Отже, головна мета впровадження податкових пільг – стимулювання певної економі-
чної діяльності економічних суб’єктів, а не полегшення їх податкового навантаження. 

Передбачається, що використання податкових пільг призведе до зростання заощаджень у підпри-
ємств, а це, у свою чергу, викличе збільшення обсягу інвестицій, пожвавить економічну діяльність, спри-
ятиме технологічному оновленню виробництва та зростанню продуктивності праці.  

В Україні у 2008 р. державними органами статистики обчислювались такі податкові пільги: 
по податку на прибуток підприємств; 
по податку з власників транспортних засобів; 
по платі за спеціальне користування водними ресурсами; 
по платі за користування надрами; 
по збору за геологорозвідувальні роботи; 
по платі за землю; 
по податку на додану вартість; 
по акцизному збору з вітчизняних товарів; 
по місцевих податках і зборах; 
по державному миту; 
по збору на забруднення навколишнього природного середовища. 
Проаналізувати, які саме податкові пільги найбільш суттєво впливають на оновлення основних 

виробничих фондів, а також визначити ефективність використання суми податкових пільг на стимулю- 
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вання інвестицій у технічне переоснащення з вищенаведеного переліку практично неможливо. Напри-
клад, незрозуміло, як надані пільги по податку на додану вартість (або по державному миту) вплинули на 
пожвавлення інвестиційної діяльності. 

Можна припустити, що пільги по податку на прибуток підприємств використовуються для онов-
лення виробничих фондів. За період 2000-2008 рр. величина податкової пільги на прибуток підприємств 
стрімко знижувалась (див. таблицю). 

Зниження величини податкових пільг на прибуток підприємств призвело до зниження частки пільг 
по податку на прибуток підприємств в інвестиціях в основний капітал за рахунок власних коштів та час-
тки інвестицій за рахунок власних коштів у загальному обсязі інвестицій в основний капітал. Підприємс-
тва були змушені шукати інші джерела інвестування в основні фонди, зокрема дорогі банківські кредити. 
На відміну від України іноземні держави намагаються більш активно стимулювати інвестиції за рахунок 
власних коштів підприємців або інших залучених приватних коштів, тим самим розподіляючи економіч-
ні ризики. 

Таблиця 
Динаміка інвестицій в основний капітал та пільг по податку на прибуток підприємств 
 

Показник 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Пільги по податку  
на прибуток підпри-
ємств, млн. грн. 5521,8 5457,2 5326,5 4125,6 1075,5 424,5 488,9 854,1 1115,2 
Загальний обсяг ін-
вестицій в основний 
капітал, млн. грн. 23629 32573 37178 51011 75714 93096 125254 188486 233081
Інвестиції, профінан-
совані за рахунок 
власних коштів під-
приємств та органі-
зацій, млн. грн. 16198 21770 24470 31306 46685 53424 72337 106520 132138
Частка пільг по по-
датку на прибуток 
підприємств в інвес-
тиціях за рахунок 
власних коштів, % 34,1 25,1 21,8 13,2 2,3 0,8 0,7 0,8 0,8
Частка інвестицій за 
рахунок власних ко-
штів підприємств у 
загальному обсязі 
інвестицій в основ-
ний капітал, % 68,6 66,8 65,8 61,4 61,7 57,4 57,8 56,5 56,7

Джерело: за даними Державної податкової адміністрації України та Державного комітету стати-
стики України. 

 
Підприємства реагують скороченням власних коштів на оновлення основних фондів під впливом 

скорочення податкових пільг, що призводить до подорожчання інвестиційних коштів та уповільнення 
технологічних та технічних перетворень.  

На даний час відсутнє чітке визначення, які саме податкові пільги найбільш суттєво впливають 
на оновлення основних виробничих фондів і стимулюють, перш за все, інноваційну діяльність. 

З метою підвищення ефективності використання податкових пільг з боку держави слід розроби-
ти моделі розрахунків оптимального використання податкових пільг на макрорівні, провести ґрунтовний 
науковий аналіз досвіду функціонування вітчизняних ВЕЗ і ТПР (особливу увагу звернути на детерміна-
нтну обумовленість кожного з показників по кожному з регіонів), впровадити чітку та зважену політико-
правову базу щодо надання пільг та посилити контролюючі заходи з їх використання. 

 
Ю.О. Коваль 
Запорізький інститут економіки 
та інформаційних технологій 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ  

Ефективний розвиток національного корпоративного сектору є основою якісного зростання еко-
номіки та формування прошарку “середнього класу” – опори ринкового засобу розвитку суспільства. 
Проте ефективний розвиток підприємництва в Україні неможливий без виваженої, послідовної держав-
ної політики підтримки та регулювання цього сектору. Органи державної влади України на всіх рівнях 
декларують всебічну підтримку малого й середнього підприємництва, однак їх дії носять безсистемний, а 
інколи й антистимулюючий характер, не узгоджуються як із проблемами суб’єктів бізнесу, так і з потре- 
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бами соціально-економічного розвитку країни у цілому. Тому назріла необхідність ґрунтовного дослі-
дження механізмів регулювання діяльності корпоративного сектору, формування нових підходів управ-
ління, адекватних тенденціям розвитку світової та націо-нальної економік з акцентом на якісні структур-
ні перетворення, що забезпечуватимуть стабільне економічне зростання.  

Процес формування національної регуляторної політики проходив декілька етапів:  
підготовчий – формування попередніх правових, організаційних та економічних засад для розвит-

ку малого бізнесу (Закон СРСР “Об индивидуальной трудовой деятельности граждан в СССР”, 
19.11.1986 р.), який легалізував можливості підприємницької діяльності та відкривав доступ бізнесме-
нам, і в першу чергу підприємцям-початківцям, до створення власної справи;   

перший – визначення правових основ державного регулювання та підтримки підприємництва, від-
носин суб’єктів підприємницької діяльності та держави на базі прийняття Закону України “Про підприє-
мництво” (травень 1991 р.) та початок роздержавлення;  

другий – конституційне закріплення свободи підприємництва (1996 р.), завершення малої привати-
зації та перехід у 1999 р. до приватизації крупних підприємств та об'єднань. На цьому етапі, за визначен-
ням провідних фахівців та експертів, процес приватизації та реструктуризації власності в Україні відбу-
вався не у відповідності з інтересами розвитку економіки, а відповідно до інтересів формування потуж-
них корпоративних структур [1]. Регуляторна політика держави в цей час була сконцентрована в напрям-
ку створення національного ефективного власника, спроможного результативно конкурувати на світових 
ринках з основними транснаціональними компаніями. У цей час були застосовані заходи по дерегуляції 
підприємницької діяльності, притаманні концепції “слабкої держави” розвиненого ліберального ринко-
вого устрою, але проблеми наповнення дохідної частини бюджету, жорсткі монетарні вимоги світових 
фінансових донорів та неможливість забезпечити належний рівень самозайнятості населення не дозволи-
ли отримати позитивний ефект. Потреби молодого, але енергійного корпоративного сектору вимагали 
переходу до наступного регуляторного кроку; 

третій – використання маніпулятивних тактик віртуального капіталізму (2003 р.). У цей час увага 
регуляторної діяльності держави перенесена на мале на середнє підприємництво, видається низка зако-
нодавчих актів, дія яких нівелюється посиленням податкового та наглядового тиску, в той же час діяль-
ності потужних корпоративних структур надається “зелене світло” у надії на відновлення національної 
економічної потужності. Саме в цей час прибутковість деяких секторів національної економіки досягає 
300-1600%. Але відсторонення державного управління від регулювання процесів позаприватизаційного 
розширення активів та ліберально-адміністративних тактик набуття контролю над ними суттєво скорочує 
обсяг грошових потоків до бюджету. Спроби посилення контролю над сферою надходження податків 
обертаються тягарем для малого та середнього підприємництва і не зачіпають потужний корпоративний 
сектор, який уже забезпечив собі підтримку адміністративного ресурсу. Протягом тривалого часу регуля-
торна діяльність державних органів здійснювалась безсистемно;  

четвертий – формування регуляторної бази в Україні здійснюється на базі провадження в 2005 р. 
так званої “регуляторної гільйотини”, яка була розроблена та запатентована компанією “Jacobs and 
Associates” [2].  Цей захід був проведений відповідно до Закону “Про засади державної регуляторної по-
літики у сфері господарської діяльності” і  використаний під назвою “прискорений перегляд регулятор-
них актів”, “принцип гільйотини”, або “стратегія швидкого дерегулювання”. У цей час було здійснено 
прискорений перегляд 9340 законодавчих актів. Загалом, за результатами прискореного перегляду нор-
мативно-правова база регулювання господарської діяльності скоротилась на 52,8 %.  Ця інформація по-
яснює шалені темпи законотворчості, які відбувались у Верховній Раді України: щорічно подавалось на 
розгляд близько 2500 законопроектів, із яких 400-500 стосувались економічної та галузевої політики в 
державі [3]. На думку експертів, була допущена низка помилок: був відсутній один із головних елементів 
– підготовчий етап, формування норм законів здійснювалось силами професійно недостатньо підготов-
лених кадрів, законотворча діяльність здійснювалась у режимі дефіциту часу, численні звільнення дер-
жавних службовців напередодні проведення перегляду актів позначилися на ефективності та якості, на-
решті, відсутність відповідним чином підготовленого керівного складу реформаторів з проведення пере-
гляду актів та роз’яснень щодо методу й технології його застосування також негативно впливала на ре-
зультати. 

Підсумовуючи сказане, зазначаємо, що на усіх етапах регуляторної реформи і пізніше не було об-
ґрунтовано ступінь підготовленості, послідовність і темпи проведення перегляду, не враховувались тран-
сформаційні витрати від її запровадження, що призвело до формування чергової інституціональної паст-
ки.  

Сьогодні  відбуваються зміни в процесах регуляторного впливу держави на діяльність не тільки 
малого та середнього підприємництва, але і проводиться робота по осуспільненню розвитку потужного 
корпоративного сектору. Ґрунтом такого твердження є активізація впливу діючого уряду [4]. Протягом 
першого півріччя 2010 р. у Верховній Раді України зареєстровано близько 200 законопроектів, які безпо-
середньо та на рівні ділового середовища стосуються діяльності корпоративного сектору, впроваджуєть-
ся пакетний спосіб подання документів, коли положення законопроекту розкриваються у процедурах та 
регламентах, а також активізацію участі уряду у законодавчій ініціативі. Починаючи з квітня поточного 
року відбуваються позитивні зрушення в законотворчій практиці – зменшилась більш ніж у два рази кі-
лькість технічних законопроектів та таких, що потребують суттєвого доопрацювання. Проте про повне 
припинення  маніпулятивної законотворчої практики поки що не йдеться. Більше того, почав усе чіткіше 
проявлятися новий, відмінний від попередньої практики напрямок – перенесення на економічне законо-
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давство конфлікту інтересів, у тому числі і політичних,  особливо з акцентом на економічній політиці та 
податковому впровадженні. Для цього використовуються можливості галузевого регулювання на зако-
нодавчому рівні. Цікавим, на наш погляд, є той факт, що після нетривалої перерви (із березня по травень 
цього року) подання законопроектів, які реалізують лише вузькі приватні інтереси,  збільшилось.  

Підсумовуючи результати аналізу, зазначимо, що в українському корпоративному праві залиша-
ються відсутніми деякі класичні правові інститути, без яких будь-яка модель регулювання корпоратив-
них відносин є дефектною. Подальший ринковий розвиток національної економіки не може бути забез-
печений підтягуванням законодавства під потреби десятка провідних корпоративних структур. Стабілі-
зація відносин суспільства та корпоративного сектору потребує законодавчого впровадження  системи 
державного регулювання ринку та посилення ролі держави в управлінні напрямками розвитку корпора-
тивного сектору. Мета може бути досягнута за рахунок унормування дозвільної та реєстраційної  систе-
ми, посилення відповідальності внутрішнього менеджменту та власників за маніпулятивні методи діяль-
ності господарчого об'єкта.  
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О СОВРЕМЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ  
В СВЕТЕ МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

Промышленность Украины как ведущая отрасль экономики образует фундамент научно-
технической трансформации, экономического роста и социального прогресса общества. Актуальность 
модернизации промышленности обусловлена тем, что угрозы и вызовы экономическому развитию наше-
го государства, связанные с технологической отсталостью отечественной промышленности, набрали 
«критическую массу», значительно ограничивая возможности реализации успешной конкурентной стра-
тегии и перспективы экономического роста. 

Основными векторами, по которым должна происходить адаптация промышленного сектора эко-
номики к вызовам перспективного периода, можно назвать следующие: во-первых, повышение конкуре-
нтоспособности продукции (прежде всего, неценовой конкурентоспособности для развивающихся 
стран); во-вторых, повышение экономической эффективности (энергоэффективности – в условиях дефи-
цита предложения энергоресурсов, эффективности использования труда в условиях дефицита численнос-
ти рабочей силы необходимого качества); в-третьих, адаптация к природно-географическим условиям 
добывающих отраслей и транспорта; в-четвертых, обеспечение условий реализации имеющихся в стране 
научно-технологических заделов. 

С позиции приведенных трактовок вызовов долгосрочного периода и векторов адаптации к ним 
целесообразно рассмотреть опыт и тенденции промышленного развития отдельных развивающихся 
стран. Основываясь на едином стремлении укрепить собственные позиции в мировой экономической 
системе, Россия, Индия, Китай и Бразилия  объединились в процессе преодоления мирового финансового 
кризиса в отдельную группу. В текущем десятилетии (до кризиса) страны БРИК имели высокие темпы 
экономического роста благодаря осуществлению рыночных преобразований, активной интеграции в ми-
ровую экономику и, прежде всего, успешному торговому и инвестиционному сотрудничеству с развиты-
ми странами. Указанные достижения были в значительной степени обусловлены общей благоприятной 
экономической ситуацией в развитых странах. При этом следует отметить формирование в последние 
годы самостоятельного потенциала развития стран БРИК, независимо от макроэкономической ситуации 
в развитых странах. 

Фундаментальные факторы роста стран БРИК состоят в накоплении ими резервов в предыдущем 
периоде экономического цикла. Это усиливает их потенциальную привлекательность в среднесрочной 
перспективе и позволяет ускорить реализацию стратегий развития. Последняя возможна в условиях рос-
та прямых инвестиций и осуществления институциональных и инфраструктурных реформ. Факторы рос-
та для всех стран, входящих в группу БРИК, прослеживаются на трех секторах экономики (или секторах 
рынка). 

Экспортоориентированный сектор Китая в условиях практически глобального предложения на 
мировом рынке национальных товаров специфической номенклатуры (преимущественно изделий легкой 
промышленности, обуви) в значительной мере зависит от потребления. Кроме того, большую долю ми- 
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рового рынка занимает готовая металлопродукция китайского производства, обеспеченная ценовой кон-
курентоспособностью. Китай добился определенных успехов в экспорте высокотехнологичных товаров. 
Сценарию долгосрочного экономического развития России соответствует реализация  сценария энерго-
сырьевого типа, который отражает не только интересы крупных национальных компаний, но и внешние 
ожидания, связанные со специализацией России в качестве «энергетической сверхдержавы». Индия яв-
ляется ведущим мировым центром некоторых видов высокотехнологичных услуг, в частности, софтвер-
ного и бизнес-аутсорсинга (до 65% мирового рынка). Позиции Индии в качестве лидера в предоставле-
нии информационных услуг и инжиниринга, а также в программировании обеспечиваются качественным 
высшим инженерно-техническим образованием многочисленной массы молодежи и использованием 
иностранных инноваций. 

Второй сектор в странах, входящих в БРИК, составляют рынки продовольствия и потребительских 
товаров, банковских и финансовых услуг. Рынки этого сектора, особенно банковский и финансовый, 
ориентированы на глобализацию. Все государства БРИК, за исключением Индии, уже создали (Китай и 
Россия) либо создают (Бразилия) государственные инвестиционные фонды, основная задача которых – 
инвестирование в высокодоходные активы, что приведет к усилению влиятельности этих стран на миро-
вом финансовом рынке. В условиях кризиса, приведшем к значительным потерям крупных компаний 
США, ЕС, Японии, Канады, Австралии, страны БРИК остались лидерами по инвестиционной емкости. 
Одной из характерных сторон развития экономик этих стран является их стремление к экспансии, скупке 
подешевевших в результате кризиса европейских активов. 

Третий сектор составляют рынки, ориентированные исключительно на внутреннее потребление, – 
это рынки недвижимости, сельскохозяйственные, различных услуг. Особое внимание привлекают, преж-
де всего, российский и китайский внутренние рынки, которые имеют большие возможности для расши-
рения. Учитывая, что сектор внутреннего спроса предопределяет перспективы экономики, его расшире-
ние для Китая, России, Индии и Бразилии представляет важнейшее направление их развития в условиях 
мирового экономического кризиса. Решающим моментом в этом направлении развития является уровень 
потенциальной привлекательности внутренних рынков для иностранных инвесторов, поскольку обшир-
ная инновационная емкость стран БРИК сталкивается с существенными рисками, ограничивающими эк-
спансию крупнейших операторов из развитых стран. 

Мировой экономический кризис усилил необходимость решения в промышленном секторе разви-
вающихся стран новых приоритетных задач: обеспечение конкурентности рынков, создание новых прои-
зводств, доступность финансовых ресурсов, создание эффективно работающей инфраструктуры поддер-
жки инноваций, формирование инновационной модели непрерывного профессионального образования. 
На данном этапе существенно меняются роль, способы и инструменты проведения внешнеэкономичес-
кой политики; она становится средством решения внутренних приоритетных задач. Кризис показал, что 
развитие событий зависит от возможности реализации активных и профессиональных мер правительства 
по модернизации экономики. Поддержка экономики со стороны государства за счет увеличения бюджет-
ных расходов и введения налоговых льгот снижает риск от снижения внутреннего потребления и инвес-
тиций, обеспечив тем самым невысокие темпы снижения ВВП. Правительства развивающихся стран в 
качестве стратегического направления развития промышленности рассматривают специальные сетевые 
проекты в области био- и нанотехнологий, способные в практическом плане снизить издержки ведущих 
компаний и увеличить долю добавленной стоимости в продукции. Стратегическими планами развития 
науки, технологий и инноваций предусматривается значительный эффект от внедрения нанотехнологий в 
электронике, машиностроении, энергетике, пищевой промышленности.  

Усиление социальной дифференции общества, характерное для развивающихся стран, определяет 
необходимость учета действия социально-демографического фактора при формировании перспектив ра-
звития в направлениях снижения уровня бедности; повышения качества человеческого капитала; форми-
рования положительных демографических тенденций и пр.  

Вызовы долгосрочного периода формируют варианты развития промышленного сектора экономик  
по определенным векторам, индивидуальным для каждой из рассматриваемых стран. При этом в услови-
ях глобализации мирового хозяйства для стран БРИК свойственна экономическая стратегия, получившая 
название «догоняющего развития». В рамках этой стратегии для каждой из стран характерны специфиче-
ские векторы развития. 

Их опыт на современном этапе развития  и в определении ими стратегических перспектив позво-
ляет выявить основные направления анализа экономики Украины с целью достижения ею конкурентос-
пособности. К таким направлениям следует отнести: изучение структуры промышленного сектора и воз-
можностей увеличения в нем высокотехнологичных производств; анализ направлений развития сферы 
услуг, прежде всего, в сфере информационных технологий; выявление возможностей формирования инс-
титутов развития в формах, наиболее приемлемых для национальной экономики (инвестиционные фон-
ды, венчурные компании, банки развития); изучение возможностей регулирования экспорта (в условиях 
действия правил ВТО) с целью расширения в нем доли продукции с высокой долей добавленной стоимо-
сти; расширение возможностей привлечения капитала в реальный сектор хозяйствования при надлежа-
щем контроле деятельности банков. 
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ЕКОНОМІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПЛАНУВАННЯ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ  
ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ МНС УКРАЇНИ 

Специфічні особливості функціонування сучасної економічної системи зумовлені впливом техно-
генних катастроф та аварій, пов’язаних зі змінами природного середовища, спричиненими людською 
діяльністю. Економічні втрати від них значні. Так, протягом І півріччя 2010 р. в Україні зареєстровано 
126 надзвичайних ситуацій. Відповідно до Державного класифікатора надзвичайних ситуацій вони роз-
поділилися на: техногенного характеру – 66; природного характеру – 51; соціально-політичного характе-
ру – 9. Внаслідок цих надзвичайних ситуацій загинуло 203 особи (з них 27 дітей) та 235 осіб (з них 49 
дітей) постраждали. За масштабами надзвичайні ситуації розподілилися на: державного рівня – 2; регіо-
нального рівня – 5; місцевого рівня – 61; об'єктового рівня – 58. За попередніми даними завдано збитків 
на суму понад 170 млн. грн., причому надзвичайні ситуації природного характеру завдали збитків на су-
му понад 150 млн. грн. [1].  

Тому перед економічною наукою стоять різноманітні задачі: вивчення та спостерігання в економі-
ці процесів під впливом надзвичайних ситуацій; аналіз соціально-економічних наслідків від надзвичай-
них ситуацій для розвитку економіки регіонів та держави в цілому; дослідження організаційно-
економічного механізму регулювання безпеки життєдіяльності, економічного механізму ресурсозабезпе-
чення оперативно-рятувальної служби МНС України тощо [2, 3]. 

З кожним роком збільшуються масштаби надзвичайних ситуацій, ускладнюються взаємозв’язки, 
підвищуються вимоги до оперативно-рятувальної служби. Однією з важливих складових забезпечення 
ефективного виконання завдань, пов’язаних із попередженням та ліквідацією наслідків надзвичайних 
ситуацій, є професійна готовність спеціалістів підрозділів МНС України. Нові завдання, поставлені дер-
жавою перед МНС, вимагають найбільш ефективних форм планування підготовки кадрів для оператив-
но-рятувальної служби. Професійну готовність забезпечує галузева система освіти. У Концепції загаль-
нодержавної цільової програми розвитку цивільного захисту на 2009-2013 роки зазначено, що «розвиток 
системи освіти МНС повинен забезпечити підготовку високопрофесійних кадрів з питань цивільного 
захисту та створення таких вимог підготовки кадрів, які б забезпечували підтримку високого рівня про-
фесійних знань й умінь при виконанні службових обов’язків у підрозділах різноманітного призначення» 
[4]. Слід зауважити, що на підготовку кадрів у системі МНС України виділяють у середньому ~ 5 % бю-
джету Міністерства [5]. У той же час професійна якісна освіта у сфері цивільного захисту потребує оп-
тимального фінансового забезпечення, сучасного пожежно-технічного та спеціального обладнання, ви-
сококваліфікованого професорсько-викладацького складу та досягається за рахунок ефективного управ-
ління. Тому значний науково-практичний інтерес становить питання фінансово-економічного обґрунту-
вання та оптимізації планування підготовки кадрів з цивільного захисту у ВНЗ, тобто економічні механі-
зми управління освітою МНС України.  

Проблема найбільш ефективного використання бюджетних коштів для підготовки кадрів МНС 
має вагомий науковий аспект та мало вивчена. Результатом роботи повинні бути не загальні якісні реко-
мендації, а конкретні кількісні розрахункові методи, які гарантують об’єктивний вибір управлінського 
рішення у питанні забезпечення національної безпеки держави. Необхідно проаналізувати у статиці та 
динаміці такі важливі показники, як: видатки на підготовку кадрів; матеріально-технічне та методичне 
забезпечення; структура професорсько-викладацького складу. Ці показники повинні бути базою для еко-
номічних розрахунків, агрегування, побудови синтетичних показників.  

У сучасній економіці неможливо повністю централізувати управління, тому частина рішень зали-
шається за нижчому рівні управління підрозділу МНС. При цьому рішення стосовно кадрового забезпе-
чення, які приймаються на різних рівнях, повинні бути узгоджені між собою згідно з основними цілями 
Міністерства. Задача полягає у побудові систем інформації, звітності, показників і економічних стимулів, 
які дозволяють локальному (ВНЗ, обласному, районному) органу управління оцінити вигідність тих чи 
інших рішень з точки зору міністерства в цілому, робити те, що вигідно для системи. Але міністерство 
залишає за собою жорсткий контроль адміністративної діяльності з позиції державних завдань. 

Підвищення якості й точності планування підготовки кадрів МНС України можливо досягти, ви-
користовуючи кількісні математичні методи. Для вирішення зазначеної проблеми пропонується викорис-
товувати оптимізаційні моделі [6]. Оптимізаційний підхід є засобом узагальнення величезного інформа-
ційного матеріалу, змістовного його аналізу й обґрунтованого вибору рішення.  

Таким чином, за допомогою оптимізаційних моделей, які дозволяють удосконалювати механізм 
прийняття рішень, виявляти значні ресурси, використовувати потенційні переваги планування, органи 
МНС зможуть виконувати задачі, пов’язані із забезпеченням ефективної діяльності оперативно-
рятувальної служби МНС України. 
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М.О. Лях 
ВАТ «Донецький електротехнічний завод» 

РОЗВИТОК КРУПНИХ ІНТЕГРОВАНИХ БІЗНЕС-СТРУКТУР ПІСЛЯ КРИЗИ 

Господарська діяльність сучасних українських промислових компаній у період після кризи відбу-
ватиметься в умовах швидкого змінного конкурентного середовища, що обумовлено як процесами гло-
балізації і подальшої лібералізації ринків, поступової відмови від заходів протекціоністського захисту, 
які прийнято під час кризи, так і структурними зрушеннями, викликаними науково-технічним прогресом. 
У такій ситуації конкурентоспроможність та успішність діяльності компаній на ринку багато в чому за-
лежатиме від ефективності взаємодії з іншими компаніями в «ланцюжку постачань»,  тобто на різних 
стадіях створення і просування готового продукту або послуги до кінцевого споживача, іншими словами, 
від ефективності вертикальної інтеграції.  

Треба також брати до уваги, що сучасні крупні бізнес-структури в українській промисловості є не 
тільки інтегрованими вертикально, але також і більш-менш диверсифікованими, тобто такими, що мають 
декілька бізнес-напрямків господарчої діяльності, яким не притаманний організаційно-технологічний 
взаємозв’язок. За характером своєї діяльності управляючі компаніями цих бізнес-структур становляться 
все більш схожими на інвестиційні фонди. Тому крім вказаних чинників на ефективність їх діяльності 
суттєво впливає також ступінь раціональності переливу інвестиційних коштів між різними бізнес-
напрямками цих компаній, особливо у довгостроковій перспективі.    

Вертикальна інтеграція – це процес включення в структуру компанії фірм, які пов'язані з нею єди-
ним технологічним ланцюжком, або злиття стадій виробництва єдиного технологічного ланцюга і вста-
новлення контролю однієї компанії над ними. Основна відмінність визначень вертикальної інтеграції в 
сучасній економічній літературі  полягає в ступені контролю однієї фірми над іншою, який виникає в 
результаті інтеграції різних стадій ланцюжка доданої вартості. У практиці діяльності українських круп-
них бізнес-структур (т.зв. промислових груп) можна спостерігати велику різноманітність форм вертика-
льної інтеграції, хоча переважаючою є корпоративна, тобто володіння всіма активами або контрольними 
пакетами акцій компаній, що входять до складу груп. Основним мотивом формування таких груп було 
подолання дезінтеграції колишніх державних підприємств, що знаходилися на послідовних стадіях виро-
бництва або обслуговували основне виробництво, тобто забезпечення  гарантованого постачання чи об-
слуговування вдовж всього «ланцюжка постачань» та концентрація грошових потоків у єдиному центрі.    

Диверсифікація напрямків господарчої діяльності промислових груп на пострадянському просторі 
відбувалася в основному за трьома мотивами: 1) задля вкладання коштів від основного бізнес-напрямку в 
інші, які мали більший рівень рентабельності капіталу або кращі умови для страхування накопичених 
прибутків, у тому числі через офшорні схеми (назвемо це стратегічною диверсифікацією); 2) задля кон-
центрації грошових потоків та перерозподілу інвестиційних ресурсів між підприємствами, що входять до 
складу групи, шляхом придбання або створення нових фінансових установ (промислово-фінансова диве-
рсифікація); 

3) задля збереження вільних коштів від інфляційного знецінення шляхом вкладання в будь-які ак-
тиви, що підлягали роздержавленню та приватизації  (назвемо це «спонтанною диверсифікацією»). 

У період після сучасної економічної кризи джерела довгострокової конкурентної переваги для віт-
чизняних промислових груп можуть лежати тільки у вищих якісних і технічних характеристиках товару, 
принципово нових рішеннях, швидших термінах постачання, комплексності постачання, розширеному 
сервісі тощо. Більшість промислових груп в Україні по цих позиціях відстають від крупних іноземних 
компаній і ТНК. Отримання якісних переваг повністю залежить від інвестицій у нові розробки, а україн-
ські компанії за останні 20 років вкладали порівняно мізерні кошти в інновації. 

Очевидно, що у тих промислових груп, які «занепокояться» з приводу даної проблеми, є можливо 
єдиний шанс вижити – це радикальне відсікання від компанії всього зайвого і концентрація інвестицій-
ного ресурсу на нових розробках невеликої кількості продуктів, які орієнтовані на високоспеціалізовану 
ринкову нішу. На наш погляд, у посткризовий період промисловим групам слід зосередити свої зусилля 
на такому: 
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1. Відсікання нестратегічних бізнес-напрямів/продуктів. На підставі ретельного аналізу перспек-
тивності всіх продуктів слід розставити пріоритети, які дозволять чітко сформулювати, на чому треба 
сконцентруватися. Основним критерієм виділення стратегічних бізнесів/продуктів буде, по-перше, мож-
ливість інвестувати в нові розробки і модернізацію виробництв, що є конкурентоспроможними у порів-
нянні з іноземними, по-друге, рівень відставання від конкурентів існуючого бізнесу/продукту. Для бізне-
су або продукту, які будуть віднесені до непріоритетних (особливо тих, що набуто в процесі «спонтанної 
диверсифікації»), найбільш ефективним стане пошук стратегічних вітчизняних або іноземних партнерів, 
для яких виробництво даної продукції є основним. Якщо таких не знайдеться, то необхідно поступово 
відмовиться від випуску непрофільної продукції, наприклад, шляхом продажу частини потужностей. 

2. Виділення/відмова від допоміжних виробництв для вивільнення засобів на розвиток основного 
виробництва. 

3. Пошук «інноваційних кадрів», який стане найбільш важливою складовою стратегічного управ-
ління в найближчі роки. Насамперед, погляди топ-менеджерів будуть обернені на ті кадри, що залиши-
лися в інститутах і КБ з радянських часів, а також їх розробки. У той же час найбільш «просунуті» ком-
панії шукатимуть за кордоном невеликі інноваційні компанії, які можна було б придбати не дуже дорого. 

4. Пошук «локомотиву». Основним шляхом стати виробником т.зв. інноваційного продукту для 
українських підприємств є вузька спеціалізація на одному-двох продуктах і технологіях, за якими не по-
трібно наздоганяти конкурентів. Можливим варіантом може стати покупка ліцензій і патентів на техно-
логії, що тільки з'явилися, і нові продукти. 

5. Розширення кругозору, насамперед пошук постачальників за кордоном. Багато промислових 
груп, стикаючись з неякісними і невчасними постачаннями сировини або напівфабрикатів, стають влас-
никами компаній-постачальників, відволікаючи таким чином значні засоби від основного бізнесу. Пере-
орієнтація на зарубіжного постачальника, навіть якщо його ціни вище внутрішніх, дозволить вивільнити 
значні засоби, що вкладаються на покупку та приховане субсидування підприємств-постачальників. 

Вирішення цих завдань є набагато складнішим, ніж подолання перешкод, з якими топ-менеджмент 
промислових груп стикався раніше (наприклад, налагодження збуту, перехід на нові системи обліку, пе-
реорієнтація виробництва, відмова від бартеру та інші). Проблеми ж, які доводиться вирішувати зараз, 
носять не поточний, а стратегічний характер. Суть майбутніх змін  полягає в реструктуризації всіх біз-
нес-процесів, а головне – це «реструктуризація свідомості», тобто спроба навчити та стимулювати мис-
лити стратегічно не тільки топ-менеджерів, але і кожного співробітника компанії. 

 

М.В. Матюнина  
ИЭП НАН Украины, г. Донецк 

СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУРАХ 

Наряду с технико-экономическими аспектами интеграции существенное внимание необходимо 
уделить социальному взаимодействию в объединяемых структурах. Когда цель поглощения – контроль 
над производственными объектами или сырьевыми ресурсами, то социальная составляющая интеграции, 
как правило, не учитывается. Это не дальновидно, особенно в случаях, когда основным активом предп-
риятия являются человеческие ресурсы как источник высокой эффективности объекта поглощения, ко-
торый нуждается в особой управленческой структуре, уникальной корпоративной культуре. Более того, в 
данном контексте следует обратить внимание на комплексное взаимодействие организационной, финан-
совой, политической и социальной сторон интеграционных процессов в промышленности. Следует от-
менить, что экономическая интеграция сама по себе априори часто не несет процветания и благополучия. 
Актуально глубокое осмысленное отношение к развитию данных процессов, чтобы не пострадать от рис-
ков, которые несет неэффективно управляемая интеграция. 

По-нашему мнению, социальные взаимодействия могут являться источником синергетического 
эффекта. Причем объединенная структура будет наследовать преимущества слагающих ее элементов, в 
то время как объединение материальных активов создает лишь предпосылки для возникновения синер-
гии. 

Можно выделить три основных составляющих, от которых зависит успех социального взаимодей-
ствия в возникающей объединенной  компании. 

Первое – это единство целей. Эта составляющая позволяет компаниям согласованно двигаться к 
их достижению, в то время как несовместимость взглядов собственников и менеджеров объединяемых 
компаний может привести к острым трениям внутри компании, тем самым снизив общую эффективность 
работы. Крайний случай конфликта – вытеснение одной стороной оппонентов из компании или разъеди-
нение компании на первоначальные составляющие. 

Перед началом  слияния следует определить стратегию по формированию будущей структуры 
компании и оценить возможность слияния существующих структур. Непрофессиональное резкое заме-
щение организационной структуры поглощаемого предприятия структурой основной компании приведет 
к потере управленческих навыков и знаний, снизит эффективность управления. В то же время органич-
ная адаптация текущей организационной структуры к новым условиям работы позволит сохранить зна-
чительную часть управленческих наработок и привнести новые эффективные элементы структуры в го-
ловную компанию. 
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Второе – совместимость систем управления. Это слияние – один из сложных вопросов интегра-
ции. Чаще всего, организационная структура – наиболее консервативный инструмент управления. Более 
того, организационная структура во многом связана с традициями компании, стилем ее работы и стерео-
типами поведения сотрудников. 

Поэтому чаще всего между внутренними структурами объединяемых компаний возникает конф-
ликт, основанный на стремлении к самосохранению каждой из них. В этой связи руководителям объеди-
няющихся структур следует четко представлять возможные противоречия и попытаться заранее сгладить 
их, проводя адаптационные тренинги и выполняя проекты командой. 

Третье – интеграция организационных структур. Если данное положение недостаточно учтено, то 
появляется отрицательный синергетический эффект, когда результаты объединенной компании не дости-
гают суммарных результатов работы до объединения, а значительная часть времени и средств уходит на 
устранение внутренних противоречий. 

Анализ показывает, что вероятность получить синергетический эффект значительно выше при мя-
гких формах интеграции компаний (альянсы, партнерства, совместные предприятия, консорциумы). С 
одной стороны в их распоряжении оказываются наиболее эффективные свойства (ключевые компетен-
ции, знания, ресурсы) участвующих сторон. С другой стороны, за счет отсутствия расходов на установ-
ление контроля затраты на интеграцию значительно меньше, чем при жестком поглощении. Кроме того, 
столкновение разных корпоративных структур происходит мягче, а нацеленность альянса на решение 
узкого перечня вопросов не требует существенной реорганизации процессов компаний-участниц. 

Таким образом, научно обоснованная интеграция предприятий в современной экономике является 
стратегически устойчивой, дающей возможность синхронизировать стадии производства. Стремление к 
самостоятельности подразделений свидетельствует о тенденции к интеграции, а не дезинтеграции. Когда 
элемент интегрированной системы берется в рамках достаточной степени самостоятельности, он содер-
жит в себе алгоритм поведения всей системы. В то же время информатизация управления предполагает 
потенциал скоординированного пространства и является условием дальнейшей интеграции.  

 
Л.С. Михальская, к.э.н. 
ДонНУ, 
В.А. Балтина 
ИЭП НАН Украины, г. Донецк 

МЕХАНИЗМ ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРУКТУРНОЙ  
ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ 

Финансово-инвестиционное обеспечение структурных трансформаций национальной промыш-
ленности является важнейшей задачей, от решения которой зависит дальнейшее развитие отечественной 
экономики и активное ее реформирование. Накопленный в течение длительного времени дефицит инвес-
тиционных ресурсов привёл к катастрофическому износу основных фондов, их старению, замедлил тем-
пы обновления средств труда и, как следствие, – валовой внутренний продукт Украины в 2009 г. соста-
вил 63% от уровня 1990 г. Относительная оценка основных финансовых потоков в Украине за период с 
1990 по 2008 г. показала, что в целом весь исследуемый период характеризовался положительным разме-
ром национальных сбережений, которые как в абсолютном, так и в относительном выражении превыша-
ли поток чистых инвестиций. Только в 2007-2008 гг. вследствие финансово-экономического кризиса чис-
тый отток капитала имел отрицательное значение. Наибольшее расхождение данных показателей (в 3,9 
раз) наблюдалось в 1991 г., а наименьшее (в 1,2 раз) – в 1994 г. Превышение чистыми инвестициями чис-
того оттока капитала наблюдалось в 1993-1996, 2005-2008 гг. Анализ динамики состава и структуры ва-
ловых сбережений и накоплений в Украине показал, что значительная часть сберегаемых в экономике 
ресурсов не направляется на цели накопления основного капитала. В этих условиях особенно актуаль-
ным является формирование эффективного финансового механизма, способного обеспечить активиза-
цию инновационно-инвестиционных процес сов  в  промышленности. В условиях реструктуризации  
экономики страны, выхода ее из экономического кризиса возникают проблемы инвестиционного обеспе-
чения расширенного воспроизводства на совершенной качественной основе. Это требует новой методо-
логии формирования механизмов макроэкономического саморегулирования инвестиционных процессов.  

На наш взгляд, основными составляющими механизма финансово-инвестиционного обеспечения 
структурной трансформации экономики Украины являются следующие механизмы и системы:  

механизм формирования финансовых ресурсов; 
механизм распределения финансовых ресурсов; 
механизм использования финансовых ресурсов, направляемых на инвестирование; 
механизм финансового регулирования; 
механизм финансового стимулирования; 
механизм управления финансовыми рисками; 
обеспечивающие системы (законодательная и нормативно-правовая, информационная, организа-

ционная, методическая и методологическая). 
Механизм формирования финансовых ресурсов включает методы формирования собственных ре-

сурсов предприятий, заёмных и привлечённых ресурсов. Механизм распределения финансовых ресурсов  
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базируется на использовании методов дивидендной политики предприятий, методов планирования целе-
вой суммы финансовых ресурсов, направляемых на инвестирование и потребление. Механизм использо-
вания финансовых ресурсов, направляемых на инвестирование, предполагает определение методов и 
моделей управления использованием финансовых ресурсов в процессе реального и финансового инвес-
тирования. Механизм финансового регулирования включает использование совокупности финансовых 
методов и инструментов (налогового регулирования, кредитования, ценообразования, аренды, лизинга, 
амортизационной политики, методов планирования прибыли и др.). Механизм финансового стимулиро-
вания содержит финансовые льготы (бюджетное финансирование, налоговые льготы и др.) и санкции 
(штрафные санкции, пени за просрочку уплаты различных платежей и др.). Механизм управления фина-
нсовыми рисками представляет собой совокупность приёмов и методов, направленных на принятие рис-
ковых финансовых решений в процессе инвестирования. 

Обеспечивающие системы включают: законодательную и нормативно-правовую систему (совоку-
пность законодательных актов, регулирующих финансово-инвестиционную деятельность); информаци-
онную систему (статистическую, финансовую, коммерческую информацию, данные бухгалтерской отчё-
тности предприятий); организационную систему (совокупность финансовых органов управления финан-
сово-инвестиционной деятельностью на всех уровнях хозяйствования); методическую систему (совре-
менные методики оценки финансового состояния предприятий, методики оценки инвестиционной прив-
лекательности предприятий, регионов, отраслей); методологическую систему (исследования отечествен-
ных и зарубежных учёных-экономистов в области финансово-инвестиционной политики).  

На наш взгляд, для активизации структурной трансформации экономики Украины представляет 
интерес создание на уровне регионов финансово-инвестиционных комплексов, включающих совокуп-
ность разнообразных финансово-кредитных институтов: коммерческих банков, инвестиционных инсти-
тутов, страховых фондов, инновационных, венчурных, лизинговых фондов и других структур, обеспечи-
вающих финансовую поддержку хозяйствующих субъектов данных регионов. При этом целесообразно 
учитывать специфику отдельных регионов Украины. Так, для Донецкого региона большое значение име-
ет финансовое обеспечение развития предприятий угледобывающей, металлургической и машинострои-
тельной отраслей, что потребует создания крупных лизинговых фирм (возможно с участием иностранно-
го капитала), позволяющих брать в аренду угольные комбайны, конвейеры, транспортные средства и 
другие основные фонды. Льготное кредитование инвестиционной деятельности предприятий региона 
даст возможность реализовывать крупные государственные инвестиционные проекты. Следует создать 
благоприятные условия для развития фондового рынка Украины, рынка банковских, страховых услуг. 
Глубокой законодательной проработки требует реализация амортизационной политики в Украине. Сле-
довало бы привести в соответствие налоговый и бухгалтерский учёт амортизации, расширить использо-
вание методов ускоренной амортизации субъектами хозяйствования, разрешить предприятиям самостоя-
тельно выбирать тот или иной метод начисления амортизации, подкрепив свой выбор расчётом экономи-
ческого эффекта от его использования. Использование методов начисления амортизации должно быть 
поставлено в зависимость от группы основных фондов и их возрастного состава. Так, для новых средств 
труда, на наш вигляд, целесообразным было бы использование кумулятивного метода, а для ранее эксп-
луатируемого оборудования возможным явилось бы использование комбинированного метода начисле-
ния амортизации (сочетание метода уменьшения остаточной стоимости в первой половине амортизаци-
онного периода с равномерным методом – во второй половине). Дополнительные ресурсы, полученные 
от использования методов ускоренной амортизации, предприятия могли бы использовать в форме лизин-
говых платежей. Большое значение для повышения роли собственных финансовых ресурсов в условиях 
трансформационной экономики имело бы принятие закона об амортизации основных фондов, а также 
пересмотр законодательства о финансовом лизинге.  

Таким образом, для повышения эффективности финансово-инвестиционного обеспечения в про-
цессе структурной трансформации экономики Украины целесообразной является активизация системы 
финансово-кредитных методов и инструментов, финансовых стимулов и санкций. Следует совершенст-
вовать законодательную базу с целью расширения возможностей использования отдельных финансовых 
инструментов и методов: амортизационной политики, лизингового бизнеса, венчурного предпринимате-
льства и др. Создание финансово-инвестиционных комплексов на уровне регионов с разветвлённой се-
тью финансово-кредитных институтов будет способствовать формированию благоприятного финансово-
го и инвестиционного климата для предприятий, отраслей, регионов и страны в целом. 

 
В.А. Нікіфорова 
ІЕП НАН України, м. Донецьк 

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВЕЛИКИХ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
УКРАЇНИ У ДОКРИЗОВОМУ ПЕРІОДІ 

Однією з найбільш постраждалих галузей української економіки під час світової фінансово-
економічної кризи стала металургія, яка протягом останніх двох десятиліть залишалася «локомотивом» 
розвитку національного господарства. Однак тенденції, що могли призвести до істотного спаду у галузі, 
можна було спостерігати вже у попередні роки. Вони були пов’язані з нестабільністю ринкових ніш для 
збуту металопродукції, техніко-технологічною відсталістю виробничих фондів, неефективним менедж-
ментом і т.д., що проявлялося у коливаннях основних фінансових результатів господарської діяльності 
метпідприємств.  

© В.А. Нікіфорова, 2010 



 56

Слід зазначити, що основні результати і напрямки розвитку української металургії визначаються 
невеликою кількістю провідних великих підприємств.  

Головні фінансові результати господарської діяльності одинадцяти великих металургійних підп-
риємств – виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), валовий прибуток (збиток), фінансовий ре-
зультат від звичайної діяльності до оподаткування, чистий прибуток (збиток) протягом означеного пері-
оду – були нестабільними і темпи їх зростання (падіння) значно коливалися. 

Одним з основних чинників таких коливань був негативний вплив світової економічної 
кон’юнктури, яка має суттєве значення для розвитку металургійної галузі України внаслідок її високої 
експортоорієнтованості. 

Означені тенденції гостро проявилися у кризовий період, що продемонстрував накопичену крити-
чну масу проблем галузі фінансово-економічного, організаційного та інституційного характеру. 

Підприємствами-лідерами за обсягами і стабільністю вищевказаних фінансових показників протя-
гом п’яти років були ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг», ВАТ «Маріупольський мета-лургійний комбінат ім. 
Ілліча», ВАТ «Металургiйний комбiнат» Азовсталь», ВАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запо-
ріжсталь», ВАТ «Алчевський металургійний комбінат». 

Зокрема, це пов’язано з дією ефекту масштабу, тому що навіть порівняно з іншими підприємства-
ми групи виробництво даних заводів відрізнялося великими обсягами, яке для масового типу виробничо-
го процесу має велике значення внаслідок зниження витрат.  

З метою виявлення найбільш ефективно працюючих метпідприємств розраховано та проаналізо-
вано три види рентабельності: рентабельність виробництва, рентабельність продажів та рентабельність 
операційної діяльності. 

Рентабельність виробництва являє собою співвідношення валового прибутку і собівартості про-
дукції і характеризує рівень віддачі витрат у процесі виробництва й реалізації продукції. Найвища рента-
бельність виробництва спостерігалася у «Міттал Стіл», «ММК ім. Ілліча», «Азовсталь» та «Дніпроспецс-
таль». Слід зазначити, що динаміка показника у всіх підприємств була досить  стабільною протягом 
2004-2008 рр. зі зменшенням його значення у 2008 р. під впливом кризових явищ у світовій економіці та 
галузі. 

Ранжування великих метпідприємств за рентабельністю виробництва відносно її усередненого 
значення по групі (див. рисунок) показало, що безумовним лідером був «Міттал Стіл», у якого протягом 
п’яти років цей показник перевищував середню величину. Також у різні роки на лідируючих позиціях 
були «ММК ім. Ілліча», «Запоріжсталь» та «Азовсталь». 
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Рисунок. Середня рентабельність великих металургійних підприємств України 

 
Рентабельність продажів – це відношення валового прибутку (збитку) до чистого доходу від реа-

лізації продукції. Характеризує доходність основної діяльності підприємства, показує взаємозв'язок між 
цінами, кількістю реалізованої продукції і  витратами на виробництво та реалізацію продукції. Аналіз 
даного показника стосовно одинадцяти найбільших металургійних підприємств України показав, що 
найбільш ефективно функціонували, як і у випадку рентабельності виробництва, «Міттал Стіл», «ММК 
ім. Ілліча», «Азовсталь» та «Дніпроспецсталь». 

Ранжування підприємств відносно середнього значення (див. рисунок) рентабельності продажів 
теж було майже ідентичним: лідерами були «Міттал Стіл» (2004-2008 рр.), «ММК ім. Ілліча, «Запоріжс-
таль», «Азовсталь». 

Рентабельність виробництва і продажів великих метпідприємств була досить стабільною у 2004-
2008 рр., у першу чергу, внаслідок стабільного зростання виручки від реалізації продукції. 
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Рентабельність операційної діяльності, що являє собою співвідношення фінансового результату 
від операційної діяльності і витрат з операційної діяльності, знаходилась під впливом більш значних ко-
ливань, ніж рентабельність виробництва та рентабельність продажів, що могло бути пов’язано з поряд-
ком розрахунків даного показника та порядком формування фінансового результату від операційної дія-
льності, який відрізняється від валового прибутку на величину адміністративних витрат, витрат на збут, 
інших операційних доходів та витрат. Проте найвищу рентабельність операційної діяльності мали майже 
ті самі підприємства, що й у випадку двох попередніх показників: «Міттал Стіл», «Азовсталь», «ММК ім. 
Ілліча», «Запоріжсталь». Тобто кількість та набір підприємств-лідерів практично не відрізнялися. 

Слід зазначити, що порівняно з рентабельністю операційної діяльності усіх підприємств металур-
гії України, рентабельність великих метпідприємств була у 1,5-2 рази вищою. Ця обставина підтверджує 
вибір означених заводів як основних «локомотивів» розвитку галузі, що мають визначальну роль у сере-
дньо- та довгостроковій перспективі. 

Значний вплив на прибутковість великих металургійних підприємств має структура їх операцій-
них витрат, яка у великих металургійних підприємств України залишалася майже незмінною протягом 
вказаного періоду з надмірною питомою вагою матеріальних витрат (у середньому більше 80%). Це обу-
мовлює високу матеріалоємність виробничого процесу і, як наслідок, підвищення витрат та зниження 
рентабельності, а також значну залежність від внутрішніх та зовнішніх цін на ресурси і постачальників 
сировини. Було виявлено, що найменшу матеріалоємність протягом 2004-2008 рр. мали такі підприємст-
ва, як «Міттал Стіл», «ММК ім. Ілліча», «Запоріжсталь, тобто ті ж самі підприємства, що були лідерами 
й за іншими фінансовими показниками; найвищу, зокрема більше одиниці, – «ЄМЗ», «Алчевський МК», 
«МК ім. Петровського» та «МК ім. Дзержинського». 

Внаслідок цього виникає необхідність технічного переозброєння металургійних підприємств із 
впровадженням енерго- та ресурсозберігаючих технологій, що є капіталоємним процесом і вимагає залу-
чення значних інвестиційних ресурсів. 

 
О.В. Панькова, к.соц.н. 
ІЕП НАН України, м. Донецьк 

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ  
ВУГІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ У ПОСТКРИЗОВИХ УМОВАХ 

Складне становище у вугільній промисловості є частиною загальної кризи, у якій опинилася еко-
номіка України. Ситуація ускладнюється нечіткістю, безсистемністю реалізації промислової політики, 
невідпрацьованістю її загального економічного механізму, низьким рівнем конкурентоспроможності ву-
гільних підприємств та їх персоналу. Шахтарська праця перестала бути престижною, тому в галузі спо-
стерігається значна втрата кадрового потенціалу в загрозливих обсягах, відсутні ринкові механізми і 
стимули для підвищення ефективності роботи вугледобувних підприємств. Шахтний фонд їх морально 
застарілий та фізично зношений, саме він визначає низьку інвестиційну привабливість для здійснення 
інноваційної моделі модернізації  та розвитку вугільної промисловості. 

Тому на сучасному етапі значно актуалізується пошук шляхів стабілізації стану галузі, кожного 
вугільного підприємства на основі використання новітніх, маловитратних важелів управління. В умовах 
значних змін на зовнішньому та внутрішньому ринках, при загостренні протистояння між продуктивніс-
тю праці та її безпекою особливо актуальною  стає взаємоузгоджена діяльність і керівників, і працівників 
заради досягнення спільних виробничих цілей і завдань на засадах високої відповідальності, дисципліно-
ваності, професіоналізму, що є базисним підґрунтям і безпеки праці, і її продуктивності.  

Дієвим і майже невикористаним  інструментом, який не потребує  значних матеріальних витрат у 
практиці управління вугледобувними підприємствами, може стати корпоративна (організаційна) культу-
ра як підсистема стратегічного управління підприємством та його персоналом. Зарубіжна  і вітчизняна 
практика свідчить, що підприємства, які її використовують як об’єкт стратегічного управління, функціо-
нують більш ефективно. 

Цей інструмент майже не використовується на підприємствах важкої промисловості в Україні, 
проте незначний вітчизняний досвід свідчить про його значні нерозкриті резерви, які доцільно запрова-
джувати саме у період кризових та посткризових змін з метою збереження і підвищення рівня конкурен-
тоздатності підприємства та його персоналу.  

Сучасна практика управління, а також дослідження українських  фахівців О. Семикіної, О. Гріш-
нової, Ю. Залознової, О. Голяка, Н. Решетіло, Н. Кременєвої вказують на те, що на сьогодні вітчизняні 
підприємства майже не приділяють необхідної уваги розвитку корпоративної (організаційної) культури.  
Певною мірою у зв’язку з тим, що корпоративна культура – це інноваційний напрям сучасного управлін-
ня підприємством та персоналом, а більшістю підприємств керують «старі» кадри. Залишається майже 
нерозвиненою вона і на підприємствах вугледобувної галузі, хоча актуальність її впровадження є життє-
во необхідною для цих підприємств. Адже корпоративна (організаційна) культура дозволяє ефективно 
управляти і підприємством, і персоналом, спрямована на удосконалення моделей поведінки і працівни-
ків, і управлінців на основі етичних норм, правил поведінки, спільних соціальних та виробничих ціннос-
тей; сприяє збереженню та  розвитку трудового потенціалу підприємства, досягненню його високої еко-
номічної ефективності. 

© О.В. Панькова, 2010 
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Дослідження вітчизняних економістів та соціологів практично не зорієнтовані на виявлення спе-
цифіки управління сучасними особливо промисловими  підприємствами, на  характер відносин між пер-
соналом підприємства та менеджерами середньої та вищої ланки, що розкривало б найбільш розпов-
сюджені типи корпоративних (організаційних) культур вітчизняних підприємств з метою  ефективного 
управління і персоналом підприємств, і оптимального управління галуззю, територією, певними секто-
рами економіки. Поодинокі експертні дослідження на території України щодо проблем розвитку корпо-
ративної культури на промислових підприємствах проводилися  вченими-економістами Інституту еконо-
міки промисловості НАН України [1],  Кіровоградського національного  технічного  університету  [2]. 

Було виявлено, що на вугільних підприємствах України практично відсутня орієнтація стратегіч-
ного управління підприємства та  персоналу на розвиток корпоративної культури. Підприємства, які роз-
робляють і впроваджують Положення про корпоративну культуру, є фактично винятковими. Не врахова-
ні положення щодо розвитку корпоративної культури на підприємствах ні в колективних договорах, ні в 
галузевих, ні в регіональних угодах, ні в Генеральній. Проте в Донецькій області до позитивно винятко-
вих  можна віднести вугільну компанію «Макіїввугілля», де Положення про корпоративну культуру роз-
роблено і поступово впроваджується. На ОП шахта ім. О.Ф.Засядька розпочалась робота в цьому напрямі 
– проведено соціологічні опитування працівників та експертні опитування керівників з метою удоскона-
лення соціально-трудових відносин на шахті, забезпечення розвитку її трудового потенціалу на засадах 
корпоративної культури. У м. Кіровограді  прикладом  формування  позитивної  корпоративної (органі-
заційної) культури в останні роки служать підприємства ВАТ “Сонола”, “Гідросила”, “Радій”. Тут керів-
ництво приділяє велику увагу вдосконаленню організації праці та її оплати, професійному  розвитку ко-
лективу, соціальній підтримці його членів.   

Однак для більшості підприємств України притаманні приклади нерозвиненої корпоративної (ор-
ганізаційної) культури або орієнтація корпоративної культури суто на виконання виробничих завдань, у 
кращому випадку на промислових  підприємствах особливо вугледобувної галузі передусім переважає 
тип корпоративної культури, що поєднує сильну орієнтацію на економічну ефективність командно-
адміністративними методами і слабку орієнтацію на соціальний розвиток персоналу, особистості, що 
деформує трудові цінності, демотивує до ефективної праці. Експертні опитування виявили значну него-
товність вищих ланок управління підприємствами до нових, нетрадиційних форм роботи (порівняно з 
радянськими традиціями). Основним важелем підтримки негативної корпоративної культури на більшос-
ті підприємств вугільної галузі  виступають несприятливі організаційно-економічні фактори – недоско-
налість системи оплати праці, несправедлива оцінка праці, невідповідність між витратами на працю та 
рівнем заробітної плати,  недосконалість організації праці та виробництва, недостатнє врахування в 
оплаті важкості, інтенсивності та безпеки праці. Експерти також вказали на низький професійний рівень 
робочих шахти, що гальмує розвиток виробництва, а також на необхідність покращення кадрового скла-
ду керівництва вищих ланок управління. Від його якісного складу залежить готовність до впровадження 
нових передових форм роботи. 

Корпоративна (організаційна) культура встановлює принципи корпоративної поведінки, які мають 
реалізовуватися в повсякденній діяльності управлінців та працівників вугільного підприємства. Запрова-
дження корпоративної культури доцільно здійснити через розробку Типового положення з корпоратив-
ної культури для вугільної шахти на галузевому рівні в цілому. У такому положенні повинні бути  сфор-
мульовані ключові елементи корпоративної культури – місія, бачення, ділове кредо, принципи діяльнос-
ті, імідж (зовнішній та внутрішній) підприємства, норми (соціальні, етичні) поведінки працівників та 
управлінців на виробництві, цінності трудового колективу шахти. 

Таким чином, втілення корпоративної культури як інноваційного інструменту управління вугіль-
ними підприємствами та їх персоналом зорієнтовано на  реалізацію спільних виробничих цілей та цінно-
стей і керівництвом підприємств, і працівниками за допомогою активізації нематеріальних активів підп-
риємств, ефективного управління трудовими ресурсами. У першу чергу, через розробку та реалізацію 
стратегії розвитку підприємства та персоналу на основі впровадження корпоративної (організаційної) 
культури. По-друге, – через становлення та розвиток якісно нових відносин на підприємстві на основі 
конструктивної взаємодії і партнерства, індивідуальної та колективної відповідальності за досягнення та 
реалізацію виробничих цілей та цінностей; дисциплінованість. Генеральною метою та наслідками таких 
інноваційних змін в управлінні підприємством мають стати підвищення  рівня конкурентоспроможності 
підприємства, його продукції, персоналу; попередження та зниження рівня виробничих ризиків, аварій, 
нещасних випадків, висока безпека праці, висока якість трудового життя. 
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Ф.Ю. Поклонський, д.е.н. 
ДонДУУ, м. Донецьк 

ТЕНДЕНЦІЇ ЗАЛУЧЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ  
ТА МОДЕРНІЗАЦІЮ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Аналіз динаміки нарощування обсягів виробництва чавуну, сталі й прокату, динаміки обсягів ка-
пітальних інвестицій за період 2002-2008 рр. показує, що вони перебувають у прямій залежності. Пояс-
нюється це тим фактором, що весь обсяг інвестицій, який направляється на технічне переоснащення й 
модернізацію підприємств, є із свого прибутку. Це можуть бути як прямі інвестиції, так і позикові бан-
ківські кредити підприємства. 

Витрати на природоохоронні заходи становлять 5-6% від загальної суми інвестицій на техпереос-
нащення, але ця сума значно занижена. Причина цього – відсутність чіткої статті із природоохоронних 
заходів у звітності по уведенню нових об'єктів.  

Дані щодо освоєння інвестицій у техпереоснащення і модернізацію по всіх металургійних підпри-
ємствах за 2008 р. наведено на рисунку. 

Лідерами за обсягами інвестицій у 2008 р. є: ВАТ «Алчевський МК», ВАТ «АрселорМіттал Кри-
вий Ріг», ВАТ «МК ім. Ілліча», ВАТ «МК «Азовсталь», ВАТ «ДМК ім. Дзержинського». 
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Рисунок. Показники освоєння капітальних інвестицій на металургійних і феросплавних виробництвах 

 
ВАТ «Алчевський МК» залишається лідером з питомими інвестиціями на 1 т виплавленої сталі – 

59,8 дол. (за курсом 8,06). Значно наростили обсяги питомих капітальних інвестицій ВАТ «ДМК 
ім.Дзержинського» 32,1 дол. на 1 т виплавленої сталі. Інші лідери мають цей показник на рівні 25-30 дол. 

Із найбільш значних інвестиційних проектів, реалізованих у 2008 р. є: 
1. На ВАТ «Алчевський МК» уведена в лад друга черга киснево-конверторного цеху в складі 2 кон-

верторів по 300 т  з річною сумарною потужністю близько 5,5-6,0 млн.т сталі на рік. Генеральний проек-
тувальник – ДІПРОСТАЛЬ (м. Харків). 

Від загальної суми вартості ККЦ 20% становлять витрати на екологію. Вартість газоочисток у 
ККЦ – більше 240 млн.грн. Викиди твердих речовин в атмосферу не будуть перевищувати 30 мг/м, що 
значно нижче нормативних. 

У 2008 р. на комбінаті почато 2 грандіозних проекти, реалізація яких забезпечить вирішення бага-
тьох енергозберігаючих і екологічних проблем, це: 

почато будівництво ДП нового покоління з корисним об’ємом  4445 м3 і з технологією вдмухуван-
ня пиловугільного палива в горн печі; 

почато будівництво першої черги електростанції в складі 2 парогенеруючих установок потужніс-
тю 330 МВт. 

З уведенням цієї електростанції, що буде використовувати вторинні енергоресурси (доменні, кок-
совий, конверторні гази), комбінат буде повністю забезпечений власною електроенергією – оснащення 
установками японської фірми «Sumi TOMO». 

2. На ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»  уведена в експлуатацію реконструйована ДП № 8 з кори-
сним об’ємом 2700 м3  із впровадженням комплексу природоохоронних заходів. 

Кошторисна вартість усього комплексу ДП № 1 – 633,7 млн.грн., у тому числі на аспіраційні сис-
теми – 110 млн.грн., тобто 16,6%. 

Загальний екологічний ефект по ДП № 8 – це зниження викидів забруднюючих речовин в атмос-
феру на 5,4 тис.т у рік. 

У 2008 р. почато грандіозні проекти реконструкції, що включають: 
капремонт першого розряду з реконструкцією ДП № 6 із впровадженням комплексу природоохо-

ронних заходів – закінчення проекту в 2010 р. 
© Ф.Ю. Поклонський, 2010 
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будівництво нового агломераційного цеху із впровадженням комплексу природоохоронних захо-
дів (2008 - 2011 рр.). 

У даний час «Укрдіпромез» закінчує розробку робочого проекту. 
На старих діючих агломашинах цехів № 1,2 ГОКу комбінату запланована модернізація систем пи-

лоочищення (2008-2010 рр.). 
Крім того, у коксохімічному виробництві в 2008 р. закінчена реконструкція цеху сіркоочищення, 

де досягнутий ступінь очищення коксового газу від сірководню до рівня  < 0,5 г/м3. 
У діючому ККЦ з 2008 р. здійснюється модернізація з будівництвом нових ПГОУ на конверторах 

№ 1-6 і впровад-женням автоматизованої системи моніторингу (2008-2011 рр.). 
Необхідно відзначити, що ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є лідером з освоєння інвестицій на 

природоохоронні заходи. 
3. На ВАТ «МК «Азовсталь» у 2008 р. у складі споруджуваного нового виробничого комплексу 

ККЦ уведена в експлуатацію друга двопозиційна установка «піч-ківш», на якій одночасно можуть обро-
блятися 2 плавки, слябова МНЛЗ № 6 і вакууматор. 

У 2008 р. у ККЦ встановлено нове аспіраційне устаткування – стільниковий електрофільтр  ION – 
BLAST, який дозволяє іонізацію очищених газів, що дає змогу в 3-5 разів підвищити кількість пилу, що 
вловлюється, до рівня  < 40 мг/м3.  

4. На ВАТ «ДМК ім. Дзержинського» в 2008 р. планом реконструкції ККЦ пущена в експлуатацію 
сортова 7-ми струмкова МНЛЗ у комплексі з «ківшом-піччю». 

ДМК ім. Дзержинського має вже запущену програму розвитку підприємства на 2008-2012 рр. і пі-
сля виходу із загальної кризи ГМК і економіки України комбінат може повторити феномен свого корпо-
ративного побратима ВАТ «Алчевський МК». 

5. Всі інші металургійні підприємства виконували  заходи із програми розвитку, але криза внесла 
свої корективи.  

Уважаємо, що після виходу із кризи разом з обсягами виробництва й реалізації металопродукції 
почнуть збільшуватися інвестиції в техпереоснащення і модернізацію з вирішенням питань екології й 
енергозбереження.  

Г.І. Пушак,  
Я.Я. Пушак 
НУ «Львівська політехніка» 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ  
ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ  

Об’єктивною передумовою ефективного функціонування національної економіки в сучасних умо-
вах є формування системи ринків, у якій чільне місце займає ринок інформації. Національні ринки фор-
муються як відкриті системи, на які впливає цілий комплекс як внутрішніх, так і зовнішніх економічних, 
соціальних і політичних чинників. Тому їх розвиток значною мірою залежить від кількісних і якісних 
характеристик внутрішнього і зовнішнього економічного простору.  

Для того щоб система національних ринків могла забезпечити ефективний розвиток економіки 
держави, необхідно створити відповідні соціально-економічні умови: сформувати конкурентне середо-
вище, ефективний антимонопольний механізм; проводити гнучку та сприятливу фінансово-кредитну і 
податкову політику; запровадити прогресивні форми взаємовідносин господарюючих суб’єктів, міжрегі-
ональних і міжнародних економічних зв’язків, ефективні механізми державного регулювання. 

Ринок видавничо-поліграфічної продукції виступає важливою складовою системи національного 
ринку України, а оскільки видавнича  продукція  є продуктом інтелектуальної  діяльності,  її  ринок на-
лежить  до  ринку інформаційних продуктів.  Друкована продукція, поліграфічні роботи і послуги знахо-
дять своє місце і на споживчому ринку. Таким чином, ринок видавничо-поліграфічної продукції можна 
розглядати як складову частину національного товарного, інформаційного, споживчого ринку. 

Ринок видавничо-поліграфічної продукції як сукупність економічних, фінансових і правових від-
носин її виробників та споживачів формується і функціонує за притаманною йому організаційною струк-
турою і специфічним економічним механізмом, спрямованим на забезпечення взаємних інтересів усіх 
суб’єктів відносин. 

Цілком очевидним є те, що функціонування регіонального ринку видавничо-поліграфічної проду-
кції визначається зв’язками: між потребами господарюючих суб’єктів і населення регіону та виробницт-
вом даної продукції; диференціацією доходів господарюючих суб’єктів і населення регіону та характе-
ром їх споживання; рівнем і структурою споживання тощо. Насиченість та ємність регіонального ринку 
видавничо-поліграфічної продукції значною мірою визначається ефективністю господарської структури 
регіону. 

Регіональний ринок видавничо-поліграфічної продукції поєднує ряд фаз, тісно пов’язаних між со-
бою у єдиному процесі: потреби підприємств та населення регіону – виробництво (пропозиція) – грошові 
доходи господарюючих суб’єктів та населення – реалізація (торгівля) – споживання ( задоволення пот-
реб). Потреби ринку виступають в ролі замовлень поліграфічним підприємствам, орієнтують їх на пев-
ний обсяг та структуру виробничих ресурсів. Вони є найважливішим фактором формування політики 
пріоритетів видавничої діяльності регіону. 

© Г.І. Пушак, Я.Я. Пушак, 2010 
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Сукупності видавничо-поліграфічних структур, які формують важливу складову економічної сис-
теми регіону, властиві індивідуальні особливості розвитку, суть яких полягає у наявності специфічних 
рис, процесів, станів, ознак комплексу чи його підсистем. Порівняння їх характеристик з показниками 
інших регіонів і аналогічними середніми величинами загалом по Україні протягом визначеного періоду 
часу може бути орієнтиром при виборі напрямків розвитку видавничо-поліграфічної діяльності в регіоні, 
обґрунтуванні її основних пріоритетів. 

На розвиток та ефективність функціонування видавничо-поліграфічних структур впливає низка 
факторів, під якими розуміються предметні й функціональні характеристики середовища, у якому відбу-
вається їх господарська діяльність. Основою ефективного їх функціонування є фактори внутрішнього 
середовища регіону, основні параметри якого мають сукупний вплив на кінцеві результати суб’єктів гос-
подарської діяльності. 

Головна вимога до механізму управління залученням у господарський обіг регіональних факторів 
розвитку видавничо-поліграфічного комплексу і його підсистем полягає в тому, щоб він забезпечував 
зростання виробництва, збалансованість попиту та пропозиції, підвищення якості видавничої продукції. 

Слід зазначити, що видавничо-поліграфічний комплекс регіону формує сукупність суб’єктів гос-
подарювання різних форм власності, що розміщені на території даного регіону і виконують функції із 
забезпечення видавничою та поліграфічною продукцією населення і господарських структур регіону, 
здійснюють міжрегіональне співробітництво і для ефективного функціонування поєднані між собою ор-
ганізаційно-економічними, технологічними й управлінськими зв’язками, які регулюються на державному 
та регіональному рівнях економічними, нормативно-законодавчими і адміністративними методами. 

Оцінка ефективності розвитку регіональних ринків видавничо-поліграфічної продукції, а також 
структур, що їх формують, повинна ґрунтуватися на використанні сучасних методів економічної діагнос-
тики, які крім визначення основних перспективних показників дозволять давати оцінку їх діяльності на 
основі співставлення динаміки інтегральних індексів окремих показників (активність росту кількості ви-
давничо-поліграфічних структур у регіоні; активність росту обсягів виробництва видавничої продукції в 
регіоні; активність росту обсягів реалізації видавничої продукції в регіоні). 

 
 

Л.Н. Рассуждай, к.э.н. 
ИЭП НАН Украины, г. Донецк 

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ  
УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Современная экономика может эффективно функционировать при условии изменения вектора 
планирования и стратегического управления ее развития. Разработка методологии стратегического пла-
нирования и конкретных форм экономического развития вызваны глубокими объективными причинами, 
обусловленными ускорением темпов и изменениями рыночной сферы. Динамика, сложность и слабопре-
дсказуемость окружающей среды требуют разработки стратегии развития экономики на всех уровнях ее 
функционирования. 

В условиях современной Украины для эффективного развития угольной отрасли требуется корен-
ное переосмысление существующей стратегии развития, в которой были заложены главные цели и прио-
ритеты ее развития. В связи с тем, что для страны продолжает существовать проблема дефицита энерго-
носителей, а угольная отрасль при больших природных ресурсах продолжает находиться в стагнации, 
возникает необходимость пересмотра ее стратегических ориентиров развития. 

Для детализации отдельных стратегических направлений развития отрасли требуется совершенст-
вование методологической без формирования стратегии по уровням иерархии управления (отрасль – го-
сударственное предприятие – шахта). 

В результате проведенных исследований получены следующие выводы и рекомендации по фор-
мированию методологии составления стратегических планов:  

1. Формализация экономической стратегии отрасли потребует трансформации всех параметров хо-
зяйственной системы, т.е. изменения структуры производства и форм собственности, создания новых 
организационно-экономических образований, разработки методов стратегического планирования и их 
внедрения в структурных единицах (шахтах), совершенствования системы ценообразования и государст-
венной поддержки отрасли. 

2. Реализация стратегически важных целей отрасли должна быть подкреплена соответствующей 
методологической базой и соответствующими экономическими механизмами. В основу разработки и 
реализации стратегии должны быть положены принципы рыночной управленческой парадигмы – систе-
мы стратегического управления и стратегического планирования. 

3. В процессе разработки методологии формирования экономической стратегии развития отрасли 
необходимо учитывать следующие вопросы: влияние факторов внешней (рыночной) среды на функцио-
нирование предприятий отрасли и конъюнктуру угольного рынка; определение стратегических направ-
лений формирования ресурсного потенциала отрасли; формирование экономической политики в отрасли; 
формирование новых организационных структур управления. 
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4. При разработке экономического механизма реализации экономической стратегии развития  
угольной отрасли необходимо учитывать специфические условия ее адаптации к рыночным условиям 
хозяйствования, в том числе процессы приватизации, налогово-дотационного регулирования. Для этого 
необходимо проведение аналитических исследований в области перехода государственных угледобыва-
ющих предприятий на уплату консолидированного налога на прибыль и введения практики льготного 
налогообложения как метода косвенного субсидирования. Особую важность будут иметь рентные отно-
шения как одна из основ регулирования деятельности горнодобывающих отраслей.  

5. Реализация экономической стратегии обязательно затронет совершенствование организацион-
ных структур как отрасли, так и предприятий. Практика всех без исключения промышленно развитых 
стран показывает, что в конкурентной борьбе в сфере производства сегодня решающее значение имеет 
не просто техническая, а технико-экономическая мощь предприятия: объем инвестиционного капитала, 
возможность накопления и др. В связи с этим организационную структуру управления угольной промы-
шленности необходимо привести в соответствие с реформированием собственности. Создание предпола-
гаемых организационных структур должно обеспечить прежде всего укрепление технологических и коо-
перативных связей между предприятиями разнообразного профиля, оптимизацию производственной 
структуры отрасли, эффективное распределение бюджетных средств, концентрацию ресурсов с осущест-
влением на этой основе масштабных инвестиционных и инновационных проектов, а также действенный 
маркетинг на угольном рынке. 

6. Современные условия деятельности шахт потребуют широкого внедрения механизма стратеги-
ческого планирования, что предполагает формирование миссии и целей деятельности угольного предп-
риятия, выбора специфических стратегий для определения необходимых ресурсов и их распределения с 
целью обеспечения эффективной работы в будущем. Процесс стратегического планирования потребует 
как формальных, так и неформальных процедур, что связано прежде всего с изменениями полномочий в 
организации и необходимости большой информации как о предприятии, так и о его внешнем окружении. 

7. Внедрение основ стратегического управления в деятельность шахты потребует решения следу-
ющих задач: четкости распределения управленческих задач между структурными подразделениями шах-
ты, обеспечение работников шахт современным инструментарием оперативного и стратегического пла-
нирования, внедрение на шахтах принципов коммерческого планирования, разработка инструктивных 
документов, помогающих обучению персонала шахты использованию современных методов стратегиче-
ского управления и планирования. 

8. Реализация стратегических решений на ГП должна осуществляться в рамках механизма страте-
гического планирования. При этом экономический механизм определен как совокупность способов реа-
лизации стратегических решений, посредством которых с учетом особенностей организационной струк-
туры ГП, степени централизации управления ее структурными единицами обеспечивается устойчивое 
развитие как государственного предприятия в целом, так и его структурных единиц. Механизм стратеги-
ческого управления состоит из элементов: фундаментальной стратегической установки, долгосрочных 
целей, деловой политики, частных стратегий. 

9. Реализация экономической стратегии угледобывающего предприятия (шахты) требует принятия 
комплекса стратегических, тактических и оперативных решений, направленных на обеспечение целей 
его функционирования, что потребовало выработки соответствующего организационно-экономического 
механизма. Выработанный организационно-экономический механизм принятия стратегических решений 
на уровне предприятия представляет собой комплекс решений, приобретающий форму различных меро-
приятий (технических, технологических, организационно-экономических, экологических и др.) и состоит 
из следующих элементов: выявление, описание и ранжирование проблем предприятия, сдерживающих 
его развитие; определение целей и задач функционирования шахты; разработка проекта стратегических  
решений, их организация и исполнение. 

Использование разработанного организационно-экономического механизма выработки  стратеги-
ческих решений позволит повысить качество управленческого труда и обеспечит развитие угледобыва-
ющего предприятия. 

 
В.Н. Ращупкина, к.э.н.  
ДонНАСА, г. Макеевка 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОСТАВОК МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ  
ИЗ УКРАИНЫ 

Развитие рыночных отношений в Украине требует решения проблем повышения конкурентоспо-
собности произведенной продукции, выхода на международные рынки, поэтому важное значение для 
металлургических предприятий приобретают вопросы  административного управления поставок метал-
лопродукции из Украины. В настоящее время против украинских производителей металлопроката на 
экспортных рынках действует 18 санкций, ограничивающих доступ украинской металлопродукции на 
рынки сбыта (см. таблицу).  
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Таблица 

Действующие санкции против украинской металлопродукции 

 

Название товара Страна-
импорта Действующие мероприятия 

Год возбу-
ждения рас- 
следования 

Ориенти-
рованная 
дата  
отмены 
действий

1 Обрезной углеродный 
горячекатаный прокат 

США МК “Азовсталь” – 81,43%; МК им. 
Ильича – 155%; другие – 237,91% 1996 2008

2 Арматура США 41,69% 2000 2012 

3 Прутики, провод из 
углеродной и  некото-
рых сортов легиро-
ванной стали 

США 116,37% 

2001 2007

4 Прокат горячекатаный 
плоский в рулонах 

Канада 63,00% 
2001 2011

5 Прокат горячекатаный 
в рулонах и не в руло-
нах 

Таиланд ММК им. Ильича – 32,17%, другие – 
71,52% 

2002 2008

6 Отдельные виды сор-
тового проката (швел-
леры) 

Россий-
ская Феде-
ра-ция

ОАО "Азовсталь" – 12,3%, другие – 
17,4% 

2003 2008

7 Трубы малого и сред-
него диаметру 

Российская 
Федерация

- на обсадные трубы - 11,4% 

2004 2011

- на подшипниковые трубы - 55,3%

- на насосно-компрессорные трубы - 
18,1% 

- на нефтегазовые и гарячедеформиро-
ванные трубы общего назначения диа-
метром до 820 мм - 8,9% (для всех пре-
дприятий кроме ОАО «Мариупольский 
металлургический комбинат им. Ильи-
ча» - 0%) 

- на котельные трубы - 11,3%

9 Трубы бесшовные ЕС ОАО „Днепропетровский трубный за-
вод” - 12,3 %, ОАО „Никопольский за-
вод бесшовных труб”, ОАО „Нижнед-
непровский трубопрокатный завод” 
25,1%, ЗАО „Никопольский завод ста-
льных труб ЮТиСТ”, все другие ком-
пании - 25,7% 2006 2011

10 Жгуты, канаты, тросы 
из черных металлов 

ЕС 
51,80% 1998 2010

11 Сварные трубы ЕС Новомосковский трубный завод - 
30,9%, другие – 44,1% 2001 2007

12 Прокат горячекатаный 
плоский не в рулонах 

Аргентина
ФОБ в размере 360 дол. США 1998 2010

13 Прокат холодноката-
ный плоский 

Аргентина
71,22% 2001 2008

14 Прокат горячекатаный 
плоский не в рулонах 

Венесуэла
62,92% 1998 2010

15 Прокат холодноката-
ный плоский 

Венесуэла
55,01% 1998 2010

16 Арматура Мексика 30,5% 1999 2010

17 Прокат горячекатаный 
плоский в рулонах 

Мексика 
46,66% 1999 2011

18 Горячекатаный прокат 
обрезной 

Мексика 
60,1% 2003 2010
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Как можно ожидать, существующие в рамках ВТО механизмы защиты позволят в ближайшее вре-
мя пересмотреть большинство действующих против Украины санкций в пользу украинских производи-
телей, что позволит улучшить конкурентные позиции и доступ украинской металлопродукции на экспор-
тные рынки. Существенным резервом для украинских производителей могло бы стать снятие количест-
венных ограничений на поставку металлопроката на рынки стран ЕС. 

 
О.А. Сапліна, к.е.н. 
ІЕП НАН України, м. Донецьк 

ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙ 

За умови сталого розвитку підприємства у нього виникає постійна потреба у здійсненні інвестицій 
з метою оновлення матеріально-технічної бази, розширення виробництва, ефективного вкладення віль-
них коштів у діяльність інших підприємств для отримання прибутку. Без реальних інвестицій, націлених 
на оновлення і модернізацію основних виробничих фондів, виробничих і технологічних процесів, випус-
ку нової, прогресивної і конкурентоздатної продукції, неможливий не тільки подальший розвиток підп-
риємства, але й утримання досягнутої конкурентної позиції на ринку. Здійснення фінансових інвестицій 
дозволяє підприємству не тільки забезпечити ефективне використання вільних коштів, збільшити свої 
прибутки за рахунок отримання доходів від участі в діяльності інших підприємств, але й забезпечити 
диверсифікацію діяльності (що є особливо актуальним в умовах ринку), отримати доступ до ресурсів, 
продуктів, ринків, «ноу-хау» через отримання контролю (повного або часткового) над діяльністю підп-
риємств, що є його конкурентами чи контрагентами. 

Значення і роль інвестицій можна дослідити лише через глибинний аналіз сутності і економічного 
наповнення цього поняття. В економічній літературі з питань інвестиційної діяльності можна зустріти 
багато підходів до класифікації інвестицій що різняться між собою. Проведений аналіз існуючих підхо-
дів до класифікації інвестицій [1-11] дозволив згрупувати їх за такими критеріями (див. таблицю). 

Таблиця  
Класифікація інвестицій 

Критерій Види інвестицій
Об’єкт Реальні інвестиції – передбачають вкладання коштів в основні й оборотні виробничі засоби.

Фінансові інвестиції – такі інвестиції, предметом яких є фінансові інструменти. 
Інтелектуальні інвестиції – інвестиції, предметом яких є патенти, ліцензії, «ноу-хау» та інші 
об’єкти інтелектуальної власності. 
Інноваційні інвестиції – це інвестиції, об’єктом яких є нововведення та нові промислові мо-
делі 

Характер 
участі 

Прямі інвестиції – такі інвестиції, які здійснюються безпосередньо самим інвестором, без 
посередників. 
Непрямі (портфельні) інвестиції – такі інвестиції, які здійснюються не самим інвестором, а 
за допомогою посередників 

Рівень 
ризику 

Безризикові інвестиції – за умови здійснення яких витрати нижчі, ніж витрати при альтер-
нативі відмови від такого капіталовкладення. 
Ризикові інвестиції – передбачають можливість втрати прибутку або всієї суми інвестовано-
го капіталу. 
Венчурне інвестування – пов’язане з кредитуванням та фінансуванням науково-технічних 
розробок і характеризується найвищим ступенем ризику

Межі Зовнішні інвестиції – інвестиції, що не стосуються безпосередньо інвестора: цінні папери, 
внески до статутного капіталу інших підприємств. 
Внутрішні інвестиції – такі інвестиції, що стосуються безпосередньо самого підприємства: в 
основні та оборотні засоби, інновації

Форма  
власності 

Державні інвестиції – такі інвестиції, інвестором яких виступає держава в особі уповнова-
жених державних органів влади. 
Приватні інвестиції – такі інвестиції, які здійснюються фізичними особами або підприємст-
вами недержавної форми власності. 
Іноземні інвестиції – такі інвестиції, які здійснюються фізичними особами та під-
приємствами, що є нерезидентами або іноземними державами. 
Спільні інвестиції – такі інвестиції, що здійснюються і резидентами, і нерезидентами 

Термін Довгострокові (3 роки і більше), середньострокові (від 1 року до 3), короткострокові (до 1 
року) 

Джерела За власні фінансові ресурси, позичкові та залучені фінансові кошти інвестора, бюджетні 
інвестиційні асигнування, безоплатні внески та пожертвування

Мета Реінвестиції – повторне вкладання коштів, отриманих від здійснення інвестицій, в об’єкт 
інвестування. 
Нетто-інвестиції – вкладання коштів у нові об’єкти інвестування
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Інвестиційна діяльність на сьогодні є невід’ємною складовою діяльності будь-якого сучасного пі-
дприємства. У процесі здійснення інвестиційної діяльності підприємство переслідує широке розмаїття 
цілей – від необхідності оновлення обладнання до поглинання конкурентів на ринку. Безпосередньо в 
процесі роботи над вибором об’єкта інвестування підприємству варто зробити попередню, орієнтовну 
оцінку ефективності такої операції. Світовим досвідом накопичено велику кількість методів, застосову-
ючи які, підприємство може оцінити ефективність інвестування. Але перш ніж здійснювати аналіз ефек-
тивності, важливо правильно класифікувати інвестиції, що забезпечить правильність і однозначність їх 
сприйняття всіма учасниками інвестиційного процесу. 
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ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ПРОВОКАТОР СТРУКТУРНИХ ЗМІН У ПРОМИСЛОВОСТІ 

Загальним економічним законом виступає економічна пропорційність, яка відображає 
відповідність структури суспільного виробництва щодо структури суспільних потреб. Розрив 
відповідності за певної міри призводить до економічних катастроф. 

Структура економіки України радянського періоду визначається як відстала й регресивна. 
Наприкінці 80-х років XX століття посилювались структурні диспропорції в економіці країни. Це було 
свідченням наявності внутрішніх перепон для розвитку економіки, однією з важливіших причин для 
дійсного її реформування [1, 560-570]. 

Природа диспропорцій, їх посилення, як рівно і їх погашення, урівноваження зумовлені одним і 
тим же чинником – процесом інвестування. Останній розглядається як процес перетворення прибутку на 
додатковий капітал, використання вільних коштів як капіталу. У цьому процесі відображається одна з 
фундаментальних макропропорцій – норма нагромадження [2, 104; 3, 178-179]. 

Інвестування є необхідною складовою індустріальних та постіндустріальних систем. Воно 
виступає як явище соціально-економічної форми виробництва, як цільова функція цієї форми. 

Інвестування викликає нові масштаби виробництва й нові його пропорції, тобто його структурні 
перетворення. За економічною природою інвестиції зрушують процес виробництва, зумовлюючи, з 
іншого боку, нестійкій характер рівноваги. 

Поділ доходу на частини, які витрачаються відповідно на нагромадження і поточне споживання, 
становить одну з важливіших проблем структурної політики, яка проводиться суб’єктами господарюван-
ня. Всі питання щодо ефективності виробництва, його раціональної організації та оптимізації знаходять-
ся в колі даної проблеми, яка визначається нормою нагромадження. 

Інвестиції спрямовуються перш за все на прирощення нових потужностей, устаткування, 
технологій тощо. Індустріальна економіка формується внаслідок розвитку своєї бази – машинобудуван-
ня. Економісти вважають, що перемога машинного виробництва в Англії дала поштовх до формування 
соціальної структури індустріального суспільства [4, 125]. 

Сьогодні інвестування як генератор структурних змін у виробництві має інноваційну складову. 
Інвестиції мають впроваджуватись у новітні технології виробництва, забезпечувати з точки зору техніко-
економічних та організаційних параметрів формування постіндустріальної економіки [5, 18-49]. 
Постіндустріальну економіку розглядають також як нову економіку, або економіку знань. 
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Виникає питання про місце, роль та характер промисловості в умовах нової економіки, тобто в 
умовах постіндустріальної економіки. З одного боку, постіндустріальна система приходить на зміну 
індустріальної системі. Індустріальна система зумовлює панування промисловості, крупного машинного 
виробництва. Оптимальною структурою промисловості в даній системі є така, у якої значну частку має 
машинобудування та галузі з високою доданою вартістю, тобто галузі, які орієнтовані на кінцеве спожи-
вання. Промисловість щодо параметрів конкурентоспроможності в індустріальній системі орієнтована на 
прогресивні технології, НДДКР, ринок. 

Промисловість України, на думку фахівців, на даний час не досягла рівня, який притаманний 
рівню її розвитку в індустріальній системі щодо параметрів конкурентоспроможності [1, 225; 5, 42]. Су-
часна економіка України являє собою приклад застарілої структури промисловості, відсталість, перебу-
вання на узбіччі передових світових виробничих культур. Тому інвестиції повинні забезпечити певний 
«ривок» щодо перетворення промисловості України на конкурентоспроможну систему. Для цього 
потрібно забезпечити певний обсяг інвестицій для машинобудування, використання науково-технічного 
прогресу у виробництві. Досвід з вирішення такого роду завдань є в світовій господарській практиці, у 
тому числі і в радянській економіці. Однак роль вічно доганяючого у вічному економічному кругообігу 
не може влаштовувати суб’єктів господарювання, суспільство, політикум України. 

Постіндустріальна система – це нова економіка, основою якої стають університети, наукові 
інститути й дослідницькі організації, в той час як матеріальні продуктивні сили перестають відіграти 
вирішальну роль [1, 225]. Щодо переходу від індустріальної до постіндустріальної системи можна про-
вести аналогії відносно переходу від другої аграрної системи до індустріальної системи. Історія 
засвідчує, що країни, які довгий час відставали від провідних економік, використовували можливості 
стрибка за певних соціальних, економічних і політичних умов. Кожна країна може використовувати 
досвід як свій, так і інших. 

У дослідженнях з проблеми подальших змін в економіці, й зокрема у промисловості України, 
пропонується виділяти низку важливіших напрямів щодо потреб створення конкурентоспроможної 
економіки та більшості її суб’єктів [5, 42-43]. 

Перетворення економіки на постіндустріальну систему не зменшує значення промисловості, во-
на – промисловість – змінює свою шкіру. Це своєрідний цикл її розвитку. По-перше, необхідно визначи-
ти ряд (але невелику кількість) напрямів стратегічного розвитку промисловості: нанотехнології, сучасні 
форми зв’язку та створення інформації, еколого-біосистеми, авіація, системи виробництва, заснованого 
на використанні так званих посудин. По-друге, необхідно формувати економіку знань на засадах чітко 
визначеної інвестиційної політики. Виважена структура промисловості буде визначатися обсягом та 
структурою інвестицій (нормою нагромадження) в освіті. Тобто динаміка трудового фонду освіти, який, 
в свою чергу, об’єктивно визначається контингентом учнів, продуктивністю праці в освіті, динаміка 
фондів відшкодування учбової діяльності, викладання, науково-технічної діяльності визначають потоки 
інвестицій в освіту і через них потоки інвестицій у промисловості. Промисловість сама перетворюється 
на освітньо-виробничі комплекси.  

Держава повинна взяти на себе функцію з визначення обсягів, потоків, структури інвестицій з 
тим, щоб забезпечити новітні структурні зміни в промисловості. Реалізація цієї функції потребує ураху-
вання інтересів економічних суб’єктів та розкриття потенціалу їх ініціативної діяльності. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  МАЛОГО БИЗНЕСА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

В экономике каждого государства его материальную и финансовую  основу, как правило, форми-
руют субъекты крупного и среднего бизнеса. Малый бизнес связывает незадействованные свободные 
материальные, финансовые и трудовые ресурсы, реализует предпринимательские способности и деловую 
активность  населения, чем обеспечивает экономическую и социальную устойчивость общества,  а также 
определенные уровень и качество жизни населения, не занятого в крупном и среднем бизнесе. 
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Все субъекты хозяйствования представляют собой систему национальной экономики и как множе-
ство ее элементов находятся в определенных взаимоотношениях и связях друг с другом,  взаимодейст-
вуют с внешней средой и влияют на нее по принципу обратной связи. Малые предприятия позволяют 
укрепить целостность системы, обеспечить ее устойчивость, поскольку занимают ниши, в которых не 
работают более крупные субъекты хозяйствования.  

Малому предпринимательству в нашей стране  уделяется определенное  внимание, однако недо-
статочное для того, чтобы сделать эту сферу общественного производства  достаточно заметной в общих 
результатах функционирования национальной экономики  как в  экономическом, так и в социальном 
плане. Следует отметить, что в большинстве развитых стран  малые предприятия обеспечивают сущест-
венные стабильные поступления в бюджеты всех уровней и предоставляют рабочие места для трудоспо-
собного населения. В этом плане весьма актуальной является проблема  определения места и роли мало-
го бизнеса в экономике отдельных регионов, отраслей и государства в целом, а также  обеспечения эф-
фективного соединения государственных и региональных интересов и частных интересов предпринима-
телей. 

Вопросы развития и функционирования малого бизнеса являются весьма дискуссионными, осо-
бенно в части   методологических и методических проблем создания привлекательных условий для фор-
мирования и эффективного функционирования субъектов малого предпринимательства. Различные аспе-
кты этих проблем рассмотрены в работах В. Ляшенко  [1; 2; 3], В. Хахулина  [3], Т. Бережной [1], С. 
Полковникова [2] и других ученых и практиков.  Однако особенности функционирования предприятий 
малого бизнеса в различных отраслях и регионах Украины настолько специфичны, что представляется 
целесообразным изучение и уточнение этих особенностей, что позволит выбрать наиболее адекватные 
возможностям субъекта хозяйствования сферы деятельности, чтобы достичь максимальных позитивных 
будущих результатов деятельности. Следует отметить, что малый бизнес, как правило, является недолго-
вечным, поскольку представляет собой  рискованный способ вложения капитала и период его существо-
вания не превышает 3-5 лет. Поэтому на стадии выбора сферы деятельности потенциальный собствен-
ник, он же, как правило, и руководитель этого предприятия решает задачу обеспечения хотя бы простого 
воспроизводства, чтобы вернуть вложенные средства и компенсировать текущие расходы. Максималь-
ной удачей предпринимателя будет достижение расширенного воспроизводства с максимально высокой 
нормой прибыли, достигающей средней по отрасли или превышающей ее. В этой связи формирование 
благоприятной, то есть максимально защищающей права собственника-создателя предпринимательской 
структуры, среды функционирования и развития для малого предприятия представляется основным 
условием для его существования. 

Серьезной проблемой развития малого бизнеса является асимметрия информации, необходимой 
для реальной оценки области возможных перспектив развития той сферы, в которой  предполагает осу-
ществлять деятельность, объема  средств для развертывания и поддержания бизнеса, а также относите-
льно правового регулирования данной сферы деятельности. Решение этих вопросов, то есть максималь-
ное устранение негативных моментов, снижение неопределенности и обеспечение информационной под-
готовленности предпринимателя к осуществлению его бизнеса,  является задачей государства и его реги-
ональных представителей – местных администраций. В этой связи следует отметить, что в разных регио-
нах Украины в силу неравномерности развития и разной отраслевой структуры региональных образова-
ний (областей), акценты политики государства в сфере малого бизнеса будут различными.  

Так, в восточных регионах, где сосредоточены предприятия базовых отраслей промышленности, 
основная масса трудоспособного населения занята на предприятиях этих отраслей, трудно выискать ни-
ши, которые с гарантированным успехом могут занять предприниматели. Если же предприниматель бу-
дет ориентироваться только на собственные знания и опыт, то в силу указанных выше причин весьма 
велика вероятность негативных результатов деятельности такого бизнеса. 

В западных регионах проблема занятости населения имеет свои акценты в силу исторического ра-
звития этих территорий и перемещается больше в плоскость предпринимательской активности и созда-
ния малых предприятий, но также нуждается в создании условий и определении направлений деятельно-
сти, чтобы обеспечить максимальную эффективность вложенных усилий и средств.  

Для усиления инновационной составляющей в деятельности малых предприятий на уровне госу-
дарства, регионов и отраслей необходимо выделить приоритетные направления развития, конкретизиро-
вать задачи для малых предприятий в разных отраслях, выделить возможные направления сотрудничест-
ва крупного, среднего и малого бизнеса. 

В качестве усилителя инновационной составляющей деятельности предприятий, стимулирующей 
развитие малого предпринимательства в конкретном направлении, ускоряющей процесс достижения по-
ложительных результатов хозяйствования, а также снижающей риски функционирования субъектов ма-
лого бизнеса могут использоваться аутсорсинг и франчайзинг, которые способствуют продвижению про-
грессивных идей в деятельность этих субъектов. Идеи интеграции усилий предприятий, которые имеют  
разные масштабы деятельности для производства или продвижения продукции или услуг, наиболее эф-
фективно воплощаются в практику, когда формируется скопление субъектов хозяйствования, объеди-
ненное общими интересами. В этом плане кластеризация предприятий как малого, так и среднего и кру-
пного бизнеса представляется весьма перспективной. Однако формирование таких скоплений целесооб-
разно только в условиях, когда более или менее точно намечены перспективы развития региона, отрасли 
и государства в целом. Тогда интересы могут носить долговременный характер, а предпринимательская 
деятельность более предсказуемый, а следовательно, менее рисковый характер. 
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Таким образом, для достижения максимального полезного эффекта от деятельности малых предп-
риятий необходимо обеспечить правовое поле, основу которого должна составить стратегия развития 
государства, регионов, отраслей. Формирование такой среды функционирования и развития обеспечит 
снижение рисков предпринимательской деятельности и устойчивые положительные результаты. 

Разработка стратегических планов позволит уменьшить асимметрию информации и также будет 
способствовать усилению уверенности в правильности выбора  направления деятельности и достижении 
положительных результатов собственников-руководителей малых предприятий. 

Активизация деятельности малого бизнеса и включение его в производственные и сбытовые цепо-
чки крупного и среднего бизнеса позволит добиться более высоких результатов за счет синергетического 
эффекта их совместной деятельности.  
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КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПІДХОДІВ  
ДО УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ 

Господарчий комплекс України характеризується значною водоємністю: водоспоживання усіма 
секторами економіки за 2000-2009 рр. становить у середньому 10 млрд.м3, водовідведення – 8-9 млрд.м3 

[1]. При цьому витрати свіжої води на одиницю випущеної продукції значно вище аналогічних показни-
ків у країнах ЄС: в 2,5 раза – ніж у Франції, в 4,3 раза – Німеччині та Великобританії. Незважаючи на 
збільшення обсягів фінансування водоохоронної діяльності (у 5 разів за 2000-2009 рр.), якість більшості 
поверхневих водних об’єктів за хімічним та бактеріальним станом залишається кризовою – відноситься 
до IV-V класів якості (відповідно забруднена і брудна), а в басейнах річок Дніпра, Сіверського Донця, 
річках Приазов'я, окремих притоках Дністра, Західного Бугу досягає VI класу якості (дуже брудна). Від-
повідно до результатів індексації 163 країн світу за станом «здоров’я навколишнього природного середо-
вища» (environmental public health) та «життєздатністю екосистем» (ecosystem vitality) Україна займає 87 
позицію із величиною Environmental Performance Index 20101 – 58,2 [2]. Отже, з огляду на сучасний стан 
природного капіталу України подальші дослідження проблеми підвищення ефективності державного 
механізму управління водними ресурсами є актуальними.  

З метою визначення найбільш ефективних підходів до організації управління водними ресурсами 
відповідно до принципів сталого розвитку досліджено основні концепції поводження з водними ресур-
сами світового досвіду [3]. Із використанням методу кластерного аналізу визначено шість організаційно-
економічних підходів до управління: 

приватизаційний басейновий підхід (Франція, Великобританія): цілеспрямоване реформування 
механізму управління за басейновим принципом через надмірне техногенне навантаження на водні ресу-
рси та приватизація водогосподарчого комплексу; 

традиційно-історичний басейновий підхід (Іспанія, Португалія, Нідерланди): формування басей-
нового механізму управління – закономірний історичний процес, обумовлений необхідністю штучно ре-
гулювати водообмін через природно-географічні умови; 

адміністративно-територіальний підхід (Німеччина): механізм управління водними ресурсами 
влаштовано відповідно до адміністративно-територіального устрою без урахування особливостей гідрог-
рафічної мережі; 

природно-ландшафтний підхід (Швеція, Данія, Фінляндія): формування басейнового механізму 
управління обумовлено специфікою гідрографічної будови і розповсюдженістю приватної власності на 
водні об’єкти та узбережжя;  

постколоніальний підхід (США, Канада, Австралія): поглиблена диференціація водного законо-
давства за територіальними та господарчими ознаками, перехід до басейнового механізму управління 
здійснено внаслідок надмірного перетворення гідрографічної мережі та утворення напівштучних водних 
об’єктів, функціонування яких вимагало постійної підтримки; 

адміністративно-командний підхід (Російська Федерація, Китайська Народна Республіка): поєднує 
частково-басейновий (для окремих крупних річок) та адміністративно-територіальний підходи до управ-

                                                                        
1 У тому числі враховує вплив якості, техногенного навантаження, дефіциту, санітарно-епідеміологічних вла-

стивостей водних ресурсів на стан екосистем та здоров’я населення. 
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ління, характеризується виділенням галузевого рівня управління та тотальним державним контролем за 
усіма напрямами водоохоронної діяльності і фінансовими потоками. 

Спираючись на запропонований набір класифікаційних ознак та результати кластерного аналізу, 
визначено належність України до групи із адміністративно-командним підходом до управління водними 
ресурсами (див. таблицю). Для підтвердження придатності обраних класифікаційних ознак для форму-
вання кластерів використано генетичний алгоритм визначення пріоритетності параметрів кластеризації. 

Таблиця 

Характеристика організаційно-економічного підходу до управління  водними ресурсами в Україні 

Класифікаційна ознака Ситуація в Україні 
Пріоритетний принцип управління Симбіоз частково басейнового та адміністративно-

територіального підходів
Причини формування (реформування) механізму 
управління 

Необхідність подолання наслідків надмірного техно-
генного навантаження на довкілля 

Підпорядкування організацій Державні установи 
Принцип функціонування управлінських органі-
зацій 

«Державного протекціонізму»  

Пріоритетні методи управління Адміністративно-командні
Рівень акумулювання коштів та фінансування 
водоохоронної діяльності 

Державний рівень управління 

Кількість рівнів управління Загальнодержавний, обласний, місцевий 
 
Відповідно до екологічного статусу за показником Environmental Performance Index 2010 [2] вста-

новлено, що найбільш екологічно сприятлива ситуація властива країнам із природно-ландшафтним та 
приватизаційним басейновим підходами до управління водними ресурсами: Швеція та Фінляндія (4 та 12 
місце у переліку), Франція та Великобританія (7 та 14 місця). Керівними принципами формування меха-
нізму управління водними ресурсами у зазначених країнах є: «забруднювач сплачує», «самоокупність та 
самофінансування водогосподарчого комплексу», «басейнове управління водними ресурсами», «розпо-
всюдження приватної власності на водні об’єкти». Проте, враховуючи негативні наслідки приватизації 
водогосподарчого комплексу (зростання тарифів через монополізацію послуг з водопостачання та водо-
відведення у Франції та Великобританії), відмінності інституціонального характеру та специфіку гідрог-
рафічної мережі, зарубіжний досвід не може бути прямо використаний для вирішення проблем управлін-
ня водними ресурсами України. Необхідна розробка нового концептуального підходу до формування 
механізму управління водними ресурсами відповідно до керівних принципів світового досвіду з ураху-
ванням природно-гідрологічних, техногенно-антропогенних, науково-технологічних, фінансово-
економічних та інституціональних факторів, які характеризують фактичну ситуацію водокористування в 
Україні. 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ГНУЧКОГО РЕЖИМУ ВАЛЮТНОГО КУРСУ В УКРАЇНІ  
ТА МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ ПІДПРИЄМСТВ КРАЇНИ 

Вибір режиму валютного курсу виступає найважливішою складовою макроекономічної стабільно-
сті та економічного зростання в країні, що належить до одного з головних завдань курсової політики, яка 
в свою чергу впливає на всі сектори економіки та зачіпає інтереси всіх суб’єктів господарювання. Голов-
ним при виборі режиму є механізм формування валютного курсу та ступінь втручання органів централь-
ного банку в процес курсоутворення. Багато країн віддають перевагу режиму з більш гнучким обмінним 
курсом. З огляду на це необхідно розглянути заходи, які сприятимуть переходу до гнучкого режиму ва-
лютного курсу та можливі наслідки від його впровадження. Обов’язковою умовою запровадження ново-
го валютного режиму є збереження темпів економічного розвитку. 

За оцінками МВФ запровадження гнучкого валютного курсу сприятиме застосуванню ефективні-
шого контролю за інфляційними процесами та рівнем доларизації, що надзвичайно актуально для Укра- 
 

© А.М. Ткаченко, О.К.Авдєй, 2010 



 70

їни. Проте із введенням гнучкого валютного курсу, особливо в непідготовлених умовах, ще певний час 
спостерігається погіршення макроекономічних показників. Тому ефективний перехід України до нового 
режиму валютного регулювання буде забезпечено при формуванні передумов, що сприятимуть мініміза-
ції можливих негативних наслідків для економічного розвитку країни. 

Слід зазначити, що перехід до гнучкого валютного курсу має характеризуватися поступовим роз-
ширенням валютного коридору [1, 61]. Також доцільно здійснювати перехід в умовах наявного тиску на 
гривню убік ревальвації. 

Отже, для ефективного запровадження гнучкого режиму валютного курсу необхідно провести такі 
заходи: 

знизити рівень інфляції до рівня, який сприятиме стимулюванню виробництва та економічного ро-
звитку; 

формувати сприятливі умови розвитку підприємницької та інвестиційної діяльності; 
забезпечити стабільне зростання ВВП (приріст якого у 6,5-7% на рік сприятиме формуванню не-

обхідних макроекономічних умов для розвитку товаровиробників [2, 5]); 
впроваджувати в умовах позитивної тенденції зростання чистого експорту з поліпшеною його 

структурою, це забезпечить виробництво якісною та конкурентоспроможною продукцією; 
нарощувати обсяг інвестицій в основний капітал; 
зробити підприємства пріоритетних галузей країни конкурентоспроможними; 
утримувати відносно низький рівень дефіциту державного бюджету; 
знизити тиск короткострокового спекулятивного капіталу на обмінний курс гривні; 
знизити рівень доларизації через укріплення довіри до національної валюти; 
удосконалити інструменти валютного ринку (зокрема, хеджування валютних ризиків); 
встановити політичну стабільність у країні. 
При переході до гнучкого режиму валютного курсу необхідно звернути увагу на те, що можливі 

такі проміжні негативні наслідки, які потрібно буде поступово ліквідувати за допомогою валютно-
курсової та монетарної політик центрального банку: 

відсутність належних технічних можливостей зниження та утримання низького рівня інфляції; 
зростання зовнішньої заборгованості та значні коливання валютного курсу; 
зміцнення курсу національної валюти, що має негативний вплив на торговельний баланс; 
зниження цінової конкурентоспроможності товаровиробників, які реалізують продукцію як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринку; 
зростання валютних дисбалансів банківської системи та бізнесу; 
утрата курсового орієнтира для всіх макроекономічних агентів. 
З огляду на досвід різних країн світу (Бразилія, Чилі, Чехія, Таїланд, Угорщина та інші) можна 

зробити висновок, що при переході до гнучкого валютного режиму може спостерігатися загальна зміна 
динаміки макроекономічних показників, зокрема, рівень інфляції, темпи приросту ВВП, сальдо поточно-
го рахунку, обсяги резервів, рівень безробіття та дефіцит державних фінансів [1, 36]. 

Впровадження зазначених заходів сприятиме економічному розвитку країни, зміцненню націона-
льної валюти з урахуванням інтересів товаровиробників. Після чого необхідно провести ефективні еко-
номічні реформи, зокрема у сфері валютно-курсової політики, результатами яких має бути становлення 
конкурентоспроможних вітчизняних підприємств у різних галузях економіки, забезпечення покращення 
макроекономічних показників, сприяння мінімізації валютних ризиків. 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Сохранение существующего монополизма на рынке теплоснабжения обусловливает высокий уро-
вень затрат, а соответственно и стоимости данных услуг, низкого качества предоставляемых услуг, ведь 
монополистам незачем снижать себестоимость и повышать качество, так как потребители лишены своего 
конституционного права выбора.  

С развитием технологий  у централизованного теплоснабжения появляется конкурент в лице авто-
номного газового и электрического поквартирного отопления, получившего широкое распространение в 
последние годы. Это обусловлено более низкой ценой на газ и электроэнергию для физических лиц, вы-
соким КПД и возможностью регулирования температуры в каждой квартире, что решает проблему «не-
дотопов» в зимний период и «перетопов» в осенне-весенний период, а также позволяет минимизировать 
расход тепла во время отсутствия хозяев в помещениях. Однако автономное отопление встречает проти-
водействие со стороны предприятий централизованного теплоснабжения, активно лоббирующих свои 
экономические интересы во властных структурах. 
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Государство в сложившейся ситуации должно стать регулятором и создать условия эффективного 
контроля над центральным теплоснабжением, поддержки финансирования инвестиционных проектов по 
снижению себестоимости центрального теплоснабжения. Но вместо этого 06 .11. 2007 г. издается указ 
«Об утверждении изменений к указу Минстроя  Украины от 22.11.2005 № 4». Согласно которому отказ 
от центрального теплоснабжения и установка автономного отопления возможны лишь в случае отключе-
ния всего дома или нескольких домов. Даже в таком случае эта процедура очень сложная и длительная, 
то есть потребитель лишен реальной возможности отклю-чения от центрального теплоснабжения, а сле-
довательно, и подключения более  выгодной,  качественной и удобной системы отопления. Потребитель 
оказался в безвыходной ситуации, когда его заставляют пользоваться услугами теплосети, которыми он 
пользоваться не хочет, и не может себе позволить платить за эти услуги по действующим, постоянно 
растущим тарифам. 

Рассмотрим причины противоречивости данного указа главенствующим законным документам, 
таким как: Конституция Украины, Гражданский кодекс Украины, Законы Украины «О жилищно-
коммунальных услугах», «О теплоснабжении», «О защите прав потребителей», «О защите экономиче-
ской конкуренции»: 

1. Основанием являются положения Конституции, закрепляющие право граждан свободно распо-
ряжаться собственным имуществом. 

2. Ст. 383 Гражданского кодекса позволяет владельцу квартиры на свое усмотрение осуществлять 
в ней ремонт и прочие изменения, если они не нарушают права владельцев других квартир. 

3. Навязываются  некачественные услуги, нарушая  права потребителя, согласно  ст. 21 Закона Ук-
раины «О жилищно-коммунальных услугах» исполнитель обязан обеспечивать своевременность и соот-
ветствующее качество жилищно-коммунальных услуг, в том числе путем создания систем управления 
качеством соответственно национальным или международным стандартам.  В случае некачественных 
услуг потребитель имеет право воспользоваться услугами другого поставщика, согласно ст. 5 Закона Ук-
раины «О защите прав потребителей» государство обеспечивает потребителям защиту их прав, дает воз-
можность свободного выбора продукции (услуг) соответственно с их потребностями и достаточного для 
поддержания здоровья и жизнедеятельности. Согласно ст. 10 этого же закона потребитель имеет право 
отказаться от договора о выполнении работ, если исполнитель: 

своевременно не приступил к исполнению своих обязанностей по договору; 
при существовании в услуге существенных недостатков; 
если цены на услуги существенно выросли с момента заключения договора. 
4. Согласно Cт. 1. Закона Украины «О теплоснабжении» потребителем тепловой энергии является 

физическое или юридическое лицо, которое использует тепловую энергию на основании договора. Соот-
ветственно возникновение каких-либо обязательств со  стороны потребителя возможно только на осно-
вании договора. 

5. Согласно ст. 2. Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» государство обязано 
поддерживать создание и поддержку конкурентной среды при изготовлении и предоставлении жилищно-
коммунальных услуг, и обеспечения контроля в сфере деятельности естественных монополий. 

6. Согласно ст. 15. Закона Украины «О защите экономической конкуренции» антиконкурентными 
действиями органов власти, органов местного самоуправления являются: запрет или помеха созданию 
новых предприятий или осуществление предпринимательства в других организационных формах в ка-
кой-либо сфере деятельности, а также установления ограничений на осуществление отдельных видов 
деятельности на производство, покупку или реализацию определенных видов товаров.  

В данном случае права гражданина  нарушены, поскольку законы и кодексы имеют большую 
юридическую силу, чем приказы министерств и ведомств. В данном случае свои права граждане могут 
отстаивать в судебном порядке, поскольку такая норма предусмотрена основным законом – Конституци-
ей Украины – и Гражданским кодексом Украины. Но есть еще одна проблема, так как государственное 
регулирование предприятий тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности, управление 
осуществляют органы местного самоуправления, т.е. владельцы контролируют сами себя, это предопре-
деляет трудности в защите потребителями своих интересов и затрудненность доступа новых производи-
телей на рынок.  

Работа жилищно-коммунального хозяйства, а именно центрального теплоснабжения, как монопо-
листа в отрасли должна быть эффективной за счет эффекта масштаба, и это предусмотрено Законом Ук-
раины «О естественных монополиях», но на протяжении 20 лет ситуация в отрасли только ухудшается. В 
данном случае государство должно выступить в роли регулятора, по средствам контроля как со стороны 
общественности, так и со стороны специально созданных органов. Повысить эффективность работы теп-
лосети можно также за счет средств от снижения барьеров входа на рынок, для создания конкурентных 
условий, в таком случае у теплосети будут экономические стимулы для снижения себестоимости услуг, 
минимизации потерь, повышения КПД и роста качества услуг.  

Сегодняшняя ситуация такова, что без организующей роли государства не обойтись, во-первых,  
так как теплоснабжение в наших климатических условиях является средством сохранения жизни населе-
ния, а Украина  согласно Конституции является социальным государством, которое обязано охранять 
труд и здоровье людей, и гарантировать права каждого человека на жизнь. Государству необходимо за-
няться разработкой эффективной стратегии развития рынка теплоснабжения; мониторингом и анализом 
текущей ситуации; государственной экспертизой новых технических решений; координацией работы по 
развитию систем обслуживания; контролем над выполнением крупных межрегиональных проектов; тех-
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ническим надзором и особенно важно проведение тщательных проверок раз в 3-5 лет компаний отрасли, 
при обязательном наличии приборов учета и достоверных данных бухгалтерского и статистического уче-
та,  за проверяемый  период времени.  

 
В.А. Чеботарьов, к.е.н. 
ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 
м. Луганськ 

ЧИННИКИ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ  
ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Формування інституціональної стабільності в Україні та подолання системної соціально-
економічної кризи обумовлює необхідність докорінного теоретико-методологічного та господарчо-
практичного опрацювання низки фундаментальних наукових проблем. У числі таких є і проблема струк-
турного реформування економіки єдиного господарчого комплексу країни (ЄГК). Є всі підстави зазначи-
ти, що, виходячи зі структури самого ЄГК, характеру міжгалузевих відносин у його межах та змісту кон-
курентних переваг України у системі міжнародного поділу праці, однією з визначальних підсистем ЄГК 
є харчова промисловість. Більш того, саме харчова промисловість значною мірою детермінує ступінь 
інституціонального розвитку країни взагалі, міру досягнення сучасних показників економічної 
ефективності виробничо-комерційної діяльності господарчих суб’єктів більшості галузей ЄГК та 
соціальних стандартів життя громадян, рівень конкурентоспроможності України у світі. 

Диспропорційність сучасної структури у харчовому підкомплексі України досягла критичної міри: 
це своєрідний рубікон, за межами якого можуть початися незворотні руйнівні процеси для всього ЄГК. 
Головна причина такого становища полягає у некерованості структурними процесами в харчовій 
промисловості з боку держави, яка відійшла від реалізації своїх економічних функцій у цій галузі 
найбільшою мірою. 

Різноманітні теоретико-методологічні та господарчо-практичні аспекти проблеми структурних пе-
ретворень макроекономічного характеру переконливо висвітлено у працях О.М. Алимова, О.І. Амоші, 
В.М. Гейця, І.І. Лукінова, В.І. Ляшенка, М.Г. Чумаченка. Однак, на відміну від фундаментальних розро-
бок структуроформуючих перетворень в галузях важкої промисловості, до того ж здійснюваних 
декількома авторитетними науковими центрами країни, дана тематика стосовно харчової промисловості 
упродовж постприватизаційного етапу не отримала системних досліджень вітчизняних вчених, як до 
речі, і авторів інших країн СНД. Особливої вагомості у даному контексті набуває визначення чинників 
(умов) формування державної регуляторної політики інноваційної структурної трансформації харчової 
промисловості України. 

Опрацювання теоретико-методологічних та нормативно правових засад проблематики 
регуляторної державної політики, аналіз світового досвід її обґрунтування та практичного здійснення, 
визначення тенденцій та загальної динаміки структурних змін у вітчизняній харчовій промисловості на 
етапі ринкових перетворень дають підстави стверджувати, що як головні чинники реалізації державної 
регуляторної політики щодо інноваційної структурної трансформації харчового підкомплексу України 
доцільно виділити: 

1. Наукове забезпечення . 
2. Інституціональне забезпечення . 
3. Організаційно-економічне забезпечення . 
4. Програмно-методичне та інформаційне забезпечення . 
5. Виробничо-ресурсне забезпечення . 
6. Інфраструктурне забезпечення . 
7. Зовнішньоекономічне забезпечення . 
8. Нормативно-правове забезпечення . 
9. Соціальне забезпечення 
10. Інвестиційне забезпечення . 
Визначальним етапом розробки державної регуляторної політики структурної трансформації має 

виступати її саме наукове забезпечення . Виходячи із властивості галузі як біо-економіко-виробничої 
системи у науковому забезпеченні, слід виокремити такі напрями: 

а) опрацювання економічного змісту, перш-за все Концепції структурної трансформації харчової 
промисловості , зорієнтованої на модель інноваційного розвитку; 

б) науковий супровід технологічного розвитку галузі . 
Складовими Концепції інноваційної структурної трансформації харчової промисловості необхідно 

визначити: 
сутність інноваційних структурних перетворень у харчовій промисловості; 
їхні цілі (із розукрупненням за стратегічними та тактичними ознаками); 
пріоритети (з чітким встановленням їхнього ранжирування); 
економічні механізми реалізації та важелі їх використання; 
етапи (з виділенням завдань у межах кожного з них і взаємозв’язком етапів); 
варіанти здійснення з виділенням найбільш імовірного, що враховував би сукупність тенденцій 

внутрішнього соціально-економічного розвитку і кон’юнктурні прогнози стану продовольчих ринків; 
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розподіл повноважень і відповідальності державних інститутів за розробку й реалізацію 
Концепції; 

критеріальна ознака ступеня інноваційності структурних перетворень (інструментарій або 
механізм їхньої якісної оцінки) 

На підставі опрацювання складових Концепції визначимо функціональне призначення 
економічного змісту наукового забезпечення регуляторної політики держави в харчовому підкомплексі 
країни. Воно випливає з необхідності економічного обґрунтування інноваційної політики в цілому. Це 
обумовлює розв'язання триєдиного завдання. 

По-перше. Розробку і реалізацію системи заходів економічного характеру щодо забезпечення нау-
ково-технічної політики. 

По-друге. Формування національної господарчої системи, орієнтованої на сприйнятливість науко-
во-технічних розробок. 

По-третє. Формування стійкого довгострокового попиту на товари і послуги, що є результатом но-
вих технологій. 

Зміст економічної складової інноваційної політики полягає у такому: аналізі поточного та 
формуванні перспективного сукупного попиту на нові і новітні технології; формуванні економічного 
механізму регулювання інноваційної політики; оцінці економічної ефективності інноваційної політики та 
її соціального ефекту. Таке розуміння економічної складової інноваційної політики дає підставу визначи-
ти її маркетингово-менеджерські аспекти. Вона також органічно містить у собі інвестиційні аспекти, що 
полягають у визначенні необхідних обсягів і джерел фінансових ресурсів, методів і важелів інвестиційної 
політики. 

Щодо наукового забезпечення технологічного розвитку продовольчого підкомплексу, то 
необхідно зазначити таке. Інноваційна політика являє собою складну систему явищ і відносин. Ця систе-
ма вибудовується на основі науково-технічної політики. Головне функціональне призначення останньої 
полягає в продукуванні нового знання. Воно має бути втілено в розробках на рівні експериментального 
зразка, який би в подальшому здобув виробниче освоєння і масове поширення. Ефективне здійснення 
науково-технічної діяльності можливе лише за умови тісної взаємодії науки, техніки, виробництва та 
сфери споживання. Початковим етапом формування такого роду взаємодії виступає організаційне 
єднання фундаментальної науки, прикладних досліджень, проектно-конструкторських і дослідно-
експериментальних розробок, а також виробничої сфери. 

Вирішення в системному вигляді всіх вище перелічених завдань має бути спрямоване на 
розв’язання загальної проблеми інноваційної структурної трансформації харчової промисловості. Кожне 
з їх числа взаємопов’язано з іншим. Тому ігнорування чи неналежне вирішення хоча б одного істотно 
знизить сукупний ефект структурних перетворень у галузі. 

Література 

1. Стратегия структурной перестройки промышленности/ А.М. Алымов, Н.П. Гончарова, М.И. 
Михно. – К., 2001. – 196 с.  

2. Амоша О.І., Вишневський В.П. Державна промислова політика// Економіка України / О.І. Амо-
ша, В.П. Вишневський. – 2008. –  № 11-12.  

3. Лукинов И.И. Эволюция экономических систем /И.И. Лукинов. –  М.: Экономика, 2002.  
4. Ляшенко В.И. Регулирование развития экономических систем: теория, режимы, институты / 

В.И. Ляшенко. – Донецк: ДонНТУ, 2006. – 668 с.  
5. Чумаченко Н.Г. Очерки по экономике региона /Н.Г Чумаченко – К.: Наук. думка, 1995. – 338 с. 

 
Л.М. Шаблиста, д.е.н. 
ДУ "Інститут економіки  
та прогнозування НАН 
України", м. Київ 

 
ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ 

ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

Структурна перебудова промисловості – складний багатоаспектний, масштабний і довгостроковий 
процес, пов’язаний з крупними маневрами в інвестиційній сфері, перепідготовці і міжгалузевому пере-
міщенні робочої сили, організаційними перетвореннями, змінами в структурі зовнішньої торгівлі. Шля-
хом самофінансування суб’єктів господарювання практично неможливо швидко і ефективно перерозпо-
ділити ресурси через їх зв’язаність, яка обумовлює всі структурно-технологічні перекоси у сфері матері-
ального виробництва. Стихійний процес  інвестування у вітчизняну промисловість здатний лише прис-
корити формування сировинної і споживчої орієнтації української економіки. Ринковий механізм пере-
ливу капіталів через валютно-фінансову біржу також не в змозі служити джерелом формування ефектив-
ної власності і наукомісткого промислового капіталу. Наслідком прив’язки до біржі відносин власності 
може стати технологічна відсталість, неконкурентоспроможність і боргова залежність. Масштабні пере-
розподільчі процеси, пов'язані із структурною перебудовою промисловості, як свідчить досвід розвине-
них країн, здатна здійснити тільки держава, проводячи відповідну промислову політику. 
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В Україні з самого початку ринкових реформ участь держави у структурній перебудові була паси-
вною. Було випробувано різні концептуальні підходи до здійснення державної підтримки промисловості: 
вибір пріоритетних секторів; концепція "точок зростання", допомога окремим підприємствам, але жоден 
з них не можна вважати ефективним. Державна допомога підприємствам здійснювалася і до цього часу 
здійснюється без розрахунків та обґрунтувань з певними гарантіями про те, що через визначений час за-
ходи державної допомоги зможуть докорінно змінити ситуацію, вивести їх на шлях економічного зрос-
тання, зробити конкурентоспроможними на відповідному ринку. Заходи підтримки носять переважно 
короткостроковий характер і зосереджуються на забезпеченні платоспроможності підприємств і змен-
шенні (попередженні) їх збитковості без урахування причин їх виникнення. Застосовуються важелі, що 
дають швидку віддачу. Закони щодо державної підтримки окремих галузей (в основному традиційних – 
вугільної, металургійної, хімічної) приймаються безсистемно, як екстрений захід від банкрутства. Фінан-
сова підтримка традиційних галузей означає закріплення сировинної орієнтації вітчизняної промислово-
сті у міжнародному поділі праці і подальшу деградацію переробної промисловості. 

Для забезпечення довгострокового стійкого розвитку промисловості на інноваційній основі дер-
жава повинна проводити активну промислову політику, принциповою відмінністю якої має бути посту-
пове скасування прямої державної підтримки традиційних галузей промисловості і стимулювання в них 
глибоких структурних перетворень з метою забезпечення конкурентоспроможності продукції, здійснен-
ня технічного переозброєння та модернізації підприємств, насамперед у напрямі підвищення енергоефе-
ктивності та ресурсозбереження, шляхом здешевлення відсоткових ставок за кредитами і встановлення 
податкових преференцій для венчурного бізнесу. 

Головне завдання держави як суб’єкта реалізації промислової політики – організація інвестиційно-
го процесу. На період модернізації промисловості держава має стати стратегічним інвестором, започат-
кувати маневр ресурсами за рахунок централізованих інвестицій, які можуть послужити імпульсом для 
приведення в дію інвестиційного механізму. За деякими експертними оцінками для підтримки інвестицій 
у поточну модернізацію і реструктуризацію виробництва потрібно державної участі приблизно 20%, а 
щорічний приріст інвестицій в економіку повинен становити не менше 25%, у розгортання виробництва 
нового укладу – не менше 35%. 

Значного ефекту у використанні фінансових ресурсів бюджету можна досягти за рахунок їх гар-
монічного поєднання з приватним капіталом. 

Для фінансової підтримки пріоритетних сфер діяльності необхідно розробити і прийняти Закон 
України "Про Стабілізаційний фонд", у якому чітко визначити цільове призначання фонду та джерела 
його формування. Фонд має призначатись для придбання техніки і технологій, що направляються на 
оновлення виробничого апарату, на ліцензії, ноу-хау, інжинірингові послуги. До джерел фонду, крім до-
ходів від приватизації, слід було б віднести відрахування від прибутку державних підприємств, які згідно 
щорічних Законів України про бюджет направляються в Загальний фонд державного бюджету; кошти від 
випуску облігацій внутрішньої державної позики; надходження коштів від міжнародних фінансових ор-
ганізацій, а також 50% відрахувань виручки від експорту продукції. 

Для активізації інноваційних процесів у промисловості держава повинна забезпечити попит, замо-
влення і фінансування ланцюжка: розробник інноваційних знань – виробник товарів, що створені на ос-
нові інноваційних технологій, – споживач товарів на інноваційній основі. У світовій практиці ці зв'язки 
між окремими учасниками інноваційного процесу здійснюються через принцип роялті, який слід було б 
застосувати і в Україні. 

З метою стимулювання припливу інвестицій як іноземних, так і вітчизняних  інвесторів, 
пов’язаних з НДДКР, у пріоритетні проекти слід активно використовувати бюджетні, податкові, фінан-
сові та адміністративні важелі, зокрема такі як: пряме державне фінансування НДДКР шляхом префере-
нціальних позик або субсидій; прискорена амортизація; податкові вирахування; податкові кредити; піль-
ги по прибутковому податку; податкові премії; вилучення з митного обкладання, а також схему регулю-
вання, при якій на сировинні товари податки підвищуються, а на високотехнологічну продукцію – зни-
жуються. Водночас слід закуповувати патенти на нові технології і використовувати їх для модернізації 
промисловості (аналіз економік приблизно 150-190 країн за 50 років, виконаний вченими Інституту еко-
номіки РАН, показав, що тільки 3 країни, які спиралися на сировинні ресурси, сировинну модель, зуміли 
перейти до моделі інноваційного типу (один із прикладів – Малайзія, яка активно закуповувала і викори-
стовувала протягом останніх 10 – 15 років військові технології, створивши своєрідну Силіконову долину, 
або Малайзійську долину, інші країни погрузнули у тіньовій економіці, корупції, характеризуються зни-
женням якості життя та якості інститутів соціального капіталу. 

Необхідно виробити чіткі критерії надання державою фінансової підтримки  суб’єктам господа-
рювання в разі порушення їхньої стійкої роботи і вимоги, які повинні пред’являтися до отримувачів цієї 
допомоги. Державна політика має бути диференційованою за ознаками суспільної значимості і життєво-
го потенціалу підприємств. До суспільно значимих підприємств слід віднести стратегічно і соціально 
значимі промислові підприємства (оборонно-промислового комплексу і містоутворюючі), які ні за яких 
умов не повинні закриватись або переходити під контроль іноземного капіталу і мають користуватися 
різними формами державної фінансової підтримки. За ознакою життєвого потенціалу можна виділити 
три групи підприємств, які відрізняються між собою економічним і фінансовим станом, внутрішніми 
потенційними можливостями, зокрема такі як: ефективно функціонуючі підприємства з достатньо стабі-
льним економічним станом;  підприємства з нестійким фінансовим станом, але достатнім потенціалом 
виживання; неефективно працюючі підприємства з низьким потенціалом для виживання. При наданні 
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підприємствам державної фінансової допомоги обов’язково мають враховуватися причини погіршення 
фінансового стану. Допомогу слід надавати лише у разі наявності об’єктивних причин фінансових труд-
нощів. 

 
Э.В. Шаповалова, к.э.н.,  
Б.Б. Уланенко 
ДонНУ, г. Донецк 

ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
УКРАИНЫ 

Исследование угольной отрасли, как одной из важнейших отраслей национального хозяйства Ук-
раины, представляет большой интерес для современной экономической науки. Перспективы развития 
отрасли являются важнейшим предметом изучения по причине необходимости формирования взвешен-
ной стратегии развития всей экономики государства. 

Целью работы является изучение перспектив развития угольной промышленности Украины и вы-
явление причин, затрудняющих ее стратегическое развитие. 

Состояние отечественной угольной промышленности в последние десятилетия характеризуется 
глубинным кризисом, вызванным множеством социально-экономических, политических, технических и 
других причин. Финансово-экономические показатели имеют устойчивую тенденцию к падению, растет 
задолженность предприятий перед кредиторами, уровень травматизма не снижается, а на отдельных 
предприятиях растет.  

По производственной смертности в отрасли Украина занимает одну из лидирующих позиций в 
мире. В случае сохранения существующей тенденции добыча угля через 15-20 лет не превысит 50 млн. т 
в год, что приведет к необходимости импорта 50-70 млн. т угля для удовлетворения внутреннего спроса.  

Развитие угольной отрасли на протяжении следующих 20 лет подразумевает сохранение роли ос-
новного источника финансирования за счет государственного бюджета. Как показывает практика, 
имеющих объемов данного финансирования не достаточно для поддержания существующего состояния 
отрасли. Рассматривая длительную перспективу, можно прийти к выводу, что существующая политика 
малоэффективна. 

Предлагаем рассмотреть перспективу развития угольной промышленности на период 20-30 лет. 
По расчетам отечественных ученых, для реконструкции и восстановления основного фонда шахт потре-
буется материально-техническое обеспечение в размере 30 млрд. грн. (в ценах начала 1999 г.). Вызывает 
сомнение то, что государство сейчас способно выделить такой объем финансовых средств в течение 
ближайших 10 лет (по 3 млрд. грн. в год). При  расчете необходимых средств для реконструкции отдель-
ных шахт можно использовать данные таблицы [1]. 

Таблица 

Средний объем финансирования для реконструкции шахт 

Тип шахты Средний необходимый объем финансирования
Реконструируемые с приростом мощности 450 млн. грн. 
Реконструируемые с целью поддержания мо-
щности 250 млн. грн. 
Техническое перевооружение 100 млн. грн. 

 
Примером шахты, остро нуждающейся в финансировании с целью технического перевооружения, 

является шахта «Кураховская», расположенная в г. Горняк Донецкой области.  
Для анализа ее состояния достаточно привести несколько показателей:  
годовая добыча угля в 2009 г. – 286 тыс. т,  
кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2009 г. – 96,4 млн. грн.;  
оборудование превысило срок эксплуатации в 1,5-2 раза [2]. 
По оценкам руководства шахты, для технического перевооружения необходимо около 93 млн. 

грн., что соответствует третьей группе (см. таблицу). Очевидным становится тот факт, что в условиях 
глобального недофинансирования наблюдается тенденция к «отмиранию» отрасли.  

Факторы, приведенные ниже, свидетельствуют о неизбежности существующей перспективы: 
1. Величина запасов ископаемого. Внушительные цифры, характеризующие объем залегающего 

угля, не являются репрезентативными по причине бесспорной убыточности его добычи; 
2. Шахтный фонд. Состояние предприятий, частично описанное выше, подтверждает худшие опа-

сения; 
3. Научно-технический прогресс. Угольная отрасль Украины – одна из самых отстающих в этом 

вопросе. Причиной этому является уменьшение разработок нового оборудования и технологий добычи и 
обработки угля. 

4. Условия труда. Так, смертность при добыче 100 млн. т в Украине составляет 210 чел., при ана-
логичном показателе в Австралии – 0,78 чел., США – 1,7 чел., Польше – 11 чел. [3]. 

5. Экономические показатели. Существующие инвестиционные индексы показывают явное отста-
вание инвестиционной привлекательности отрасли от любых других [4]. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что политика государства по отношению к угольной отрас-
ли должна кардинально измениться. Дальнейшие разработки будут заключаться в выработке конструк-
тивных методов преодоления складывающейся ситуации. 
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ІНВЕСТИЦІЙНЕ САМОФІНАНСУВАННЯ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ  
У ПРОМИСЛОВОСТІ 

Пріоритетний розвиток промисловості України в інноваційному напрямку потребує пошуку й за-
лучення фінансових джерел інвестиційного забезпечення структурних трансформацій промислового ви-
робництва. Активізація процесів відтворення і розвитку промисловості може бути здійснена за умови 
приведення цілей відтворення  у відповідність із цілями структурних трансформацій і всіх економічних 
регуляторів відтворення – цін на засоби виробництва, кредитного забезпечення, системи амортизації, 
використання ринків цінних паперів тощо. 

Політика фінансового забезпечення розвитку виробництва як органічна сукупність поставлених 
цілей, шляхів і засобів оновлення і розвитку промисловості України на основі ринкових відносин упро-
довж періоду трансформації економіки не була сформована і не є такою зараз, що пояснюється у тому 
числі відсутністю навіть у виконавчої і законодавчої влад єдиних поглядів щодо конкретних цілей про-
ведення економічних реформ, зрозумілих для суспільства і підтриманих всіма  владними структурами. 

Серед прийнятих напрямків і заходів з фінансування інноваційних процесів оновлення і розвитку 
виробництва дотепер відсутні чітко визначені і науково обґрунтовані пріоритети; мають місце супереч-
ливі, часто кореговані нормативно-правові, організаційні й економічні умови для реалізації інвестицій-
них програм трансформації промислового виробництва. Не є достатнім державний захист щодо правово-
го гарантування виконання договорів всіх контрагентів-учасників процесу інвестиційного розвитку ви-
робничого потенціалу, відсутні розвинені й тісні зв'язки фінансового сектору з реальним виробництвом.  

Внаслідок значного зниження участі держави у процесі відтворення, зволікання з подоланням де-
фіциту довгострокових ресурсів на ринку капіталу та недоступності для більшості підприємств кредит-
них коштів через високу «вартість» власні кошти промислових підприємств (прибуток, амортизація) ста-
ли по суті єдиним реальним джерелом фінансування інвестиційних проектів. За рахунок цих коштів про-
фінансовано інвестицій в основний капітал по рокам: 2006 – 57,8%, 2007 – 56,5, 2008 – 56,7, 2009 – 63,3, 
січень-травень 2010 р. – 58,1%. 

Самофінансування розвитку промисловості полягає в нагромадженні власних інвестиційних дже-
рел, раціональній організації виробництва, безперервному оновленні основного капіталу, ефективних 
методах управління, гнучкому реагуванні на потреби ринку. За умов, що склалися, самофінансування 
інвестицій ускладнено внаслідок обмеженості власних ресурсів. Поки що низький рівень управління та 
неефективна організаційна структура не дають можливості українським підприємствам формувати нале-
жний інвестиційний потенціал, саме який визначає можливість підприємства інвестувати кошти в різні 
види господарської діяльності, фінансові інструменти, власні фактори розвитку виробництва з метою 
забезпечення умов нормального відтворення і отримання очікуваного прибутку.  

У зв’язку з цим до напрямів державного сприяння активізації інвестиційної діяльності відноситься 
стратегічне завдання щодо підвищення частки власних ресурсів підприємств у загальних обсягах інвес-
тування національної економіки. 

Це можливо за умов державного стимулювання спрямування податку підприємств на інвестиційні 
цілі і відновлення амортизаційного фонду як інвестиційного джерела. Одним з основних засобів для до-
сягнення цього є прийняття Закону України “Про амортизацію”, у якому необхідно розширити класиці-
кацію основного капіталу, визначити середні нормативи тривалості амортизаційних періодів, порядок 
застосування методів нарахування амортизації, переоцінки, умов списання і зарахування на баланс осно-
вних фондів, цілі і напрями застосування податкової та економічної амортизації. 
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Норми амортизації основного капіталу повинні визначатися виходячи з науково обґрунтованих 
термінів служби основних фондів, що враховують як фізичний, так і моральний знос, інтенсивність ви-
користання, специфічні особливості виробництва. З метою прискореного накопичення інвестиційних 
ресурсів підприємств для самофінансування розвитку доцільно істотно підвищити діючі норми, одночас-
но усунувши їх надмірну диференціацію на основі нових принципів класифікації за термінами їх корис-
ного використання. При цьому в рамках кожної групи необхідно встановити граничні норми амортизації, 
надавши промисловим підприємствам право вибору в окреслених межах оптимальної норми, виходячи з 
реальних умов виробництва, зносу основних фондів і фінансового становища. 

Деякі економісти розглядають амортизаційну політику як один із основних податкових інструмен-
тів залучення інвестицій у реальному секторі і пропонують у числі інших перегляд існуючих норм амор-
тизації й поширення практики прискореної амортизації з використанням різних методів її нарахування. 
Підвищений інтерес до механізму амортизації пов'язаний з тим, що сьогодні амортизаційні відрахування 
є для українських підприємств важливим джерелом капітальних вкладень. 

З метою  формування достатнього амортизаційного фонду для самофінансування інноваційного 
промислового розвитку необхідне розширення практики прискореної амортизації з використанням різ-
них методів її нарахування, розширення можливостей підприємств у виборі методів нарахування аморти-
зації, усунення обмеження використання прискореної амортизації тільки на нововведені фонди.  

На прийняття багатьох фінансових рішень на підприємстві значною мірою впливає система опода-
ткування прибутку, яка визначає інвестиційний потенціал такого потужного власного джерела, як прибу-
ток, і котра включає низку найгостріших питань щодо розвитку і функціонування підприємства.  

Нестабільність податкового законодавства України значною мірою впливає на інвестиційну акти-
вність промислових підприємств. Для активізації інвестиційної діяльності необхідно не зниження єдиних 
податкових ставок, а стимулювання пільгового оподаткування прибутку, отриманого від інвестицій. 

Проведений аналіз шляхів стимулювання самофінансування інвестиційної діяльності в промисло-
вості дозволяє дійти висновку, що для підвищення його ефективності  потрібно: 

створення умов для прискорення темпів структурних трансформацій в основному за рахунок влас-
ного інвестиційного потенціалу шляхом податкового стимулювання вкладання капіталу в інвестиційні 
проекти; 

надання державних адресних субсидій і дотацій підприємствам, які займаються науково-
дослідницькою діяльністю; 

впровадження методики зменшення оподаткованого прибутку на повний або частковий обсяг ви-
трат підприємств на інвестиційні цілі або на науково-дослідницькі та дослідно-конструкторські роботи; 

розробка методики податкового кредитування для стимулювання припливу капіталу в малорента-
бельні галузі або в малорозвинуті регіони; 

поширення спектра податкових інвестиційних пільг і розробка ефективної методики оцінки інвес-
тиційних проектів з метою подальшого надання їм податкових пільг шляхом звільнення від оподатку-
вання ресурсів для здійснення інвестиційної діяльності. 
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Секція 3 

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ,  
РОЛЬ ДЕРЖАВИ І  БІЗНЕСУ В ЇХ ВИРІШЕННІ 

О.В. Базартінова,  
ІЕП НАН України, м. Донецьк 

ЗОВНІШНЄ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

У найближчій і довгостроковій перспективі облік інноваційного чинника стає вирішальною умо-
вою подальшого розвитку сучасних економічних систем. Стійке соціально-економічне зростання в Укра-
їні може бути досягнуте тільки на інноваційній основі з активним використанням сучасних науково-
інноваційних розробок. Тільки в такому випадку може бути реалізована політика високої якості зростан-
ня, ресурсозбереження, ефективності виробництва, випуску конкурентоспроможної на внутрішньому і 
світовому ринках продукції. 

Інновації у даний час – це найбільш ефективний засіб технологічного розвитку підприємств, за-
безпечення сильних ринкових позицій, які ґрунтуються на суттєвих конкурентних перевагах, що дозво-
ляє вийти зі стану економічної депресії [4]. 

Інноваційна політика являє собою форми і методи державного стимулювання науково-технічної 
діяльності з метою широкого впровадження наукових досліджень і розробок у кінцевий виробничий ре-
зультат – у нові конкурентоспроможні види продукції, нові технологічні процеси, нові організаційні рі-
шення [1]. 

Головною базою модернізації підприємств є самофінансування, кошти інституціональних інвесто-
рів, а також бюджетні кошти. Проте цих джерел недостатньо для масштабного технічного і технологіч-
ного переоснащення виробництва в прийнятні терміни. Тому все більшого значення набуває залучення 
зовнішнього фінансування, серед якого особливе місце займають українські резиденти – власники виве-
зених раніше капіталів. 

Технічне переоснащення виробництва вимагає величезних інвестицій. Значна їх частина може бу-
ти забезпечена внутрішніми джерелами фінансування, якими є самофінансування підприємств, заоща-
дження населення, кошти бюджету. 

Разом з тим аналіз можливостей внутрішніх джерел фінансування модернізації підприємств пока-
зав, що навіть з урахуванням їх можливого зростання, цих джерел недостатньо для масштабного техніч-
ного переоснащення виробництва в прийнятні терміни. Тому для вирішення модернізації виробництва 
потрібні зовнішні джерела. Джерелами зовнішнього фінансування є кредити міжнародних фінансових 
організацій і ресурси світового фінансового ринку, іноземні інвестиції тощо. Їхнє залучення забезпечить 
якісно нове зростання економіки [3]. 

Кредити міжнародних фінансових організацій надаються державі з цільовим призначенням: для 
проведення структурних перетворень і формування валютних резервів (кредити МВФ), підтримки бю-
джету і проблемних галузей (Світовий банк), кредитування малого та середнього бізнесу (ЄБРР). Як ін-
весторів масштабної модернізації виробництва в Україні ці організації розглядати не можна. 

Серед іноземних інвесторів слід виділити в окрему групу резидентів України. Вивіз капіталу з ме-
тою уникнення оподаткування здійснювався найбільш часто через офшорні компанії, нелегально або 
напівлегально реєстровані в офшорних зонах США (штати Делавер, Орегон та ін.), Великобританії (Гіб-
ралтар, Беліз), на Кіпрі. Масштабне залучення в реальний сектор економіки України вивезених капіталів 
могло б стати одним із важливих джерел фінансування переоснащення виробництва. При розгляді цього 
питання виникають складності, у зв’язку з введенням в Україні в дію закону про легалізацію вивезених 
капіталів, через недовіру власників капіталу і нестабільний економічний стан країни тощо.  

Однак ці складнощі можна подолати шляхом зниження інвестиційних ризиків, головними з яких 
зовнішні і внутрішні інвестори вважають політичні. Прискорення демократизації суспільства, реальна 
боротьба з корупцією і тіньовою економікою, поділ влади і бізнесу, проведення судової реформи і т.д. 
створять необхідні умови для активізації інвестиційних процесів. Таким чином, можуть бути досягнуті 
дві основні мети закону – оподаткування доходів від вивезених капіталів і залучення цих капіталів в еко-
номіку України шляхом придбання їх власниками цінних паперів вітчизняних підприємств. 

Залучення вивезеного капіталу може сприяти створенню дуже важливої для іноземних інвесторів 
позитивної кредитної історії українських позичальників і стати пусковим механізмом масштабного при-
пливу коштів до економіки України. 

Одним з пріоритетів державної політики має бути сприяння розвитку фінансового ринку і підви-
щення інвестиційної привабливості основних фінансових інструментів залучення зовнішнього фінансу-
вання. У світовій практиці ними є банківські кредити і цінні папери. 

В Україні ринок довгострокових банківських кредитів дуже обмежений. Основними фінансовими 
інструментами залучення довгострокових інвестицій у найближчій перспективі будуть цінні папери − 
акції та облігації. Можливість використання акцій та облігацій для фінансування модернізації виробниц-
тва в умовах України має суттєві відмінності [5]. 

Структура зовнішнього фінансування, що надходить в Україну, не дозволяє стверджувати, що во-
но має інноваційний характер. У ньому переважають внески у виробничу сферу. Причому воно не стосу- 
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ється перспективних високотехнологічних укладів. Ефективність використання зовнішнього фінансуван-
ня залежить від обсягів залучених коштів і частки тієї його частини, яка буде спрямована на модерніза-
цію виробництва [2]. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ УКРАЇНИ 

Інноваційний шлях розвитку економіки виступає основною складовою майбутнього як усього 
людства, так і окремо взятої країни, незалежно від того, чи вона модернізує економіку і суспільство, 
здійснюючи індустріалізацію, чи вона трансформує економіку і пристосовує її до XXI ст. 

Незважаючи на середньорічні темпи економічного зростання в країні на рівні 8% за останні 9 ро-
ків (2000-2008 рр.), тільки 8-9% промислових підприємств здійснювали інноваційну діяльність, що не дає 
поки серйозних надій на успішне майбутнє. 

Слід додати, що українська економіка залишається вкрай енергоємною. ЇЇ енергоємність складає 
880 кілограмів на тисячу доларів ВВП після розпаду СРСР і знизилась лише до 500 кілограмів у середині 
2000-х. У той же час у провідних країнах планети цей показник нижче ніж 200 кілограмів на тисячу до-
ларів ВВП [1, 27]. 

Повний спектр фундаментальних і прикладних досліджень не має жодна країна світу. Високороз-
винені країни йдуть шляхом спеціалізації і кооперації НДДКР, позначаючи одночасно для себе ті перс-
пективні напрями та ніші для майбутніх виробництв, які дозволяють підтримати свою конкурентоспро-
можність.  

Розвиток НДДКР у сучасному світі і широка участь у фінансуванні досліджень інших держав при-
вели до формування міжнародних технологічних альянсів, у яких ключову роль відіграє великий бізнес. 
Дотепер уже створено 45 американо-японських альянсів, 70 – японо-європейських, 150 – європейсько-
американських. Основна частка припадає на інформаційно-технічні союзи, а понад 40% становлять біо-
технологічні. 

Як зазначив академік В. Геєць, науково-технічне співробітництво окремих країн є одним із спосо-
бів досягнення взаємозв'язку інтересів як в інноваційній, так і в економічній та політичній сферах [2, 
776]. 

Інвестування в освіту, науку – запорука подолання технологічного розриву, завдяки яким виникає 
можливість опанувати порівняно ефективніші методи забезпечення, успіху в економічному розвитку та 
збільшенні доходів. Україна значно відстає від інноваційного характеру дій. Витрати на науково-дослідні 
та дослідно-конструкторські розробки в державному секторі на одного вченого в Україні до таких витрат 
по ЄС становили у 2007 р. усього 2,6% за паритетом купівельної спроможності. У 1997 р. даний показ-
ник становив 5,0%. Незважаючи на певне прискорення фінансування української науки, країни ЄС збі-
льшили його ще значніше. 

Існуюча політика щодо забезпечення технологічного прогресу в Україні не відповідає вимогам не-
обхідності прискорення економічного розвитку і ліквідації розриву в рівнях розвитку та подолання бід-
ності.  

Сьогодні надзвичайно важливо змінити існуючу стратегію технологічного прогресу зі збіднюю-
чим розвитком на випереджальний розвиток та завоювання окремих ринків у порівняно більш наукоміс-
тких для України виробництвах. Вирішити завдання може лише держава спільно з приватним бізнесом, 
які реалізують політику, що стимулює, з одного боку, новаторство, доступ і формування авангардних 
навичок, а з іншого, – на нашу думку, закладає на законодавчому рівні такі нормативні вимоги у сфері 
техніки, технології та строків їх використання, які мають відповідати нормам, визнаним у світі [4].  

На жаль, в Україні до цього часу відсутній державницький підхід, який мав би ґрунтуватися на на-
уково виважених оцінках та їх відповідній інформаційній базі. Потрібні надтермінові заходи щодо прис-
корення інноваційних процесів. На шляху формування національної інноваційної моделі головним є 
створення умов і можливостей для людей, які завдяки своєму рівню знань та кваліфікації отримують ви-
годи від активізації власної діяльності, стаючи розповсюджувачами новітніх технологій, будучи зацікав-
леними у високопродуктивній праці та одержанні за неї достойної оплати. 
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ВПЛИВ ЕЛІТНОЇ ОСВІТИ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК 

У суспільстві, де існує економіка знань, особливу, якщо не центральну роль відіграє освіта і наука, 
перш за все елітна освіта, тісно пов’язана із виробництвом знань і підготовкою кадрів, які володіють ви-
сокими технологіями, методологією аналізу високотехнологічної інформації, кадрів високої кваліфікації, 
новаторів, які відкривають нові горизонти перед людством, способом існування якого являється безпере-
рвний і швидкий розвиток, коли старі знання швидко старіють, потрібне їх постійне оновлення і переус-
відомлення, вимагаються нові ідеї, нові узагальнюючі теорії. 

У постіндустріальному суспільстві процвітають країни, які отримують основні доходи від вироб-
ництва і переробки інформації, від виробництва знань і високих технологій. Країни, які живуть в індуст-
ріальному суспільстві (а більше того, в традиційному), складають периферію сучасного світу, навіть як-
що вони володіють великими природними ресурсами. За виключенням Норвегії, яка отримала енергоре-
сурс на багатство, будучи вже однією із найбільш розвинутих країн світу, ні одна держава, багата приро-
дно-енергетичними ресурсами, не здійснила прориву в передові країни. 

Зараз виробництво знань – головне джерело економічного зростання. У найбільш розвинутих кра-
їнах інвестиції в сектор знань перевищують 5% ВВП [1], Норвегії і Данії – 8,3% ВВП, у США – 5,7%, в 
Індії витрати на освіту складають 3,5% [2]. Відстаючи від розвинутих країн по інвестиціях у нашу освіту, 
ми знижуємо її конкурентоздатність. 

У постіндустріальному суспільстві досить важливу роль відіграє освіта. Це один із важливих фак-
торів росту суспільної самосвідомості, моральних цінностей і зміцнення демократії. Крім того, в міру 
вдосконалення технологій ринок віддає перевагу все більш кваліфікованим спеціалістам. Президент 
України В.Ф. Янукович і частина управлінської еліти країни розуміють необхідність переорієнтації краї-
ни із сировинної економіки на економіку знань. Бюджет країни, на жаль, залежить від сировинної еконо-
міки. Навіть в Арабських Еміратах зменшилась така залежність, вони повертаються до економіки знань, 
яка передбачає наявність носіїв цього знання – талановитих учених, які виростають із обдарованих дітей. 
Емірати не шкодують коштів на пошук обдарованих дітей і їх освіту (звичайно, безкоштовну!) у кращих, 
елітних університетах світу.  

На відміну від них у нас немає необхідності відправляти обдарованих дітей, якими багата наша 
країна, до дорогих зарубіжних університетів. Елітні університети є у нас, державі потрібно підтримувати 
їх, особливо що стосується розвитку, створення матеріально-технічної бази, кадрового потенціалу, інфо-
рмаційного забезпечення. Ще важливіше – щоб у цих університетах навчались обдаровані, талановиті 
діти, а не просто ті, батьки яких можуть платити десятки тисяч доларів за їх навчання. Проте це не все. 
Потрібно, щоб у країні з’явився попит на таких високоосвічених, елітних спеціалістів. Для цього потрібні 
інвестиції в науку у високотехнологічну сферу економіки. В іншому випадку вчені України будуть не 
затребувані; їм потрібні лабораторії, обладнані найдорожчим обладнанням, технопарки; високотехноло-
гічні підприємства, вітчизняні «силіконові долини». Якщо попиту не буде, вчені будуть від’їжджати за 
кордон. 

Економіка США, яка базується на високотехнологічних підприємствах, забезпечується впрова-
дженням наукових досліджень. У сучасному світі живі 226 лауреатів Нобелівської премії. Із них у США 
проживають 164 лауреати (54 фізики, 37 хіміків, 50 біологів, 23 економісти). Серед Нобелівських лауреа-
тів 80% американські, а 12% – вихідці із колишніх радянських республік, у тому числі і українці. Прак-
тично всі Нобелевські лауреати США закінчили елітні університети, нині поєднують науково-
дослідницьку діяльність із викладацькою діяльністю у престижних, елітних університетах США [3]. 

Використовуючи інвестиційний і стабілізаційний фонди, потрібно швидкими темпами розвивати 
високі технології. Серед високотехнологічних виробництв ключову роль у сучасному науково-
технологічному прогресі відіграють наукові дослідження і розробки в галузі нанотехнологій, які базу-
ються на атомному і молекулярному конструюванні, де ми в числі світових лідерів. Стратегія розвитку 
наноіндустрії вимагає створення інфраструктури цієї галузі, які співпрацюють із інститутами НАН Укра-
їни, лабораторії великих університетів, що безпосередньо підштовхує розвиток вищої освіти в країні, 
перш за все елітної, інноваційної освіти. Швидкими темпами розвивається комп’ютерне програмування 
(українські програмісти цінуються в усьому світі; значна частина їх працює в наш час у зарубіжних фір-
мах, де вони мають попит). Топ-менеджери «Майкрософта», «Інтека» та інших фірм, які стоять в аванга-
рді високих технологій, відверто говорять українським представникам, з якими вони контактують: го-
туйте більше програмістів, щоб ми могли задовольнити зростаючу в них потребу. 
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Якщо Україна прагне стати постіндустріальною державою, розвивати інноваційну економіку і 
продавати на світових ринках інтелектуальні продукти, потрібно сприяти розвитку творчого середовища, 
використовувати науку, культуру, освіту як економічний ресурс. 
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ІННОВАЦІЙНЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ 
ДИВЕРСИФІКАЦІЄЮ 

Динаміка розвитку і глобалізація сучасної світової економіки зумовлюють необхідність диверси-
фікації як засобу зниження ризику невизначеності зовнішнього середовища і підвищення конкурентосп-
роможності як компаній, так і мезо-макроекономічних систем. Досвід розвитку зарубіжних підприємств 
демонструє, що важливим чинником підвищення ефективності диверсифікації є інновації. Незважаючи 
на той факт, що інноваційний процес значною мірою є схильним до невизначеності, інновації розширю-
ють можливості проведення диверсифікації і підвищують стабільність економічної системи (як результат 
інвестування в розробку і отримання нового знання, в ідеї, що раніше не застосовувалися (технології та 
організаційні форми існування соціуму). 

Дослідження проблем організації інноваційної діяльності на підприємствах України [1, 2] дозво-
лили виявити відсутність дієвих державних програм підтримки і фінансування інноваційних проектів і 
дефіцит власних оборотних коштів підприємств. Потенційно ефективні нововведення не впроваджують-
ся або впроваджуються із значною часовою затримкою. Важливість максимально раннього виведення 
інновації підприємства на ринок зумовлює необхідність скорочення тривалості інноваційного циклу.  

Вітчизняні і зарубіжні автори висвітлюють різноманітні підходи до організації інноваційних про-
цесів. Проте все зазначене різноманіття залежно від орієнтації інноваційних процесів може бути поділене 
на дві групи. До першої групи належать моделі авторів І.С.Булатова [3], С.Д. Ільєнкової [4], В.Ф. Гри-
ньова [5], В.Я. Кардаша [6], котрі в інноваційному процесі віддають першочергову роль фундаменталь-
ним, пошуковим, прикладним дослідженням і дослідно-конструкторським розробкам.  

Згідно із поданою концепцією інновації базуються на наукових знаннях і можливостях підприємс-
тва. Ринковий попит і прийнятність нововведень підприємства в запропонованих моделях або не дослі-
джуються взагалі, або вивчаються на стадії маркетингових досліджень ринкового етапу, тобто після за-
пуску нововведення у виробництво, коли, на наш погляд, при несприятливій ринковій ситуації  може 
бути запізно вносити зміни до інноваційної концепції.  

Інша група авторів (Г.Я. Гольдштейн [7], П. Дойль [8]) рекомендує організацію інноваційного 
процесу з урахуванням вимог ринку вже на ранніх етапах розробки інновації.  

За даним підходом маркетингові дослідження рекомендовано проводити безпосередньо після фази 
генерації ідеї нововведення. Відповідно до класифікації інноваційних процесів за Роєм Росвеллом [9], 
перший розглянутий варіант моделі організації інноваційного процесу відноситься до першого покоління 
інноваційних процесів (періоду 1950-х – середини 1960-х років). Росвелл характеризує це покоління як 
модель, що підштовхується технологіями. Отже, подібні моделі інноваційних процесів, що часто рекоме-
ндують вітчизняні автори, є моделями півстолітньої давнини. Наступний розглянутий підхід до організа-
ції інноваційного процесу відноситься до другого покоління інноваційних процесів (періоду кінця 1960-х 
– початку 1970-х років). Росвелл визначає це покоління таким чином: та ж лінійно-послідовна модель, 
але із наголосом важливості ринку, на потреби котрого реагують НДДКР.  При розгляді подальшої ево-
люції інноваційних процесів Росвелл виділяє моделі третього покоління (періоду початку 1970-х – сере-
дини 1980-х років): зв'язана модель. Значною мірою є комбінацією моделей 1-го і 2-го поколінь із акцен-
том на зв'язок між технологічними здібностями і можливостями із потребами ринку.  

Четверте покоління моделей інноваційних процесів за поданою класифікацією починається із се-
редини 1980-х років і є актуальним і на теперішній момент. Його відмінністю є акцентуація уваги на па-
ралельній діяльності інтегрованих груп та зовнішніх горизонтальних і вертикальних зв'язках. Головна 
особливість інноваційних процесів четвертого покоління полягає в організації паралельної розробки ін-
новації декількома групами різнопрофільних фахівців підприємства: співробітниками відділів маркетин-
гу, НДДКР, виробничого, технічного, планово-економічного, збуту, фінансового відділів.  

Прогнозуючи подальший розвиток моделей інноваційних процесів, Росвелл виокремлює і п’яте 
покоління (теперішній час - майбутнє): моделі стратегічних мереж, стратегічна інтеграція і встановлення 
зв'язків. Відрізняються подібні моделі тим, що до паралельного процесу розробки інновації додаються 
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нові функції: ведення НДДКР з використанням систем обчислювальної техніки й інформатики, елект-
ронних мереж і засобів зв'язку, за допомогою котрих встановлюються стратегічні зв'язки новаторів з пос-
тачальниками, партнерами, споживачами. Аналіз еволюції моделей інноваційних процесів дозволив ви-
явити необхідність переходу в інноваційній діяльності підприємств:   

по-перше, від організації інноваційних процесів на основі внутрішніх можливостей підприємства 
(сфери НДДКР) до організації з орієнтацією на потреби ринку; 

по-друге, від лінійно-послідовних інноваційних процесів до процесів на основі паралельної діяль-
ності інтегрованих груп по розробці інновацій.  

Окрім того, інноваційний процес вже сьогодні повинен мати тісний зв'язок не тільки з концепцією 
маркетингу, але і з концепцією стратегічної організації інноваційної діяльності підприємства.  

Застосування концепції стратегічної організації інноваційної діяльності дозволить підприємству 
підвищити якість управлінських рішень і забезпечить підвищення ефективності інноваційної діяльності в 
цілому і по кожній інновації, зокрема за рахунок скорочення витрат часу на розробку і впровадження 
нововведення, а отже, і мінімізації витрат матеріальних і фінансових ресурсів. Таким чином, розширю-
ються можливості проведення диверсифікації в діяльності підприємства. 
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ІННОВАЦІЇ У ВИЗНАЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЖКГ 

З початку ринкових реформ в Україні серйозні позитивні зміни відбулися практично у всіх галузях 
економіки держави – в металургії і машинобудуванні, вугільній промисловості і навіть в сільському гос-
подарстві. Україна вступила до СОТ, рухається у напрямку євроінтеграції, але в одній із найбільш вели-
ких і соціально значущих галузей економіки – житлово-комунальному господарстві (ЖКГ) – позитивних 
змін не відбувається. Українське житлово-комунальне господарство знаходиться в стані важкої систем-
ної кризи. Величезні витрати бюджетів усіх рівнів на ЖКГ, високий ступінь незадоволеності громадян 
житлово-комунальними умовами життя примушують органи влади шукати вирішення багатьох проблем, 
що накопичилися. Реформування ЖКГ ускладнюється низкою проблем, головними з яких є відсутність 
спланованої політики такого реформування, кадровим дефіцитом, недофінансуванням та іншими про-
блемами, повязаними перш за все з колосальним зносом житлового фонду та комунікацій, які будувалися 
за радянських умов, коли практично не ставилося питання про економію ресурсів, охорону навколиш-
нього середовища. 

З вищенаведеного можно визначити, що формування в Україні інноваційного розвитку ефективно 
функціонуючої соціально орієнтованої економіки у сфері ЖКГ можливо за умов наведення порядку в 
країні та забезпечення нормального проходження економічних, соціальних і правових реформ, на перше 
місце при цьому виходить ефективний контроль за виконанням перетворень. 

Пошуком раціональних шляхів реформування житлово-комунального господарства і підвищення 
ефективності послуг, що надаються, займаються такі фахівці, як В.Б. Зотов [13], З.П. Румянцева [14], 
М.В. Пінегина [15] та ін. Вирішенню проблем ціноутворення житлово-комунальних послуг, розробці 
стандартів системи оплати житла і комунальних послуг присвячені роботи В.Н. Лексина, А.Н. Швецова, 
О.Е. Бессонова та.ін.  

Однак, незважаючи на численні дослідження, слід відзначити, що проблемі розробки інструмента-
рію оцінки ефективності діяльності підприємств ЖКГ, на жаль, не приділено достатньої уваги з боку 
науковців України та країн СНД.  

Проблема ефективності діяльності господарюючих суб’єктів на сьогодні посідає одне з перших 
місць. Для формування моделі ефективної оцінки фінансово-економічної діяльності підприємств ЖКГ  
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важливе значення має саме визначення ефективності та її критеріїв. На нашу думку, оцінка ефективності 
– це визначення адекватності досягнутих під час проведеного дослідження результатів до поставленої 
мети, відповідність потребам суспільства, ступінь наближення результату до мети з одночасним ураху-
ванням виробничих витрат (інституційної середи, матеріальних і грошових коштів, часу, трудових ресур-
сів тощо). 

Ефективність фінансово-економічної діяльності підприємств ЖКГ є великою кількістю взаємо-
пов’язаних показників, які розраховуються за документами бухгалтерської та внутрішньої звітностей. 
Ефективність визначається такими основними показниками: витрати (В); обсяг виявлених незаконних 
витрат, коштів нецільового використання, недостач, безпідставного списання й привласнення готівки, 
цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей, а також сум недонарахованих податків та зборів (Во); 
обсяг відшкодованих незаконних витрат: обсяг повернутих до бюджету коштів нецільового, незаконного 
витрачання, донарахованих платежів, штрафних санкцій, відшкодованих нестач, розтрат, крадіжок (Пп); 
обсяг додаткових коштів, одержаних у результаті покращення об’єкта дослідження (Пд); час, витрачений 
на аналіз ефективності діяльності (t1); час, витрачений на збір інформації (t2); час, витрачений на обробку 
та аналіз інформації (t3); час, витрачений на прийняття рішення за наслідками дослідження (t4); час, ви-
трачений на реалізацію результатів аналізу ефективності (t5); рівень відшкодування незаконних витрат 
(Рн); рентабельність аналізу ефективності (Р); продуктивність праці робітників, зайнятих у фінансово-
економічній діяльності підприємств (Пр); фондовіддача основних фондів (Фо) тощо. 

Системну ефективність фінансово-економічної діяльності підприємств ЖКГ можна визначити за 
формулою 

 
E = mint1В mint2В mint3В mint4В mint5  
maxВоВ maxПпВ maxПдВ min В max Рн    
maxРВ max ПрВ maxФо ,  

 
де Е – системна ефективність фінансово-економічної діяльності підприємств. 

Ефективність фінансово-економічної діяльності підприємств вимірюється певними критеріями. 
Критерії ефективності відрізняються від показників, які лише визначають кількісні параметри того чи 
іншого процесу, явища, тим, що вони (критерії) є ознаками, межами, сторонами прояву управління, за 
допомогою яких можна визначити рівень і якість управління, його відповідність потребам та інтересам 
суспільства. Критерії повинні не тільки адекватно відображати ступінь досягнення стратегічної мети дія-
льності підприємства, що аналізується, а ще й бути вимірюваним. Тільки при наявності системи критері-
їв оцінки можна говорити про ефективну діяльність підприємств ЖКГ. 

Забезпечення ефективного управління ОСББ знаходиться в нерозривному зв’язку з характером 
економічної політики держави. Ефективність – складна економічна категорія. Вона характеризується 
певними критеріями, показниками та чинниками.  

Запропоновані методичні підходи можуть використовуватися для кількісної оцінки ефективності 
роботи. Осмислення і використання запропонованих теоретичних і методологічних підходів до оцінки 
ефективності фінансово-економічної діяльності підприємств дозволить суттєво збільшити рівень відпо-
відальності за результативність дільності об’єктів ЖКГ як особливої форми фінансово-економічного ко-
нтролю. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. В современном мире институциональная среда является определяющей в обеспечении развития 
общества, экономики. Государства, имеющие достаточно совершенные, развитые, саморазвивающиеся и 
эволюционирующие институты, институции легче прошли через финансово-экономический кризис, вос-
станавливают экономику, успешно идут по пути формирования инновационно-информационного обще-
ства, общества знаний. 

2. Большинство развивающихся и постсоциалистических государств, используя категории, симво-
лику и риторику развитых государств без их адаптации к своим условиям, сохранили прежние институты 
и институции под новыми названиями. Вольно или неосознанно поверив в догму, что рынок решает всё, 
сторонники либерального направления в экономике поверили в автоматизм формирования совершенных  
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институтов и институций в переходной экономике. Предполагалось, что рынок обеспечит инновацион-
ное развитие предприятий, экономики, общества, что не реализовалось в действительности. 

3. В переходной экономике постсоциалистических стран количество инновационно активных 
предприятий снижается. Если в 2000 г. в Украине внедряли инновации 14,8% промышленных предпри-
ятий, то в 2008 г. – 10,8%, осваивали производство новых видов продукции соответственно 13,7 и 6,2% 
[1, 167]. В Донецкой области в общем количестве промышленных предприятий инновационно-активные 
составляют 9,6%, реализованная инновационная продукция составила 7,4 млрд. грн., или около 6 % об-
щего объема реализованной в области промышленной продукции. В производство области внедрены 132 
вида инновационной продукции, из которых 27% машины, оборудование, аппараты, приборы. При этом 
42% видов инновационной продукции  создавалось предприятиями машиностроения, 25 % – металлур-
гии, т.е. предприятиями III-IV технологического уклада, хотя мир стремительно идет в VI технологичес-
кий уклад. 

4. Если учесть, что в Украине к инновационной относят продукцию, впервые изготавливаемую 
или используемую на данном предприятии, то показатели существенно уменьшатся, что более точно от-
ражает реальное положение вещей. Поэтому нуждаются в уточнении понятия инновации, инновационная 
продукция, статистическая отчетность об инновационной деятельности. 

5. Современная реальность – это новые, стремительно развивающиеся технологии, новые ценно-
сти и поведение, рынки и конкуренция, институты и инфраструктура [2, 20]. Идет сложный процесс пе-
реосмысления соотношения материальных и нематериальных ценностей в пользу приоритета нематери-
альных ценностей, субъекта над объектом, духовного над материальным [3; 4]. В теории и практике при-
вычным является восприятие инноваций в терминах индустриальной эпохи – как о единичных, изолиро-
ванных или дискретных действиях (продуктах), а не как о постоянном процессе и внутренних свойствах 
и способностях систем [2, 27]. Инновации, как процесс, система нуждаются в управлении и залогом ус-
пеха являются управленческие инновации, способные изменить потребительские ожидания и ценности, 
облик целых отраслей и основы конкурентных преимуществ. Эти инновации являются следствием опре-
деленной социальной способности нации, корпорации, группы людей, значительного числа конкретных 
свободных индивидов, личностей. 

6. Большинство собственников, собственников-менеджеров, топ-менеджмента, специалистов и ак-
ционеров не видят необходимости в инновациях если есть стабильные доходы. Поэтому проще эксплуа-
тировать морально и физически изношенные основные фонды, не вкладывать средства в обучение и по-
вышение квалификации персонала, экспортировать сырье и полуфабрикаты без их переработки, извле-
кать разнообразные виды ренты и т. д. не создавая новых динамичных конкурентных преимуществ, что 
имеет место в Украине и других странах СНГ. 

7. Переходу экономики Украины на путь инновационного развития могут способствовать и обес-
печить: 

7.1. Признание инновационного развития, прежде всего, социальной проблемой, а инновации – 
комплексом социально-экономических, а не сугубо технических, технологических, финансовых задач, 
нуждающихся в управлении и переориентации ценностей общества в целом и индивидов в частности. 
Патерналистически настроенные общество и население должны принять и настроиться на инновацион-
ную ориентацию (направленность). Механизмы мотивации должны учитывать социальные аспекты ин-
новационного управления; 

7.2. Формирование благоприятных для инновационного развития институтов, институций, инсти-
туциональной среды при активном участии общества, гражданских институтов, среднего класса. Инно-
вационную ориентацию личности целесообразно начинать с детского возраста и продолжать всю созна-
тельную трудовую жизнь путем пожизненного обучения, переподготовки, повышения профессионально-
го уровня; 

7.3. Использовать сложившуюся вертикаль власти для реализации инновационного развития как 
демократическими, так и административными методами. На определенный период (3-5 лет) могут дово-
диться предприятиям всех форм собственности задания по объемам капитализации, инноваций, иннова-
ционной продукции. Все рейтинги и оценки деятельности предприятий проводить обязательно с учетом 
выполнения названных заданий. Если в течение трех лет приватизированные (в прошлом государствен-
ные предприятия) не выполняют доведенных заданий, правомерно ставить вопрос об их реприватизации; 

7.4. Невыполнение заданий инновационного развития целесообразно сопровождать увеличением 
на 30 % налога на прибыль и обязательных платежей в бюджеты всех уровней. Эти средства распреде-
ляются в пропорции 50 : 50 между государственным и местным бюджетами; 

7.5. Законодательное положение о том, что рентабельно работающие предприятия направляют на 
инновации не менее 20% прибыли, и она не подлежит налогообложению. Неиспользование предприяти-
ем средства инновационного фонда изымаются у предприятий и поступают в фонды инновационного 
развития региона и государства в соотношении 50 : 50; 

7.6. Восстановление на предприятиях и в регионах (под контролем советов и профсоюзных орга-
нов) работы институтов рационализаторов, научно-технических обществ, различных творческих и кон-
структорских кружков, объединений (в том числе молодежных), предусмотрев их финансирование. 

Часть названных выше предложений предусмотрено реализовать, используя как демократические, 
так и административные механизмы управления. Такое сочетание на данном этапе функционирования 
отечественной экономики является временной, но необходимой мерой. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ  
В КОНТЕКСТІ ПРОГРЕСИВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

На сьогодні в Україні в результаті непослідовної і низькоефективної державної науково-технічної 
та інноваційної політики спостерігається тенденція подальшого технологічного відставання від розвине-
них країн світу і, як наслідок, зниження конкурентоспроможності вітчизняної економіки.  

В Україні відбувається гальмування розвитку високотехнологічних галузей промисловості, зни-
ження якості робочої сили, зменшення кількості інноваційно активних підприємств тощо. Основна при-
чина цих процесів – суттєва невідповідність між наявним потенціалом інноваційного розвитку (значні 
можливості для ефективних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт за показниками роз-
витку вищої освіти, рівня науково-дослідних установ, кількості та кваліфікації вчених та інженерів та ін.) 
й ефективністю його використання.  Згідно рейтингу Всесвітнього економічного форуму Україна серед 
134 країн зайняла у 2009 р. у сфері розвитку вищої освіти 45 місце, у сфері формування факторів іннова-
ційного розвитку – 52, за оснащеністю сучасними технологіями – 65, у сфері захисту прав інтелектуаль-
ної власності – 114 місце, що доводить нераціональність використання власного інноваційного потенціа-
лу та виникнення загрози економічній національній безпеці. 

За таких обставин значної актуальності набуває розвиток якісно нової національної інноваційної 
системи (НІС) як ефективної структури управління науково-технічною сферою країни, що передбачає 
формування на національному рівні цілісної системи з ефективного перетворення нових знань на нові 
технології, продукти і послуги, що знаходять своїх реальних споживачів (покупців) на національних та 
міжнародному ринках. 

НІС – це сукупність законодавчих, структурних і функціональних компонентів (інституцій), які 
задіяні у процесі створення й застосування наукових знань та технологій і визначають правові, економіч-
ні, організаційні та соціальні умови для забезпечення інноваційного процесу. 

В Україні, як і в інших країнах, НІС формується під впливом об’єктивних факторів: наявності 
природних і трудових ресурсів, географічного розташування, особливостей історичного розвитку, наяв-
ності та дієздатності інститутів держави і форм підприємницької діяльності. Головними позитивними 
наслідками успішного функціонування НІС є: прискорення інноваційних процесів, подолання історично 
обумовленої ізольованості науки як самодостатньої сфери діяльності, перехід від лінійних методів ство-
рення інноваційної продукції (наукова ідея – розробка – виробництво – ринок) до нелінійних, сітьових 
регіональних систем генерування, дифузії та комерціалізації інновацій.  

Основними елементами НІС визначають: 
комплекс інститутів, що беруть участь у виробництві, транслюванні та використанні знань; 
фірми та утворені ними мережі й комунікації; 
наукову систему; 
елементи ринкової інфраструктури; 
макроекономічну політику і форми державного регулювання; 
систему освіти й професійної підготовки; 
товарні ринки, ринки факторів виробництва, ринки праці; 
систему фінансування інновацій. 
На сучасному етапі розвитку економіки зазначені елементи є й в Україні, їх наявність можна вва-

жати своєрідним підґрунтям для формування сучасної високорозвиненої НІС. 
Становлення української НІС повинно не лише забезпечити стабільний розвиток економіки, за-

снованої на знаннях, але й сприяти участі України у світовому інноваційному просторі як рівноправного 
партнера.  

Досягнення даної мети необхідно здійснювати на основі використання системного підходу шля-
хом створення цілісної НІС, що забезпечує ефективну взаємодію наукових організацій, вищих навчаль-
них закладів, малих і великих інноваційних і виробничих підприємств, технологічних концернів, техно-
парків, інноваційних бізнес-інкубаторів і центрів за допомогою інститутів правового, фінансового і соці-
ального характеру.  

На жаль, на сьогодні конкурентоспроможність України та рівень розвитку її інноваційного потен-
ціалу досить низько оцінюється в світі. Серед країн Європейського Союзу (ЄС) мінімальні показники 
інноваційної активності мають Португалія – 26% та Греція – 29%, але навіть вони у два рази вищі, ніж в  
 

© В.О. Буряк, 2010 



 86

Україні. У порівнянні з країнами-лідерами, такими як Нідерланди (62%), Австрія (67%), Німеччина 
(69%), Данія (71%) та Ірландія (74%), розрив з Україною ще більший і складає 3,4 раза.  

За даними Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення концепції розвитку НІС» 
(від 17 червня 2009 р. № 680-р) при збільшенні протягом 2000-2007 рр. обсягу фінансування з державно-
го бюджету технологічних інновацій майже у 19 разів (із 7,7 до 144,8 млн. грн.), щорічного обсягу вико-
наних наукових і науково-технічних робіт у 3,4 раза (із 1978,4 до 6700,7 млн. грн.) зменшилася частка 
реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі промислової продукції з 6,8 до 6,7 відсотка, час-
тка підприємств, які провадили інноваційну діяльність, у 1,27 раза (з 18 до 14,2 відсотка) та кількість 
освоєних такими підприємствами інноваційних видів продукції в 6 разів (з 15 323 до 2526). 

На нашу думку, такий низький показник інноваційної активності порівняно з іншими країнами ЄС 
та негативні тенденції розвитку інноваційної діяльності на внутрішньому ринку спричинені впливом та-
ких основних факторів розвитку НІС України: відрив науки від господарської практики, відсутність ме-
ханізмів оцінки ефективності державних науково-технічних програм, переважне фінансування організа-
цій, а не пріоритетних напрямів наукової діяльності, контроль за реалізацією інновацій у промисловому 
виробництві без участі економічних служб, недосконалість законодавчої бази в частині стимулювання 
інноваційної діяльності, відсутність інноваційної інфраструктури та механізмів комерціалізації результа-
тів закінчених науково-технічних розробок, недостатній розвиток малого й середнього інноваційного 
підприємництва. 

Для створення сприятливих умов розвитку інноваційної діяльності в розвинутих країнах викорис-
товуються засоби державної та бюджетної політики, такі як: включення витрат на дослідні роботи прива-
тного сектору у собівартість продукції, розвиток венчурного бізнесу, застосування адресних податкових 
пільг з нарощуванням обсягів наукових досліджень, пільгове кредитування й участь на паях у фінансу-
ванні великих інноваційних проектів. Запозичення Україною зарубіжного досвіду активізації та підтрим-
ки інноваційної діяльності має спричинити позитивний вплив на становлення вітчизняної НІС. 

Отже, основними пріоритетами державної інноваційної політики в процесі створення НІС України 
повинні бути такі заходи: створення сприятливого інституційного середовища для розвитку інноваційної 
взаємодії суб’єктів ринку (через застосування спрощеної системи оподаткування НДДКР, створення та 
реалізацію спільних дослідницьких проектів в інноваційній сфері, підтримку кластерних ініціатив); акти-
візація інноваційної діяльності в державі (за рахунок збільшення державного фінансування НДДКР, за-
лучення приватних інвесторів, у тому числі іноземних, до фінансування НДДКР, створення державної 
системи венчурного фінансування НДДКР) тощо. 

 
Н.Ф. Васильєва, к.е.н. 
ІЕП НАН України, м. Донецьк 

САМОРЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ УГОД  
У СФЕРІ ОНЛАЙНОВОГО ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ 

На початку третього тисячоліття процеси саморегулювання угод почалися у сфері онлайнового 
електронного бізнесу (далі – ОЕБ), а також у захисті персональної інформації в Інтернеті. 

Методи саморегулювання не тільки прижилися в ОЕБ, але й дістали подальшого розвитку. Це на-
самперед пов'язано зі збільшенням обсягів ОЕБ у зв’язку зі зміцненням довіри покупців до продавців на 
всьому просторі глобальної мережі Інтернет, а ще з тим, що саме онлайновий простір цілком підходить 
для здійснення процедури вирішення суперечки між учасниками електронної угоди. 

Питанням саморегулювання зараз приділяється належна увага (В. Адріанов, О. Беляневич, 
М. Єрмолаєва, С. Міщенко, Г. Остапович, А. Райков, П. Хінкін та ін.), але ще недостатньо досліджено 
саморегулювання електронних угод у сфері онлайнового електронного бізнесу. 

Мета дослідження – визначити необхідність саморегулювання електронних угод у площині он-
лайнового електронного бізнесу. 

Застосування саморегулювання в електронних угодах досить поширене в режимі онлайна або поза 
Інтернетом. Звертання до схем саморегулювання, наприклад альтернативне вирішення суперечок (АDR), 
може бути обов'язковим або заохочувальним для певного виду суперечок між сторонами електронної 
угоди або для певної сфери бізнесу. 

У країнах, що беруть участь в Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), яка 
включає більшість розвинених країн світу, немає загального зводу положень, що регулюють офіційні 
форми АDR (обов'язкові або рекомендаційні) і неофіційні (добровільні). Правила поведінки АDR у ре-
жимі онлайна в Інтернеті в електронних угодах типу В2С (бізнес для споживача, тобто сегмент ринку 
ОЕБ, у якому комерційна взаємодія здійснюється між виробниками і споживачами) прописані рядом кра-
їн тільки для суперечок із захисту приватної інформації або стосуються угод із надання послуг страху-
вання й у зв'язку з використанням арбітражу для посередництва. 

Відзначимо, якщо в електронних угодах типу В2В (бізнес для бізнесу, тобто сегмент ринку ОЕБ, у 
якому комерційні взаємодії здійснюються між суб'єктами господарювання, компаніями, корпораціями) 
контрагенти є рівними сторонами, котрі заздалегідь зазначають в угоді юрисдикцію судової інстанції або 
питання про те, суд якої країни буде розглядати можливі суперечки між ними, то в електронних угодах 
типу В2С подібне практикується рідко і споживачі свідомо займають більш слабку позицію. 

 

© Н.Ф. Васильєва, 2010 
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Результатом обговорення розглянутої проблеми на міжнародних конференціях стала рекомендація 
дотримуватися в електронних угодах типу В2С юрисдикції судової інстанції, розташованої за основним 
місцем проживання споживача (місцем можливого заподіяння шкоди), якщо не передбачено інше. Поді-
бний підхід значно зміцнює позицію споживача. Було внесено також низку пропозицій щодо практики 
укладання угод В2С. Серед них:  

інтернет-оператори можуть цілком законно уникнути судової відповідальності, якщо їм невигідно 
здійснювати продаж у рамках якоїсь судової юрисдикції, у якій споживач декларує своє місце перебу-
вання, вони повинні просто розмістити на власному веб-сайті оголошення, що в рамках даної судової 
юрисдикції жодний бізнес проводитися не буде; 

інтернет-оператори можуть проводити диференційовану цінову політику, пропонуючи різні ціни 
кінцевим споживачам своєї продукції та професійним її перекупникам; 

інтернет-операторам можна скористатися страхуванням їх діяльності, деякі страхові компанії вже 
стали пропонувати спеціальні види страхування для забезпечення певного судового і правового захисту 
при здійсненні бізнесу в мережі. 

Позасудовий захист споживачів за допомогою АDR використовується інтернет-операторами в он-
лайновому просторі для швидкої та недорогої компенсації збитку без залучення правоохоронних органів. 
Її найчастіше розглядають як ОDR – онлайнове вирішення суперечок. Система ODR може застосовува-
тися в різноманітних ситуаціях, у тому числі на особливих онлайнових ринкових площадках: за посеред-
ництвом на веб-сайтах онлайнових аукціонів, при арбітражі доменних імен, при проведенні інтерактив-
них переговорів для вирішення суперечок зі страхування. 

Зазначені механізми ODR поділяються на цілком комп'ютеризовані, у яких комп'ютерна програма 
генерує в результаті без участі людини, і ті, які можуть здійснюватися за допомогою людини і пропону-
ються більшістю інтернет-операторів для вирішення  суперечок, що виникають. 

Одним із різновидів схем ADR є ADR, поєднані судочинством. У США, Канаді, Великобританії, 
Франції, Німеччині, Італії, Японії й Австралії суди практикують передачу суперечок для ухвалення рі-
шення у відповідні програми ADR. У Франції одна зі схем передбачає законне примирення сторін, що 
досягається за рахунок призначення суддею за згодою сторін арбітра або світового посередника для 
сприяння мирному вирішенню суперечок. У Швейцарії в ряді кантонів (округів) затверджена система 
омбудсменів для розгляду суперечок  в угодах виду G2С між державними найманими робітниками і ви-
щими посадовими особами.  

Практична реалізація наведених моделей в Україні може відбутися, насамперед, за умов розвитку 
ринкових інститутів, інтеграційних процесів та закладення основи розвитку механізмів саморегуляції на 
макроекономічному і мікроекономічному рівнях. 

Саморегулювання у сфері ОЕБ припускає – поряд із застосуванням альтернативних методів вирі-
шення суперечок в електронних угодах за участю у національних і міжнародних схемах стандарту довіри 
– добровільне прийняття на себе і виконання певного кодексу поводження. Типові кодекси поводження в 
ОЕБ створювалися під егідою ОЕСР, Європейського Союзу, Економічної комісії ООН по Європі. У Про-
екті рекомендацій із саморегулюючих інструментів в ОЕБ (кодекс поводження) зроблено висновок, що в 
інтересах міжнародного ОЕБ необхідні такі саморегулюючі інструменти, як кодекси поводження і схеми 
стандарту довіри, що відповідатимуть певним базисним вимогам і матимуть базовий рівень однаковості. 

Для саморегулювання електронних угод необхідне створення і розвиток системи саморегульова-
них організацій, підприємницьких і професійних співтовариств. Процесам саморегулювання в Україні 
перешкоджає відсутність надійної законодавчої бази, що призводить до існування трактувань «організа-
ції саморегулювання», які за змістом значно відрізняються одне від одного. Чіткого й загальноприйнято-
го визначення, що ж таке саморегулювання і яке його місце в сучасній українській економічній системі, 
немає. Цьому повинно сприяти прийняття Закону України “Про саморегульовані організації”, у якому 
мають бути визначені поняття «саморегулювання» і «саморегульовані організації», основні функції, 
юридичне закріплення їх прав і обов'язків.  

Дослідження показали, що важко переоцінити значення системи саморегулювання для вирішення 
суперечок між сторонами електронних угод за участю споживача. Значно спрощуючи і прискорюючи 
процес досягнення згоди сторін, методи саморегулювання природно вписуються в онлайновий простір, 
дозволяючи поширювати гарантії захисту прав споживачів на глобальний рівень Всесвітньої мережі Ін-
тернет. Підставою зміцнення подібної тенденції є взаємні домовленості про співробітництво в цій сфері 
між країнами-учасницями ОЕСР і запрошення ними інших країн для кооперації з метою посилення взає-
модії та уніфікації форм  і методів саморегулювання. 

А.С. Гінкул,  
В.Л. Кавура,  
А.А. Кондрахіна  
ІЕП НАН України, м. Донецьк 

ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕКИ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ 

На сьогодні регулювання економічних і фінансових потоків, впровадження нової форми ведення 
бізнесу, тобто онлайнового електронного бізнесу (далі – ОЕБ) за участю електронних платіжних систем, 
неможливі без широкого застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій. 

© А.С. Гінкул, В.Л. Кавура,  
    А.А. Кондрахіна, 2010 
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Це, в свою чергу, породжує дослідження з вирішення проблем безпеки застосування ІТТ 
(В. Воронов, Ж. Дебре, С. Злобін, С. Кавун, В. Носов, О. Манжай, Ф. Модельяні, О. Тякін, Б. Хант, 
У. Швартау та інші), але ще недостатньо розглянуто проблеми безпеки електронних платіжних систем. 

Мета дослідження – визначити основні вимоги щодо організації безпеки платіжних систем. 
Якщо шахрайство у простих комерційних операціях торкається тільки двох учасників: одержувача 

або продавця, то в операціях ОЕБ воно вже може торкнутися як безпосередніх, так і непрямих учасників 
угоди .  

Наприклад, у випадку оплати товару чужою кредитною карткою одночасно порушуються інтереси 
продавця, його банку-кредитора і банку-емітента кредитної картки. Тому проблема організації безпеки 
електронних платіжних систем і угод є у полі зору багатьох досліджень  

У недавньому минулому стандартна практика кредитної установи у такій ситуації полягала в 
перекладанні фінансової відповідальності на продавця як на приватну особу, що була клієнтом цієї 
кредитної установи. Питання про те, чи порочна ця практика, на даний час не має однозначної відповіді у 
професійних фахівців. Однак результати дослідження дислокування кредитно-фінансової установи від 
відповідальності за емерджентні ефекти електронної комерційної угоди свідчать, що у потенційних учас-
ників ОЕБ виникла значна сторожкість до угод, здійснюваних в електронній формі. 

У США, де спостерігався найшвидше зростання числа користувачів глобальної мережі, питання 
захисту угод ОЕБ постає найбільше гостро. У 2001-2003 рр. при участі ФБР був організований Націона-
льний центр боротьби з високотехнологічними злочинами, а незабаром – центр зі збору відомостей про 
шахрайство з використанням глобальної мережі. Ці центри регулярно проводять моніторинг глобальної 
мережі і видають бюлетень і звіти про види і факти шахрайства. 

Так, наприклад, за даними цих центрів протягом 2007 р. у США було виявлено 103959 фактів ша-
храйства того або іншого роду з використанням глобальної мережі. Сумарні втрати від шахрайських угод 
склали 68,2 млн. дол., з медійним значенням утрати склали 219,6 дол. на одну угоду. При цьому за дани-
ми центрів обсяг угод ОЕБ у США в 2007 р. склав  98516 млн. дол., що означає втрати в результаті тих 
або інших видів шахрайства на рівні 0,15 % [1]. 

Слід зазначити, що серед учасників ОЕБ угоди з найбільшим захистом від зовнішньої загрози ша-
храйства володіють кредитно-фінансові установи, оскільки банк обов'язково має відповідну професійну 
службу безпеки й у більшості випадків банк має домовленість з іншими учасниками фінансового ринку 
про спільні активні протидії різним можливим формам фінансової злочинності. 

При використанні пластикових карток як платіжного засобу до проведення операцій ОЕБ включа-
ється платіжна банківська система, яка являє собою асоціацію фінансово-кредитних і сервісних організа-
цій. Крім того, якщо в результаті шахрайства покупець або продавець може втратити до 100 % своїх ак-
тивів, то для банку втрата в результаті шахрайської угоди, навіть дуже великої суми, означає втрату в 
розмірі не більш одиниці відсотків активів, що будуть компенсовані страховими виплатами. Проте, на 
жаль, донедавна кредитні установи не були готові прийняти на себе основну частку ризику за фінансовий 
супровід угод ОЕБ. 

Розглянемо динаміку шахрайства, спрямовану проти електронних угод. Відомо, що при цілеспря-
мованій протидії кредитних установ із залученням сил і ресурсів правового суспільства завжди буде іс-
нувати деяке число успішних шахрайських операцій. 

Такі операції розробляються досвідченими, добре підготовленими, обережними і досить розумни-
ми людьми, чия креативність перевищує ресурсні, технічні і технологічні можливості повного протисто-
яння правового суспільства. Звідси випливає, що будь-якому визначеному рівневі протидії правового 
суспільства завжди буде відповідати певний обсяг шахрайств, який буде мізерно малою мірою залежати 
від обсягу проведених електронних платежів. Таким чином, якщо при збільшенні обсягу проведених еле-
ктронних угод удасться зберегти рівень протидії шахрайству, то в процентному вирахуванні втрати кре-
дитних установ будуть зменшуватися [2].  

Страхи споживачів роблять винятково сильний вплив на розвиток системи електронних платежів 
і, як наслідок, на зростання ОЕБ і економіки в цілому.  

Більшість користувачів системи електронних платежів покладають найбільші надії на нові техно-
логії ідентифікації і вважають концепцію нульової відповідальності клієнта перед банком високоефекти-
вним заходом підвищення безпеки. 

Оскільки Інтернет одночасно є  і надзвичайно ефективним комунікативним засобом та середою, 
що викликає достатньо велику недовіру у користувачів, безпека електронних платежів є досить серйоз-
ним критерієм успіху конкретної системи і відповідно ОЕБ, що нею користується. Важливо, щоб за будь-
якою реалізацією у системі не залишилося погано захищених ділянок, що спроможні привести до вели-
комасштабного шахрайства. Тому основними вимогами щодо організації безпеки платіжних систем є: 

виключення можливості списання коштів з аккаунта платника третьою особою; 
забезпечення можливості легітимного підтвердження платником перед третіми особами (напри-

клад, судом) факту здійснення платежу, його отримання одержувачем і призначення даного платежу (на-
приклад, отримання товару належної якості); 

забезпечення можливості легітимного підтвердження отримувачем перед третіми особами факту 
отримання платежу та його призначення; 

забезпечення можливості легітимного підтвердження емітентом факту проведення усіх авторизо-
ваних трансакцій по даному аккаунту істинним власником даного аккаунту; 
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забезпечення запоруки, що суму, яку переміщено з аккаунта, не буде украдено у момент  передачі 
і вона попаде точно і виключно за призначенням; 

виключення можливості підробки квітанцій емітента користувачем; 
забезпечення вирішення усіх спірних питань поміж емітентом та користувачем виключно елект-

ронним чином за допомогою повідомлень з електронним цифровим підписом; 
забезпечення можливості вирішення спірних питань поміж користувачем поза участю емітента; 

система у цілому повинна бути стійкою до шахрайських дій, у тому числі у випадку форс-мажорних об-
ставинах. 

Запорукою належного рівня безпеки ОЕБ також є дотримання вимоги щодо базування електронної 
платіжної системи на добре перевіреній і надійній технології. 
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ІННОВАЦІЙНА КУЛЬТУРА СУСПІЛЬСТВА ТА КОРПОРАЦІЙ  
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Незалежно від того, трансформується економіка чи ні, інноваційна культура повинна бути прита-
манна як суспільству так і корпораціям. У зв’язку з цим важливо виявити особливості впливу трансфор-
маційної економіки на інноваційну культуру суспільства та корпорацій, суб’єкти, що їх формують, а та-
кож з’ясувати, яку саме роль відіграють інновації в цьому питанні. Відомо, що суспільство формує та 
впливає на розвиток різноманітних форм культури так, як у свою чергу і культура забезпечує певний 
інноваційний стан суспільства. 

Багатоаспектність перетворень, які сьогодні відбуваються в українському суспільстві, приверта-
ють увагу вчених різноманітних напрямків – економіки, філософії, соціології, психології, культурології, 
політології, педагогіки тощо. Проте вивчення стану інноваційної культури суспільства, інноваційного 
потенціалу особистості в сучасних умовах трансформаційної економіки, на жаль, ще залишається на не-
достатньому рівні.  

Важливо зазначити, що розвиток ринкової економіки в Україні та її поступовий перехід до постін-
дустріальної економіки стримуються наслідковими цінностями, нормами, переконаннями, стереотипами, 
що залишилися в суспільстві ще з часів існування планової економіки періоду СРСР. 

Відомо, що перехід до нового економічного устрою є неможливим без певних змін традиційної 
системи цінностей, культури, що існували за попередніх часів. Так, серед основних причин, які суттєво 
впливають на розвиток інноваційної культури суспільства в Україні, слід зазначити:  

наявність сталої культури населення, що сформувалася свого часу  в період планової економіки; 
існування державного патерналізму – тобто покладання відповідальності за сьогоднішнє та майбу-

тнє благополуччя на будь-кого (державу, місцеву владу, керівництво організації тощо). Усвідомлення 
того, що добробут суспільства залежить лише від нього, може стати значним внутрішнім мотивом само-
вдосконалення особи, що сприятиме формуванню інноваційної культури як суспільства в цілому, так і 
окремих корпорацій; 

незацікавленість у підвищенні кваліфікації – небажання вчитися і перенавчатися, наявність прис-
тосовницького типу поведінки є формою трудової і особистої пасивності; 

зниження мотивації до інноваційної діяльності.  
Складність управління формуванням інноваційної культури обумовлено специфікою внутрішньої, 

глибинної сутності досліджуваної категорії, низкою різноманітних чинників зовнішнього і внутрішнього 
середовища, які впливають як на її стан, так і подальший її розвиток. 

Нами було проведено аналіз провідних корпорацій України нефінансового сектору, які займають 
сильну ринкову позицію за результатами їх діяльності за першу половину 2009 р. 

Економічні показники досліджених корпорацій нефінансового сектору України  було розглянуто 
на прикладі 13 провідних підприємств.  Під час внесення корпорацій до даного списку брали до уваги 
параметри, що впливають на їх розвиток. При цьому було звернено увагу не лише на валовий прибуток, 
чистий прибуток тощо, але і на кількість та структуру зайнятих на підприємстві співробітників, характер 
їх роботи.  

Як відомо, одним з найбільш важливих показників, які характеризують інноваційний розвиток 
країни, є частка інноваційно-активних підприємств, тобто питома вага підприємств, що активно прово-
дять інноваційну діяльність. У таблиці наведено динаміку інноваційної активності вітчизняних промис-
лових підприємств за період 2008-2009 рр.  
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Таблиця 

Динаміка інноваційної активності промислових підприємств України за 2008-2009 рр. [1]  

Показники інноваційної активності 
Роки Відхилення,

+/- 2008 2009
Питома вага підприємств, що впроваджували інновації, % 10,8 10,7 -0,1 
Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі 
промислової, % 5,9 4,8 -1,1 
Освоєно інноваційні види продукції, найменувань 2446 2685 239 
з них нові види техніки 758 641 -117 
Впроваджено нові технологічні процеси, кількість 1647 1893 246 
у т.ч. маловідходні, ресурсозберігаючі 680 753 73 

 
Як видно з таблиці, показники інноваційної діяльності, що були досягнуті на кінець 2009 року, ві-

дрізняються від аналогічних показників 2008 р. За дослідний період помічається незначне зменшення 
питомої ваги промислових підприємств, які впроваджували інновації, – відхилення склало -0,1. На кінець 
2009 р. відбулося зменшення питомої ваги реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової  
( -1,1). 

Позитивним є збільшення такого показника, як освоєння інноваційної продукції, за кількістю на-
йменувань. На кінець 2009 р. цей показник дорівнював 2685, що на 239 найменувань більше в порівнянні 
з минулим роком. Очевидно, це може бути більшою мірою пов’язано з упровадженням нових технологі-
чних процесів, кількість яких на кінець 2009 р. дорівнювала 1893, що на 246 одиниць більше у порівнян-
ні з 2008 р. Крім того, за цей період спостерігається помітне зменшення (-117) освоєння нових видів тех-
ніки, серед яких маловідходні та ресурсозберігаючі технології на кінець звітного періоду збільшилися на 
73 одиниці.  

Таким чином, відзначене зростання інноваційної активності промислових підприємств України за 
2008-2009 рр. позитивно вплинуло на інноваційний розвиток країни. У цілому можна зробити висновок, 
що динаміка інноваційної активності промислових підприємств є позитивною. 

На підставі результатів дослідження, що проведено, було визначено, що досягнення інноваційного 
розвитку економічної системи залежить від ефективності виробництва, розвитку науково-технічної ін-
фраструктури, рівня кваліфікації кадрів та якості соціальної сфери (освіти, охорони здоров’я, загальної 
культури нації), дієвості державного управління. 

Вивчення інноваційної практики свідчить, що позиціонування інноваційної культури суспільства 
та корпорації є надто важливим важелем розвитку. Оскільки уявлення про цінність та важливість іннова-
ційної культури формується, перш за все, в уяві кожної окремої людини, роль фіксації певного образу 
інноваційної культури в свідомості громадськості є дуже важливою. 

 

В.В. Горощенко, к.е.н. 
ІЕП НАН України,   
м. Донецьк 

 

НАПРЯМКИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  
НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Промисловість є однією з основних частин економіки, що формує бюджет країни. Від того, наскі-
льки підприємства промислового сегмента вистоять в умовах кризи, зможуть адаптуватися до нових 
умов господарювання і будуть спроможні досягти стратегічних орієнтирів в масштабах країни, залежа-
тиме соціально-економічна обстановка в країні. Для досягнення поставлених цілей необхідна модерніза-
ція управління промисловим розвитком, яка перш за все має передбачати створення умов для інновацій-
ного розвитку з метою підвищення конкурентоспроможності економіки країни в цілому. 

У той же час кризовий стан більшості промислових підприємств України та врахування обмеже-
ності ресурсів дозволяють стверджувати про складність досягнення відродження промислового вироб-
ництва без впровадження інновацій. Переваги інноваційного чинника в забезпеченні стійкого функціо-
нування і конкурентоспроможності підприємств сьогодні є очевидними, а його вплив на виробництво – 
радикальним і комплексним, що робить дану проблему своєчасною та актуальною. 

Однак промисловці практично відмовляються від інновацій. За даними Держкомстату України, у 
2008 р. тільки 13% від загальної кількості виробників займалися інноваційною діяльністю. А цього дуже 
мало для того, щоб Україна могла позбавитись від негласного статусу «паливної бази» та отримати репу-
тацію країни-виробника [1, 5]. 

Отже, все це вимагає формування дієвої та ефективної системи стимулювання інвестиційно-
інноваційної діяльності. Основна роль у цьому належить державному регулюванню. Аналіз державного 
регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності у високорозвинених країнах світу і його порівнян- 
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ня із вітчизняною системою державного регулювання інновацій показали, що, незважаючи на передбаче-
ні українським законодавством заходи щодо стимулювання інноваційної діяльності, державна підтримка 
залишається непослідовною. Останні зміни в податковому законодавстві звели до мінімуму стимулю-
вання інвестиційної та інноваційної діяльності. Це викликало цілий комплекс проблем, без успішного 
вирішення яких неможливий подальший розвиток промисловості України. Аналіз літератури [2-4] дово-
дить, що ці чинники можна умовно поділити на три групи – економічні, виробничі та правові. 

До економічних чинників можна віднести: недостатність власних коштів та фінансової підтримки 
держави; інфляцію; високу вартість інновації; значний економічний ризик; тривалий термін окупності 
нововведень; складність залучення сторонніх фінансових ресурсів через низьку інвестиційну привабли-
вість української промисловості; нерозвиненість фінансового ринку; невизначеність термінів інновацій-
ного процесу та ін.  До виробничих – недостатність інформації про нову техніку та новітні технології; 
відсутність можливостей для кооперації з іншими підприємствами і організаціями; недостатню інформа-
ційну базу щодо ринків збуту; відсутність кваліфікованого управління інноваційними процесами; сиро-
винну орієнтацію вітчизняних підприємств та ін. До правових – неузгодженість законодавчих актів; не-
достатність дієвих механізмів та інструментів правового регулювання інноваційної діяльності; відсут-
ність оптимального рівня оподаткування тощо. 

Важливим напрямом стимулювання інноваційних процесів повинно бути формування оптималь-
них механізмів пільгового оподаткування. На сьогоднішній день інструментів такого стимулювання 
майже не залишилось. Так, відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність» [5] передбачали-
ся пільги щодо податків на прибуток і на додану вартість для суб'єктів господарювання, які отримали 
свідоцтво про державну реєстрацію інноваційного проекту. Механізм застосування пільг був однаковий 
для обох податків, їх нараховували, але до бюджету сплачували лише 50% визначеної суми, інша – за-
лишалася у розпорядженні підприємства і використовувалася виключно на фінансування інноваційної 
діяльності. Відповідно до Закону України «Про плату за землю» [6] інноваційним підприємствам дозво-
лялося сплачувати земельний податок у розмірі 50% від ставки оподаткування, що діяла. Проте Законом 
України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» та деяких 
інших законодавчих актів України» [7] такі пільги було вилучено так само, як і пільги щодо сплати земе-
льного податку.  

У Законі України «Про внесення змін до деяких законів України з метою підтримки наукової і на-
уково-технічної діяльності» [8] введений інвестиційний податковий кредит, що є відстроченням сплати 
податку на прибуток на певний термін з метою здійснення інноваційних програм з подальшою компен-
сацією відстрочених сум у вигляді додаткових надходжень податку завдяки загальному зростанню при-
бутку, який отримає підприємство в результаті реалізації інноваційних програм. Проте інвестиційний 
податковий кредит не відповідає економічному змісту податкової пільги, оскільки він передбачає не зме-
ншення податкових зобов'язань підприємства, яке сплачує податок, а звільнення від сплати податку на 
прибуток на певний час.  

Податкова підтримка інноваційної діяльності безпосередньо пов'язана з амортизаційною політи-
кою, тому відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність» [5] інноваційним підприємствам 
дозволена прискорена амортизація основних фондів і встановлена 20%-ва норма прискореної амортизації 
основних фондів для третьої групи основних фондів. Механізм впливу прискореної амортизації на інно-
ваційну активність підприємства полягає в тому, що підвищені норми амортизації збільшують суму амо-
ртизації основних фондів, яка відповідно нараховується в кожному періоді, що зменшує об'єкт оподатку-
вання. 

Стимулюванню інноваційних процесів на промислових підприємствах повинна сприяти дієва кре-
дитна політика держави, яка має передбачати: кредитування інновацій за зниженими процентними став-
ками; надання податкових пільг банкам та іншим фінансовим установам, упровадження видачі довго-
строкових кредитів під державну гарантію. 

Отже, основними елементами політики стимулювання інноваційної активності мають бути: перег-
ляд податкової політики й упровадження системи податкових пільг для сприяння мотивації до іннова-
ційної діяльності; запровадження змішаних механізмів акумуляції коштів із метою фінансування та кре-
дитування інноваційних проектів; створення системи надання довгострокових кредитів на пільгових 
умовах за низькими ставками та подальший пошук нових джерел фінансування. 
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Т.А. Дементьева 
ИЭП НАН Украины, г. Донецк 

ФОРМЫ ИНТЕГРАЦИИ БИЗНЕСА ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Зарубежный и национальный опыт развития предпринимательства убеждает, что одним из эффек-
тивных способов активизации инновационной деятельности на малых и средних предприятий является 
кластерный подход в реализации инновационной политики. Крупные предприятия, находясь на верхней 
ступени экономической иерархии в государстве, имеют в своем распоряжении значительный интеллек-
туальный потенциал для решения разнообразных экономических и научно-технических задач, и поэтому 
к новаторским предложениям со стороны науки они, как правило, проявляют ограниченную заинтере-
сованность.  

Под кластером понимается система взаимосвязанных предприятий и ассоциированных институ-
тов, общественных и научных организаций и государственных органов, планирующих и координирую-
щих свою деятельность в соответствии с единой целью, выраженной в повышении конкурентоспособ-
ности продукции (услуг) кластера, на основе эффекта синергизма.    

Ряд ученых [1; 4] понятия «кластер» и «сети» объединяют воедино, однако при углубленном ана-
лизе можно выделить как схожие, так и отличительные признаки данных объединений предприятий. Как 
справедливо отметил С. Соколенко [2, 88]: «…деловые сети и кластеры предприятий – это элементы од-
ного порядка». Сети можно определить как группу предприятий, которые объединяются с целью исполь-
зования своих особенностей, ресурсов, специфических преимуществ перед другими для общего функ-
ционирования при реализации общих взаимовыгодных проектов развития [2, 88]. Кластер в отличие от 
сетевых структур, объединяет большее количество участников, а именно научные организации – универ-
ситеты, институты, научно-исследовательские лаборатории, государственные органы – региональную и 
местную власть. В таблице приводятся отличительные признаки в развитии сетевых структур, кластеров, 
а также ассоциаций.  

Приведенные в таблице организационные особенности интеграционных форм бизнеса позволяют 
сделать заключение, что кластеры имеют больше возможностей для осуществления различных крупно-
масштабных проектов, активная кластеризация уменьшает изолированность компании различного уров-
ня (от малых до крупных структур), укрепляет связи, ведет к росту продуктивности и повышению инно-
вационного уровня региона, повышает продуктивность и рентабельность сектора малых и средних пред-
приятий. 

Таблица  

Отличительные характеристики в развитии сетевых структур, кластеров и ассоциаций  [2, 151;3] 

№ 
п/п 

Сетевые  
структуры 

Кластеры Ассоциации 

1 Предоставляют пред-
приятиям доступ к спе-
циализированным услу-
гам по низким ценам  

Привлекают специали-
зированные услуги в регионы 

Способствуют установлению и поддержи-
ванию взаимного доверия, контактов ру-
ководителей и специалистов коммерчес-
ких организаций, надежности и добропо-
рядочности, делового партнерства   

2 Допускают только ог-
раниченное членство

Предоставляют открытое 
членство 

3 Основываются на конк-
ретных сделках 

Основываются на социальных 
ценностях, которые поощряют 
доверие  между членами  и 
способствуют  развитию взаи-
модействия 

4 Создают возможности 
для предприятий быть 
задействованными в 
комплексное производст-
во 

Генерируют потребность в 
объединении все большего 
количества предприятий с 
одинаковыми или род-
ственными чертами

5 Базируются на ко-
операции 

Имеют потребность как в коо-
перации, так и  в конкуренции

6 Имеют общие деловые 
цели 

Производят и имеют ком-
плексное видение задач 
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Для успешного внедрения и функционирования кластеров В. Прайс считает необходимым наличие 
следующих условий [5]:  

1. Организация в регионе Координационного центра, который бы направлял свою работу не толь-
ко на реализацию идей кластерных технологий, но и поиск эффективных форм взаимодействия власти и 
бизнеса, практической реализацией инновационных разработок, получение грантов на мониторинг соци-
ально-экономических составляющих регионального развития. Значение этой работы особенно возрастает 
в условиях отсутствия институциональной среды функционирования кластеров. 

2. Привлечение к работе в Координационном центре представителей центральных учреждений об-
ласти, руководителей предприятий, организаций, делегатов от местных органов власти.  

3. Активная информационная работа, включающая проведение заседаний круглых столов, регио-
нальных экономических конференций, инвестиционных форумов и социологических опросов по направ-
лениям развития региона.  

4. Научное обоснование политики инновационного развития на основах реализации кластерных 
технологий, наиболее приемлемых для отечественной экономики. 

5. Поддержка местными органами власти путем льготного кредитования социально значимых про-
ектов, организации образовательных программ переподготовки и стажирования, пропаганда идей кла-
стерного движения в средствах массовой информации. 

Все перечисленные мероприятия, основной целью которых является организация эффективных 
предпринимательских структур, непосредственным образом будут влиять на формирование стратегиче-
ского вектора развития и экономическое поведение в деловой среде региона. На уровне каждого отдель-
но взятого предприятия необходимо формировать понимание того, что конкурентоспособность региона, 
его общий потенциал, развитие внутреннего рынка в конечном счете важнее и экономически целесооб-
разнее краткосрочных финансовых результатов и максимизации собственной прибыли.  
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ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

Інтеграція України до світового економічного простору, характерною рисою якого є високий рі-
вень конкуренції, обумовлює необхідність переходу від екстенсивної до інноваційної моделі розвитку 
господарювання. Широкомасштабна інноваційна діяльність набуває особливого значення ще й тому, що 
вона є основою стабільності та ефективного економічного зростання як окремо взятого підприємства чи 
галузі, так і країни в цілому. 

Дослідження довело, що інновації та інноваційні процеси є основним джерелом підвищення кон-
курентоспроможності держави. Рушійною силою у цьому процесі виступає промисловий сектор еконо-
міки України, який здатен значно підвищити рівень інноваційної активності різних підприємств усього 
національного господарства України. Але відсутність ґрунтовних наукових досліджень щодо визначення 
факторів, які стримують впровадження інновацій на промислових підприємствах, потребує більш дета-
льного дослідження проблеми подолання технологічного розриву з країнами, які є світовими інновацій-
ними лідерами, необхідна розробка відповідних механізмів активізації інноваційної діяльності. 

Узагальнюючи основні показники інноваційної діяльності суб’єктів господарювання в Україні у 
2004-2008 рр., можна відзначити суттєві коливання у багатьох із них. У той же час спостерігається декі-
лька тенденцій досить сталого характеру.  

По-перше, у сфері новаторства відбувається значне зменшення чисельності винахідників, авторів 
промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій – творців або інноваторів, які займаються іннова-
ційною діяльністю, тобто знижується інноваційна активність, що є важливим щодо забезпечення конку-
рентоспроможності України. Їх чисельність у 2008 р. у порівнянні із 2004 р. знизилася на 14,0%, тобто в 
1,2 раза. Треба констатувати, що найбільша кількість творців працювала у переробній промисловості, 
частка яких у 2008 р. склала 38,6 %, із них на підприємствах металургійного виробництва та виробництва 
металевих виробів – 41,6%, а у машинобудуванні – 43,7%. 

По-друге, незважаючи на суттєве зниження кількості інноваторів як суб’єктів господарювання і 
фізичних осіб, що займаються інноваційною діяльністю, відбувається деяке пожвавлення інноваційних 
процесів на території України.  
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Важливим показником ефективності новаторської діяльності є використання об’єктів права інте-
лектуальної власності. Необхідно зауважити, що за цей же період зменшилася кількість поданих заявок 
на видачу охоронних документів по винаходах майже вдвічі, по промислових зразках – в 1,6 раза, але по 
корисних моделях частка цього показника є кращою, тому що відбулося зростання майже в 2 рази. Також 
по поданих заявках у Держпатент України є тільки зростання показника по корисних моделях у 2 рази. 
Але особливу тривогу викликає той факт, що протягом 2004-2008 рр. кількість поданих заявок на видачу 
охоронних документів щодо винаходів знизилася у 1,9 раза, а промислових зразків – у 1,5 раза. 

Зросла кількість отриманих охоронних документів по корисних моделях, у тому числі і в Держпа-
тенті України, майже у 5 разів. По винаходах було зниження цього показника у 3,3 раза. По  промисло-
вих зразках за останні п’ять років було невелике покращення з 305 документів у 2004 р. до 396 – у 2006 
р., а потім знову невелике зниження у 2008 р. (289). 

По-третє, з 2004 по 2008 р., незважаючи на певне інноваційне пожвавлення, існує тенденція до 
зниження масової інноваційної активності в Україні. Кількість використаних раціоналізаторських пропо-
зицій скоротилась на 28,4 %, тобто в 1,4 раза, і її скорочення випереджало скорочення кількості новато-
рів майже на 14,4%. 

По-четверте, протягом 2004-2008 рр. відбулось суттєве зниження кількості заявок на отримання 
охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності в патентні відомства зарубіжних країн по 
винаходах – в 1,7 раза. Дещо кращі справи були із кількістю заявок на корисні моделі – збільшення на дві 
заявки, але у 2007 р. цей показник був кращим у порівнянні з 2004 р. – зростання в 1,7 раза. Щодо про-
мислових зразків: зростання було у 2007 р. вдвічі, але у 2008 р. – знову відбулося падіння удвічі відносно 
2004 р. 

По-п’яте, високі темпи приватизації в останні роки не привели до активізації інноваційної діяль-
ності в приватному секторі. Про це свідчать такі показники. Майже вдвічі менше було використано раці-
оналізаторських пропозицій у національному господарстві України у 2008 р. у порівнянні з 2004 р. Збері-
гається тенденція щодо зменшення кількості впроваджених у виробництво раціоналізаторських пропози-
цій: у порівнянні з 2007 р. у 2008 р. їх число зменшилось на 13,8%, з 2006 р. – на 20,5%. Більше того, як-
що в 2004-2008 рр. у цілому в економіці, незважаючи на зниження інноваційної активності новаторів, 
відбувалося невелике пожвавлення інноваційного процесу, то в приватному секторі інноваційний процес 
фактично знаходився на «нульовій відмітці». 

Вплив наведених п’яти факторів є різноспрямованим. У подальшому не виключено зниження ін-
новаційної активності новаторів, але може відбутися активізація інноваційної діяльності, відтворення 
виробничого потенціалу на новій технологічній базі. Але технологічний рівень буде ще значно нижчим, 
ніж у розвинутих країнах, за рахунок низької конкурентоздатності вітчизняної продукції на світовому 
ринку. 

Результати проведеного дослідження за основними показниками результатів у промисловості ви-
кликають занепокоєння, оскільки очевидне зниження активізації інноваційних процесів в Україні. Осно-
вними причинами такого стану є:  

1. Відсутні необхідні умови для комерціалізації інтелектуальної власності, механізм державної пі-
дтримки просування вітчизняних об’єктів на зовнішній ринок не є дієвим.  

2. Здійснення заходів інноваційного спрямування в умовах економічної кризи пов’язано із знач-
ними труднощами матеріально-технічного забезпечення та зростанням фінансових ризиків щодо окупно-
сті витрат.  

3. Методи й інструменти державного регулювання щодо охорони інтелектуальної власності не 
привели до підвищення ефективності правових відносин стосовно об’єктів промислової власності як в 
економіці, так і в інноваційній сфері. Удосконалення механізмів у цій сфері потребує комплексного під-
ходу й зосередження на використанні непрямих методів та інструментів стимулювання інноваційних 
процесів. 

4. Створене на базі Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (Постановою Кабінету 
Міністрів №356 від 17.05.2010 р.) Державне агентство з інвестицій та розвитку ще не забезпечило пози-
тивних зрушень в управлінні інноваційними процесами. Не сформувалися стійкі джерела надходження 
коштів для відновлення виробництва. Це пояснюється відсутністю у підприємства власних коштів на 
інноваційний розвиток виробництва, неможливістю залучення джерел державного фінансування та не-
розвиненістю кредитної системи щодо використання банківських кредитів через надмірно високий рі-
вень процентних ставок. 

Для створення діючого правового механізму реалізації державної науково-технічної й інновацій-
ної політики необхідно розробити ряд законів і нормативних актів, відсутність яких сьогодні виключає 
можливість щодо ефективного функціонування науково-технічного потенціалу і підтримки на відповід-
ному рівні технологічної безпеки країни. Своєчасним є удосконалення: Закону України «Про державне 
регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» у питаннях регулювання та захисту трансферу 
знань і технологій на національному, міжнародному та регіональному рівнях; Закону України «Про охо-
рону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав 
на винаходи та корисні моделі» щодо запобігання неконтрольованій передачі науково-технічних дослі-
джень за кордон. Слід було б прийняти Закон про венчурне фінансування інновацій, який вже кілька ро-
ків розглядається у комітетах Верховної Ради, та ніяк не приймається. Потрібно також створити необхід-
ні умови, у яких би прийняті закони неухильно виконувалися. 
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В.М. Игнатьков 
ПФ «Научтехпроект», г. Донецк 

О ВЫБОРЕ  ИСТОЧНИКОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

Инновационные проекты развития города обычно направлены на разработку новой продукции или 
предоставление населению нового вида услуг,  внедрения ресурсосберегающих технологий в деятель-
ность предприятий, осущесвляющих газо-, водо- и теплоснабжение, водоотведение, а также обслужива-
ние дорожного хозяйства и благоустройство территории. Реализация отмеченных проектов нуждается в 
соответствующем  обеспечении инвестиционными ресурсами.  

Инвестиционные ресурсы представляют собой  финансовые и другие вложения, которые направ-
ляются непосредственно в производственные объекты, ценные бумаги и недвижимость для получения в 
будущем дохода или экономического эффекта. Инвестиционные ресурсы классифицируются по ряду 
признаков (по формам собственности, отношению к собственнику, способу привлечения, степени гене-
рации риска, объектам,  характеру и методам финансирования), что позволяет  принимать обоснованные 
решения по их мобилизации, распределению и рациональному использованию в ходе реализации инно-
вационных проектов. Для привлечения инвестиционных ресурсов в развитие города могут использовать-
ся следующие подходы: прямые соглашения с инвесторами, приватизация, долгосрочная аренда, выпуск 
муниципальных ценных бумаг. Преимущества и недостатки указанных подходов к привлечению инве-
стиций заключаются в следующем.  

Так, прямые соглашения с инвесторами на осуществление инвестиционных проектов с использо-
ванием коммунальной собственности в основном заключаются  при осуществлении проектов, представ-
ляющих  интерес, прежде всего для потенциального инвестора. Однако осуществления многих инвести-
ционных проектов, направленных на развитие транспортной, инженерно-коммуникационной инфра-
структуры города, потенциальным инвесторам обычно не интересны.  

Приватизация коммунальной собственности обеспечивает получение денежных средств, необхо-
димых для потребностей города, что является значительным стимулом для вложения средств в привати-
зированные объекты. Однако при этом город теряет права на приватизированные объекты, и не может  в 
дальнейшем получать прямые доходы от  их использования.  

Долгосрочная аренда дает для потенциального инвестора право пользования объектом аренды, что 
позволяет планировать развитие объекта на достаточно длительный период и осуществлять вложение 
инвестиций в используемый объект аренды. Однако аренда не обеспечивает получение в короткий срок 
достаточного количества денежных средств, необходимых городу для осуществления инвестиционных 
проектов.  

Выпуск муниципальных ценных бумаг, обеспеченных собственностью города, позволяет привлечь 
в оборот в достаточно короткий срок значительные денежные средства, необходимые для осуществления 
жизненно важных инвестиционных проектов инновационного развития города.    

Следует отметить, что в настоящее время территориальная громада г. Донецка имеет в собствен-
ности значительные ресурсы, это, прежде всего, объекты коммунальной недвижимости, земля, здания, 
сооружения и коммуникации. При этом рыночная стоимость указанных ресурсов постоянно растет. 
Именно собственность территориальной громады (коммунальные ресурсы) может стать гарантом при-
влечения инвестиций в развитие города. Определим основные принципы управления коммунальными 
ресурсами города, позволяющими использовать их в качестве источника инвестирования реализации 
инновационных проектов.  

Во-первых, все ресурсы должны быть задействованы в инвестиционном процессе. Ресурс, задей-
ствованный в инвестиционном процессе, является активом, приносящим положительный эффект. Ресурс, 
не задействованный в инвестиционном процессе, является активом, не приносящим  эффекта. 

Во-вторых, ресурсы, планируемые в перспективе к использованию в программах инновационного 
развития, до начала реализации данных программ временно должны быть задействованы в инвестицион-
ном процессе на договорных началах без изменения прав собственности на них. 

В-третьих, ресурсы, не планируемые в перспективе к использованию в программах развития горо-
да, должны быть задействованы в инвестиционном процессе с возможным изменением прав собственно-
сти на них (приватизации). 

В-четвертых, все ресурсы должны быть использованы наилучшим наиболее эффективным спосо-
бом, не противоречащим общегосударственным и местным интересам  и не  создавать отрицательный 
социальный эффект. 

В-пятых, использование ресурса в реализации краткосрочных программ не должно наносить 
ущерб экономике территориальной громады города в перспективе. 

В-шестых, инвестирование средств в объекты коммунальной недвижимости  должно создавать 
предпосылки увеличения стоимости расположенных рядом или связанных с ними объектов. 

В-седьмых, реализация инвестиционных проектов с использованием местных ресурсов  должна 
содействовать инновационному развитию территории. 

В-восьмых,  на  любой ресурс есть свой потребитель, его только надо найти. 
В-девятых, принятие ключевых решений по радикальному изменению коммунальных ресурсов 

осуществляется на основе  использования методов прямой демократии с привлечением всех членов тер-
риториальной громады.  
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В-десятых, управление инвестиционными ресурсами должно вестись с учетом изменений эконо-
мической ситуации на макро- и микроуровне. 

Руководствуясь указанными принципами, возможно использование коммунальных ресурсов в ка-
честве обеспечения  привлекаемых денежных инвестиций путем выпуска муниципальных ценных бумаг.  
По сравнению с другими способами привлечения инвестиций данный способ имеет большую потенци-
альную возможность в получении максимальных объемов инвестиций в определенный период времени, 
необходимый для осуществления инвестиционных проектов, направленных на инновационное развитие 
города. При  этом необходим ряд организационных мероприятий, включая разработку механизма оборо-
та инвестиционных средств (коммунальная собственность, деньги, ценные бумаги), выбор вида ценных 
бумаг, наиболее привлекательных с точки зрения развития инвестиционных процессов, определение пе-
речня объектов коммунальной собственности, предназначенных для обеспечения выпуска ценных бумаг, 
что и должно стать предметом дальнейших исследований. 

В процессе реализации инновационного проекта наиболее важным представляется управление ин-
вестиционными ресурсами на основе принципов и методов, которые учитывают   особенности состава, 
структуры, форм и методов организации ресурсов  на всех стадиях инвестиционного процесса (включая 
спрос, правовое поле и технологии). При этом формируется модель управления инвестиционными ресур-
сами, которая  должна обеспечить комплексный  подход к обоснованию, принятию и реализации реше-
ний на основе использования   административных, экономических и социальных методов, процедур и 
инструментов управления.  Важнейшим условием  при формировании и использовании модели управле-
ния инвестиционными ресурсами  в процессе реализации проекта  выступает разработка нормативных 
критериев эффективности и инновационности проекта, а также распределение ответственности за вы-
полнение этапов инвестиционного проектирования. 

Развитие модели управления должно идти в направлении оценки  взаимозависимости, а также 
возможности взаимодействия и взаимозаменяемости различных инвестиционных ресурсов, используе-
мых для реализации инвестиционных проектов развития транспортной и инженерно-коммуникационной 
инфраструктуры города. 

 
Г.А. Ильина, к.э.н. 
ДИП, г. Донецк, 
Л.В. Фещенко, к.э.н. 
ХИФ УДУФ МТ, г. Харьков 

О НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ ВЕНЧУРНОГО БИЗНЕСА В УКРАИНЕ 

В современных условиях развитие венчурного бизнеса является одним из ключевых факторов ин-
новационной активности в Украине. Однако несмотря на высокую эффективность эта форма инвестиро-
вания инноваций пока не получила широкого распространения в нашей стране. Причин, тормозящих 
развитие венчурного бизнеса, много. Это, в первую очередь, недостаточно качественная законодательная 
база. Компании как отечественные, так и зарубежные должны быть уверены в гарантиях защиты ноу-хау, 
запатентованных технологий и т.п. В Украине еще много сложностей с авторским правом, процедурой 
выхода из бизнеса. Поэтому венчурные  инвесторы ощущают иногда некоторый дискомфорт. 

К другим причинам, тормозящим распространение венчурной формы инвестирования, относятся: 
неразвитость инфраструктуры, обеспечивающей появление в научно-технической сфере Украины 

новых и развитие существующих малых и средних быстрорастущих высокотехнологичных предприятий, 
способных стать привлекательным объектом для венчурного инвестирования; 

отсутствие в венчурной индустрии Украины одного из основных факторов привлекательности 
страны для зарубежных инвесторов – украинского капитала; 

 низкая ликвидность венчурных инвестиций, в значительной мере обусловленная недостаточной 
развитостью фондового рынка, являющегося важнейшим инструментом свободного выхода венчурных 
фондов из проинвестированных предприятий; 

отсутствие экономических стимулов для привлечения прямых инвестиций в предприятия высоко-
технологичного сектора, обеспечивающих приемлемый риск для венчурных инвесторов; 

недостаточная информационная поддержка венчурной индустрии в Украине; 
недостаточное количество квалифицированных управляющих венчурными фондами и низкий 

уровень инновационной культуры предпринимателей. 
Устранение имеющихся препятствий позволит значительно ускорить и повысить эффективность 

зарождающегося венчурного бизнеса.  
В качестве основных следует выделить такие направления развития системы венчурного инвести-

рования: 
совершенствование действующей законодательной базы. Это направление  предусматривает обес-

печение взаимодействия между отдельными нормативно–правовыми актами в области венчурного инве-
стирования, учета в них специфики современного этапа развития экономики, решение вопросов, связан-
ных с государственной поддержкой и стимулированием; 

использование механизма государственно-частного партнерства, основная идея которого состоит в 
долевом участии государства в венчурных фондах. 
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Сотрудничество государства и частных инвесторов в создании венчурных  фондов может осуще-
ствляться в основном по двум направлениям: путем прямого финансирования из государственного и ме-
стных бюджетов, а также участие государственных и местных органов власти в управлении венчурными 
фондами. Формы  участия  в управлении фондами самые разнообразные. Это может быть форма прямого 
участия государственных или частных органов власти путем введения их в совет директоров управляю-
щих компаний, содействия в реализации проектов, финансируемых венчурными фондами. Косвенная 
форма участия предусматривает содействие со стороны государства технологическому трансферу,  за-
пуску и управлению  программами бизнес-инкубаторов и других инновационных структур и т.д.; 

усиление координации со стороны государства в лице единого органа  в решениях таких задач, как 
увеличение числа инновационных предприятий, рост в них венчурных инвестиций, обеспечение их 
взаимосвязи  с крупными предприятиями – потенциальными потребителями продукции малых иннова-
ционных фирм, с  технопарками и бизнес-инкубаторами. 

Зарубежная практика показывает, что важным фактором активизации  инновационной деятельно-
сти является формирование сети венчурных фондов. Для этой  цели необходимо прежде всего основать 
Национальный венчурный фонд, а также создать региональные венчурные фонды. При практической 
реализации инновационной политики  по развитию венчурного бизнеса в регионе необходимо четко 
сформулировать, что должно сделать государство и региональные органы власти, чтобы привлечь  инве-
стиции на отечественный рынок. Во-первых, это обеспечение с их стороны финансовых гарантий в виде 
паевого распределения риска в финансировании инновационных проектов. Вторым очень важным аспек-
том является то, что с различных фондов, в том числе и венчурных, могут финансироваться различные 
этапы инновационного проекта. Так, на начальном этапе выполнения инновационного проекта финанси-
рование может быть осуществлено из средств государственного и региональных бюджетов, на втором – 
за счет льготных кредитов и займов, на третьем – за счет венчурных фондов. 

В ближайшие годы с участием заинтересованных министерств и ведомств, основных участников 
фондового рынка необходимо разработать государственную стратегию стимулирования долгосрочных 
инвесторов и их привлечения на фондовый рынок. В настоящее время наиболее реальной формой при-
влечения инвестиций на внутреннем фондовом рынке является публичная эмиссия корпоративных обли-
гаций. Стратегия должна предусматривать законодательные и экономические меры, способствующие 
привлечению долгосрочных инвесторов на рынок первоначального публичного предложения акций и 
корпоративных облигаций украинских предприятий. 

В рамках построения инфраструктуры венчурной индустрии и в соответствии с данной стратегией 
государственная поддержка может содействовать формированию структурных элементов фондового 
рынка – созданию электронных бирж, организации торгов акциями высокотехнологичных украинских 
компаний на действующих украинских и зарубежных фондовых биржах.  

 
О.К. Казакова, к.э.н.,  
И.С. Лагутина,  
ДонНУ, г. Донецк 

ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ МЕНЕДЖМЕНТА В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

В структуре национального рынка доля товаров и услуг потребительского назначения достигает 
70% (в Украине – чуть более 60%). Это означает, что почти на две трети состояние экономики определя-
ется покупательной способностью домохозяйств и зависит от их активности. Другой сегмент рынка – 
рынок средств производства. Это преимущественно рынок контрактов, поэтому риски здесь разделяются 
между производителем и потребителем. Тенденции на нем более прогнозируемы, так как представлены 
профессионалами и с той, и с другой стороны.  

Следует отметить, что потребительский рынок является наиболее динамичным, разнообразным, 
наименее прогнозируемым (сложно определить тенденции изменения запросов покупателей) и наиболее 
рискованным (нельзя заключить контракт с многомиллионным потребителем). Именно здесь обостряется 
и усложняется конкурентная борьба, методы ведения которой становятся все более разнообразными. 

Поэтому  управленческие проблемы, обусловленные в первую очередь проблемами реализации 
благ, со всей остротой проявляются именно в организациях - производителях (и продавцах) потребитель-
ских товаров и услуг.  

Неотъемлемыми характерными чертами инновационной экономики является все большее изоби-
лие дифференцированных товаров, все более частое обновление моделей, значительный рост затрат на 
исследования и разработку, относительное снижение текущих издержек, колоссальный рост объема ин-
формации и способов ее обработки.  

Совершенствование технологий и глобальное разделение труда привели к сокращению почти на 
треть производственных издержек. А значит, прявляются возможности фирм все чаще запускать новин-
ки. Например, автомобильные компании на создание каждой модели тратили не меньше одного, а то и 
двух миллиардов долларов. Теперь, благодаря глобализации, их затраты составляют около  300-400 млн. 
дол. США. 
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Однако все больше усилий и средств производителей концентрируется не на придании качествен-
но новых свойств создаваемому продукту, а на его модификации и усилиях по продаже. Так, в структуре 
затрат на производство и реализацию продукции все большая доля приходится на реализацию.  Уже в 80-
х годах двадцатого столетия в ведущих компаниях зарубежных стран такое соотношение составляло, 
соответственно 25 и 75%. Доля затрат на реализацию продолжает расти и поныне.  

В различных потребительских сегментах происходит существенное ускорение обновления. За по-
следние пять-семь лет новые модели появляются на рынках в два-три раза быстрее (средства мобильной 
связи, массмедиа, мебель, одежда, автомобили).  

В конце 90-х годов производители мобильных телефонов каждые два месяца выпускали две-три 
новые модели, сейчас – уже около 10.  

В автомобилестроении 90-х годов считалось, что на создание новой модели должно уходить не 
менее пяти лет. А сейчас, например в компании  Citroеn, отводят на это около трех лет. В японских фир-
мах обновление модельных рядов происходит едва ли не каждые два года. 

С развитием информационных технологий усложнилась и конкуренция между компаниями. Со-
временные технологии позволяют сегодня конкурентам повторять или копировать почти любую дора-
ботку продукта за считанные дни, недели или, в крайнем случае, месяцы. Вести конкурентную борьбу на 
основе дифференциации товара или превосходства услуги становится всё сложнее и дороже. 

Сегодняшний рынок, в том числе и потребительский, представлен наукоемкой, технически слож-
ной продукцией. Лекарственные препараты и продукты питания, одежда и обувь, предметы бытовой 
техники и строительные материалы, косметика... Все это – наукоемкие продукты, часто – высокотехно-
логичных производств. 

Современные компании рождают новые продукты быстрее, чем в обществе успевает возникнуть 
осознанная потребность в них, поэтому залогом успеха в конкурентной борьбе становится не следование 
спросу, а его формирование.  Производители сначала создают новые, а чаще модифицированные свойст-
ва продукта, а затем (или одновременно) формируют потребность в них у покупателей. То есть во взаи-
моотношениях потребителя и продавца приоритетными становятся действия последнего.  

Покупатель обладает все меньшей информацией о выбираемом продукте, потому что тот разнооб-
разен (многие изделия многих фирм по сути удовлетворяют одну потребность), сложен, часто меняются 
его характеристики.  

Покупателю все сложнее сделать выбор. Да он, по сути, зачастую и не выбирает.  
С одной стороны, в условиях бесконечного выбора человеческая психика буксует. Всем покупате-

лям знакомо чувство неудовлетворения при покупке товара в условиях изобилия.  
С другой стороны, оценивая идентичные по своему характеру продукты и услуги, покупатель мо-

жет испытывать значительные трудности при выборе подходящего именно для него товара, так как они 
сложны и многофункциональны (предметы бытовой техники, компьютеры, косметика и т.д.). 

Кроме того, потребитель все менее осведомлен о свойствах и качестве покупаемого блага, что 
предопределяет его абсолютную зависимость от производителя (его социальной ориентированности и 
этичности), особенно, если речь идет о продуктах питания, гигиены, медицинских препаратах. 

Традиционные способы воздействия на потребителя, побуждающие его к покупкам, становятся 
менее действенными, а изучение запросов потребителей часто бывает не нужным. Подобные тенденции 
вносят существенные изменения в поведение покупателя при выборе продукта. Смещаются также при-
оритеты во взаимодействии его с продавцом. 

Какие взаимоотношения между покупателем и продавцом может породить создавшаяся ситуация? 
– На высокотехнологичном рынке XXI века потребуются новые маркетинговые подходы и переосмысле-
ние  традиционных коммуникаций между покупателем и продавцом, значимость которых существенно 
возросла. Они в значительной мере теперь определяют успешность деятельности организаций. 

В начале XXI века основным звеном бизнеса становятся отношения, воспроизводство и формиро-
вание которых стало основным источником прибыли, зоной формирования стоимости блага – включение 
потребителей в саму компанию. 

В настоящее время формируется такая модель поведения, когда покупают, не выбирают, заранее 
предпочитая знакомую торговую марку, знакомый бренд. Поэтому усилия менеджеров сегодня сосредо-
точены не столько на продвижении продуктов, сколько на вовлечении покупателей, включении их в саму 
организацию. Разработано огромное количество инструментов, позволяющих разрешать данную пробле-
му – дисконтные карты, брендирование, бонусные программы, сетевой маркетинг и пр.  

Основным приоритетом современного управления является формирование группы потребителей, 
которые надолго сохраняют лояльность к компании. Они будут готовы покупать не только существую-
щие товары и услуги, но и новые услуги,  предлагаемые компанией, хорошо отзываются о компании и 
приводят друзей, не обращают внимания на конкурирующие фирмы и их рекламные кампании и менее 
чувствительны к уровню цен, предлагают компании новые идеи и запросы относительно выпуска про-
дукции.  
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С.Н. Кацура, к.э.н., 
Н.А. Лепихова 
ИЭП НАН Украины, г. Донецк 

ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ СТАНОВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ  
И ЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Опыт развитых стран, которые доминируют на рынке высоких технологий, дает основание утвер-
ждать, что инновации становятся фундаментом повышения конкурентоспособности этих стран, а также 
базовым элементом общества нового типа. 

Понятие «инновация» как новую экономическую категорию ввел в научный оборот австрийский 
(позже американский) ученый Йозеф Алоиз Шумпетер. Инновациями Й. Шумпетер считал изменения с 
целью внедрения и использования новых видов потребительских товаров, новых производственных, 
транспортных средств, рынков и форм организации в промышленности.  

Исследования Й. Шумпетера, Г. Менша и других ученых подтвердили наличие волнообразных ко-
лебаний в динамике создания крупных изобретений и базисных нововведений. На фазах кризиса и де-
прессии создаются предпосылки для перехода к новым технологическим принципам, освоения кластеров 
базисных инноваций. А это в свою очередь требует крупных вложений в обновление не только машин и 
технологий на действующих производствах, но и формирования новых отраслей. 

Как пишет Н. Иванова, в Советском Союзе была своя система научно-технического прогресса. Ее 
трудно назвать инновационной в исходном смысле этого понятия, потому что все-таки в слове «иннова-
ция» заложен смысл рыночного освоения научных достижений, центральной фигурой которого является 
предприниматель, чего у нас принципиально не было.  

Развитие современных производительных сил приводит к смене эпох – индустриальная  заменяет-
ся  на инновационную, т.е. эпоху, основанную на знаниях, которые воплощаются в инновации.  

Во многих зарубежных публикациях предлагаются различные трактовки нового общества. Так, 
например, Ф. Махлуп и Н. Дордик, М. Порат, Т. Стоньер ведут речь об «информационном обществе», Д. 
Диксон – «обществе знаний» и др. 

Множество трактовок будущего общества предлагается с частицей «пост», к ним относятся «по-
стбуржуазное общество», Р. Дарендорф «посткапиталистический строй», Р. Дракер «посткапиталистиче-
ское» и Д. Белл, А. Турен – «постиндустриальное» общество и др. Главным методологическим недостат-
ком таких определений следует признать то, что они опираются на не сущностные характеристики бу-
дущей социально-экономической системы. 

Появление терминов «постиндустриального» и др., а затем «информационного» обществ, трудно 
причислить к числу строго научных. Ведь нельзя называть капитализм «постфеодализмом». Абстракции 
на основе ретроспективной аналогии в общественных науках слабо продуктивны. С. Губанов отмечает, 
что неадекватна прогрессу и концепция «информационного» общества: «Во-первых, новейшая информа-
ционная инфраструктура, в составе которой устройства передачи, хранения и обработки информации, 
полностью автоматизирована и компьютеризованна, а значит, сама есть продукт технотронных произво-
дительных сил. Во-вторых, технотронные средства производства функционируют ради выпуска матери-
альных благ, включая предметы и услуги конечного потребления, а не информации».  

Очевидно, что концепция «информационного» общества продиктована мотивами и соображения-
ми, весьма отдаленными от практики модернизации производительных сил. Капитализм всему придал 
товарную форму, в том числе и информации. Однако в реальных трудовых процессах все факторы про-
изводства применяются как потребительные стоимости. Информация, не интегрированная с применяе-
мыми технологиями, бесполезна для собственно производства, какой бы меновой стоимостью она ни 
обладала. Сама по себе информация ни прежде, ни теперь, ни в будущем ничего не производила и произ-
водить не будет. 

В настоящее время основным двигателем экономического развития являются знания. Это позво-
лило многим ученым характеризовать современную экономику как экономику знаний. 

По мнению российского академика Е. Велихова, в условиях глобализации знания становятся в 
прямом смысле производительным ресурсом личности, общества, государства, человечества в целом. 
Более того, они начинают превышать по масштабам многие другие традиционные ресурсы: людские, 
природные, материальные и даже капитал. 

Сегодня знания проникают во все сферы и все стадии экономического процесса, и их уже сложно 
отделить от продукта или услуги. 

На наш взгляд, употреблять термин «экономика знаний» также некорректно, как и «информаци-
онная экономика». Ведь знание передается в виде информации (и в этом отношении  эти оба термина не 
выдерживают критики) и само по себе не востребовано как экономический ресурс. Знание становится 
экономическим ресурсом в форме инновации. Многие знания лежат на полках в институтах и других 
учреждений и не находят практического применения. Опыт Украины наглядно подтверждает «полкозна-
ниевую» ситуацию. Исходя из этого, инновацию можно определить как знание, которое нашло практиче-
ское применение и востребовано рынком, иными словами, как коммерциализованное знание. Поэтому 
экономику можно назвать инновационной только тогда, когда основным ресурсом экономического раз-
вития станут инновации, основанные на знаниях, не потерявших свою актуальность. 
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Основоположник теории инновационного развития Й. Шумпетер признавал в поздние годы, что 
роль независимого предпринимателя в инновационном процессе становилась все менее значимой в силу 
вытеснения его крупными компаниями, осуществляющими исследования и разработки на постоянной 
основе и доведших этот процесс до бюрократически выверенного.  

В современном производстве инновации создаются путем взаимодействия науки, государства и 
бизнеса, когда государство поддерживает науку и бизнес всеми законными путями. 

Возникновение рыночных ошибок, связанных с инновационной деятельностью, требует вмеша-
тельства государства.  

Анализируя многочисленные точки зрения экономистов, можно сформулировать следующие ус-
ловия инновационного роста украинской экономики: 

оптимальные расходы на образование; 
наличие квалифицированных кадров; 
наличие частного капитала, готового инвестировать в инновации;  
создание механизмов, стимулирующих внутренний спрос на качественную продукцию; 
активизация международных связей и открытости экономики; 
наличие конкурентных преимуществ и создание новых конкурентных преимуществ, развитие по-

тенциальных преимуществ, превращение их в реальные. 
Все эти условия может создать в основном государство. Государство также должно обеспечивать 

равные условия участникам инноваций при выходе на рынок. 
Важным игроком на инновационном поле, осуществляющим отбор, является государство. Оно 

определяет законодательные правила игры на этом поле, отличающемся значительным своеобразием по 
сравнению с текущей деятельностью, формирует благоприятный инновационный климат, обеспечивает 
соблюдение установленных норм и правил инновационной деятельности. Но этим не ограничивается 
роль государства. Оно должно осуществлять стратегически-инновационную функцию: поддерживать 
базисные технологические и экономические инновации, придавая им начальный импульс; проводить за 
свой счет инновации в нерыночной сфере экономики и прежде всего в обороне, здравоохранении, фун-
даментальной науке, образовании, культуре; осуществлять инновации в государственно-правовой сфере 
и т.п. В этом плане государственные служащие такие же инноваторы, как и предприниматели и инвесто-
ры. Если государственный аппарат консервативен, не поддерживает инновации и тем более препятствует 
им, проводит антиинновационную политику, то страна обречена на инновационный кризис, отставание 
от общего ритма преобразований.  

Украина, на наш взгляд, переживает именно в настоящее время мучительное возобновление спо-
собности к обновлению.  

Периодическое инновационное обновление общества – объективно обусловленный процесс. Рас-
крытие его закономерностей, содержания и механизма использования – главная задача инноватики. 

Перспективные возможности экономического роста необходимо связать с разработкой и осущест-
влением мер стратегического характера. В их системе основное внимание должно быть уделено реализа-
ции государственных программ и поддержке наукоемких производств, переориентации мотивации труда 
на повышение престижа интеллектуальной творческой деятельности, прежде всего связанной с произ-
водством. 

На основании вышеизложенного для Украины после выхода из кризиса государственная политика 
должна ориентироваться на формирование благоприятного инвестиционного климата, привлечение ино-
странных инвестиций, реализации отобранных государственных программ инновационного направления, 
развитие мер по поддержке наукоемких производств. 

Основной задачей государственного регулирования экономики должно стать формирование новой 
стратегии активизации государственной инновационной политики, учитывающей новые реалии, возник-
шие в мировой кризисной ситуации. Направления такой политики должны включать как государствен-
ные инвестиции в создание и поддержку будущей новой инновационной структуры экономики, так и 
временную поддержку старых технологических укладов, как источника выживания и источника создания 
новой структуры. 

Решение проблемы активизации инновационного развития во многом зависит от принимаемых 
практических мер по реализации конкурентных преимуществ. 

К конкурентным преимуществам нашей страны относятся природные преимущества (почва, по-
лезные ископаемые и др.), часть социальных преимуществ (высокий уровень образования, культура, на-
учные достижения в медицине, некоторые достижения в естественных и технических науках), часть 
промышленности IV и V укладов (космическая и др.). 

Все эти преимущества можно отнести к наследуемым, но страна (власть и предпринимательство) 
пока не приступили к выявлению и началу реализации перспективных конкурентных  преимуществ. 

Государственная инновационная политика должна быть направлена на реализацию отечественных 
конкурентных преимуществ как наследуемых, так и перспективных. 

Конкурентоспособность страны также зависит от конкурентоспособности науки. 
Конкурентоспособность науки в общем виде можно определить как способность продуцировать 

результаты, используемые во внутринаучном обороте и/или пользующиеся спросом на внутреннем и 
внешнем рынках технологий. 

Объективная необходимость перехода общества на инновационный уровень развития обусловлена 
тем, что инновации становятся важнейшим фактором экономического роста, выводящим экономику из 
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тупика, а затем преобразующим, прорывающим и наконец стабилизирующим фактором. В то же время 
инновации являются определяющим средством выживания в конкурентной среде. Таким образом, инно-
ватизация становится всеобщей закономерностью современного общества. 

В переходные периоды роль субъективного фактора преобладает, а по мере развития общества – 
уменьшается. Поэтому все претензии к предпринимателю, который не всегда является инноватором, 
нужно снять, он действует объективно, а предъявлять их государственной политике, всем ветвям власти 
в соответствии с их полномочиями, а при необходимости, если эти реальные полномочия не соответст-
вуют развитию инноваций,  изменить их. И чем скорее – тем экономика станет более инновационной. 

Основное противоречие как движущую силу инновационного развития для современного этапа 
можно сформулировать как отсутствие заинтересованности бизнеса и неумение государства создать ус-
ловия для востребованности знаний и преодоления разрушительных процессов, происходивших в годы 
независимости. 

Содержание инновационного процесса отражается в совокупности его направлений и характере 
инновационного цикла. Поэтому роль и место каждого субъекта управления следует определить в со-
держательном смысле с учетом комплексности, непрерывности, цикличности, а также социальной и эко-
логической направленности инновационных преобразований.  

Критический анализ различных трактовок понятий обществ нового типа позволил на примере Ук-
раины предложить новый термин – «полкознаниевая экономика», т.е. ситуация, при которой наработан-
ные новые знания лежат на полках в институтах и т.п. и не находят потребителя.  Инновации можно оп-
ределить  как знания, которые нашли практическое применение и востребованы рынком, иными словами, 
как коммерциализованые знания. Основываясь на этом, экономику можно называть инновационной 
только тогда, когда основным ресурсом экономического (и других направлений) развития станут инно-
вации, основанные на знаниях, не потерявших свою актуальность.  

Решение проблемы становления инновационной экономики во многом  зависит от выявления на-
следуемых, развития потенциальных, создания новых и реализации всех типов конкурентных преиму-
ществ страны. За годы независимости не создано механизмов реализации в Украине реальных преиму-
ществ наличия 25% мировых запасов черноземов, высокого уровня образованности населения и научно-
го потенциала. 

Недостаточный спрос со стороны государства и предприятий требует, прежде всего, анализа и 
разработки соответствующих мер государственной поддержки инновационности. Возможные  ошибки 
рыночного становления, неразвитость рынка, кризисные явления, затрагивающие инновационную дея-
тельность, также требуют вмешательства государства. 

Основные направления государственной поддержки становления инновационной экономики за-
ключаются в следующем: проведение фундаментальных исследований, обеспечивающих развитие на-
циональной инновационной системы; совершенствование старых, разработка и утверждение новых зако-
нодательных норм и правил инновационной деятельности; развитие инноваций в нерыночной сфере эко-
номики и прежде всего в обороне, государственно-правовой сфере, науке, образовании, здравоохране-
нии, культуре; развитие партнерства государства, предпринимателей и общественных организаций; ис-
пользование кризисных ситуаций для инновационного обновления; создание экономических, кадровых 
условий реализации конкурентных преимуществ страны; создание рациональных условий подготовки 
квалифицированных инновационных специалистов; разработка и создание условий реализации государ-
ственных инновационных программ; создание механизмов активизации международных связей, стиму-
лирующих внешний и внутренний спрос на инновационную продукцию; создание равных условий (при 
необходимости избирательных) участникам инноваций  при выходе на внутренний и внешние рынки.  

 
О.В. Кленін, к.е.н. 
ІЕП НАН України, м. Донецьк 

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ: РОЛЬ У РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

На сучасному етапі розвитку економіки України важливу роль у формуванні нової системи госпо-
дарювання відіграє інноваційний потенціал підприємств, оскільки достовірні дані та точна інформація 
про якісні й кількісні характеристики, економічно доцільні умови його формування дозволяють менедж-
менту підприємств приймати економічно обґрунтовані ефективні стратегічні управлінські рішення. При 
цьому володіння інформацією щодо власного інноваційного потенціалу дозволяє ефективно планувати і 
вирішувати поточні і довгострокові завдання. У цих умовах забезпечення життєстійкості підприємства 
пов'язане з необхідністю вирішення завдань підвищення його конкурентоспроможності.  

Тому шляхи і методи вимірювання й оцінки ефективності формування і використання інновацій-
ного потенціалу промислового підприємства представляють особливий інтерес для дослідження. Особ-
ливої уваги заслуговує проблема формування показників для оцінки ефективності використання іннова-
ційного потенціалу промислового підприємства.  

Це обумовлює особливу гостроту і характеризує практичну значущість дослідження проблем фо-
рмування інноваційного потенціалу підприємства, а також оцінки ефективності його використання. 

© О.В. Кленін, 2010 
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Аналіз публікацій з проблеми оцінки потенціалу виявляє слабке її опрацьовування на рівні окре-
мої галузі, і особливо на рівні підприємства. У деяких публікаціях лише констатується той факт, що пи-
тання оцінки потенціалу окремих підприємств залишилися в стороні від уваги дослідників. Економічний 
птенціал необхідно розглядати у взаємозв'язку з властивими кожній суспільно-економічній формації ви-
робничими відносинами, що виникають між окремими працівниками, трудовими колективами, а також 
само управлінським апаратом підприємства, організації, галузей народного господарства в цілому з при-
воду повного використання їх здібностей до створення матеріальних благ і послуг. 

Працівникам економічних служб підприємства доцільно регулярно проводити оцінку його потен-
ційних можливостей. У результаті такої оцінки можуть бути отримані дані про ступінь фактичного вико-
ристання цих можливостей. Крім того, така інформація може стати об'єктивною основою планування 
господарської та інвестиційної діяльності підприємств.  

Інноваційний потенціал підприємства – багатоаспектне поняття, що характеризується як багатог-
ранна система ресурсів виробництва, які перебувають у взаємозв'язку і взаємозалежності. Використання 
системних особливостей інноваційного потенціалу дозволяє визначити структуру виробництва і напрями 
її вдосконалення, що створить передумови для практичної реалізації не тільки можливостей власне скла-
дових елементів потенціалу, але і ефектів їх взаємодії, що за рахунок інтеграції значно збільшуватимуть 
продуктивну здатність господарюючого суб’єкта при однаковому або зменшеному обсязі ресурсів.  

Для українських промислових підприємств, які в даний час за ефективністю організації виробниц-
тва і управління, за показниками поточного функціонування і в цілому за рівнем розвитку відстають від 
підприємств промислово розвинених країн, завдання підвищення економічного зростання, підвищення 
конкурентоспроможності потенціалу  виступають завданнями першорядної ваги з погляду підвищення 
темпів інтенсивності розвитку підприємства.  

Управління підприємством, орієнтоване на підвищення рівня його конкурентоспроможності, пе-
редбачає принципове вирішення задачі управління його інноваційним потенціалом, а також пошук спо-
собів ефективного використання. При цьому величина інноваційного потенціалу підприємства і ефекти-
вність його використання, зрештою, визначають його конкурентну перевагу.  

Необхідність проведення моніторингу потенціалу як на рівні держави, регіону, так і особливо на 
рівні підприємств, обумовлена такими причинами:  

 агрегована інформація, якою є інформація про потенціал системи галузі, підприємства, містить 
фактичні дані. Важливим є володіння прогнозними даними по кожному регіону, місту, підприємству, що 
дозволить виявляти негативні і позитивні тенденції в їх розвитку;  

 недоліки агрегації особливо ярко позначаються за умови наявності сильної диференціації в регіо-
нальній та/або галузевій приналежності підприємств;  

 відсутність інформації про реальні можливості кожного підприємства, його приховані резерви.  
Широке трактування смислового змісту цієї дефініції дозволяє використати його стосовно різних 

галузей науки і діяльності залежно від того, про яку силу, засоби, запаси, джерела йде мова. У роботах, 
присвячених дослідженню теорії потенціалів, застосовують широкий клас визначень потенціалу, серед 
яких  інноваційний потенціал, економічний;  науковий,  інтелектуальний, природно-ресурсний, науково-
технічний, кадровий, інноваційний, інформаційний, організаційний; ринковий потенціал, потенціал мар-
кетингу, продуктивних сил, виробничих відносин тощо. Основна маса публікацій відносно теорії потен-
ціалів присвячена такому показнику, як економічний потенціал. Аналіз цих публікацій дозволяє конста-
тувати значні відмінності у визначенні економічного потенціалу, розумінні його суті різними дослідни-
ками, складових елементів, взаємозв'язку його з такими категоріями, як «національне багатство», «рівень 
економічного розвитку».  

Існуюча широка різноманітність у визначеннях та відсутність єдності підходів до тлумачення сут-
ності досліджуваного поняття пояснюється тим, що кожен з дослідників виокремлював будь-яку одну з 
рис економічного, інноваційного потенціалу, не розкриваючи її повністю. Якщо у деяких з проаналізова-
них  визначень увага акцентується на умовах і чинниках, які визначають величину потенціалу, то в інших 
– на характері суспільно-економічних відносин,  на результатах використання потенціалу. Тобто слід 
підкреслити, що потенціал у цілому і зокрема інноваційний потенціал – багатоаспектна категорія і відсу-
тність системності в її визначенні не дозволить всебічно охарактеризувати його смислове навантаження. 
Тобто для визначення категорії «інноваційний потенціал» необхідно виділити основні риси, що відріз-
няють його від інших категорій.  

Вищевикладене дозволяє сформувати авторське визначення цієї категорії: під інноваційним поте-
нціалом підприємства пропонується розуміти його сукупні можливості формувати і максимально задо-
вольняти існуючий попит у товарах і послугах в процесі виробничих і господарських (реалізаційних, фі-
нансово-економічних) відносин з приводу оптимального використання наявних ресурсів. При цьому су-
купність початкових накопичених ресурсів у поєднанні з умовами їх використання прийнято називати 
науково-технічним потенціалом. Отже, науково-технічний потенціал розглядається як можливості, ресу-
рси для здійснення цілеспрямованої науково-технічної діяльності і реалізації її результатів у виробницт-
во з метою інтенсифікації процесу розвитку інноваційного потенціалу. 
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С.І. Кравченко, к.е.н.,  
О.В. Корнєва  
ДВНЗ «ДонНТУ», м. Донецьк 

ВИМІР ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ З УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ 

У сучасних умовах цілеспрямоване управління знаннями на підприємствах стає нагальною потре-
бою. У своїй повсякденній діяльності керівництво фірм постійно стикається із необхідністю одержувати, 
обробляти, використовувати і поновлювати значні масиви інформації. Окрім того, у високодинамічному 
економічному просторі для успішної діяльності підприємств необхідним стає самостійне створення 
знань і підтримка інноваційних процесів. Подекуди на вирішення цих задач спрямовуються значні кош-
ти, які відволікаються від інвестування у фізичні активи, оскільки фірми розраховують на те, що інвес-
тиції в управління знаннями будуть більш прибутковими. В останній час створено і апробовано рекомен-
дації як із виміру ефекту заходів з управління знаннєвими активами, так і з підвищення ефективності 
процесів створення і використання знань.  

Однак більшість існуючих методик спирається на обчислення суто грошового ефекту, в той час як 
управління знаннями створює широкий перелік позитивних явищ – збільшення гнучкості, стійкості, 
стратегічних можливостей господарчої одиниці, – які можуть бути тільки із певними обмеженнями інте-
рпретовані через грошові показники. Тому необхідним є подальший розвиток існуючого інструментарію 
оцінки ефективності заходів з управління знаннями в такий спосіб, щоб забезпечити можливість ураху-
вання всіх аспектів створюваного ефекту.  

Для вирішення цієї задачі необхідно розглянути форми інвестицій, що здійснюються в управління 
знаннями, та форми їх ефектів. Як приклад доцільно розглянути процес інвестування в екстерналізацію 
знань, тобто переведення неявних знань персоналу у явну, доступну для використання форму. 

У процесі екстерналізації здійснюються інвестиції різного характеру, наведені на рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Перелік форм інвестицій у процес екстерналізації неявних знань на підприємстві 

 
Всі представлені форми інвестицій легко інтерпретують у грошових показниках, оскільки витрати 

робочого часу кожної категорії робітників можуть бути обраховані і їхня погодинна оплата також може 
бути обчислена.  

У результаті екстерналізації виникають ефекти у вигляді виявлення трьох груп знань, які в пода-
льшому можуть бути використані для отримання суто господарчих ефектів (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Рис. 2. Перелік форм безпосередніх і очікуваних ефектів від екстерналізації неявних знань  

на підприємстві 
 

© С.І. Кравченко, О.В. Корнєва, 2010 

 
Форми 

 інвестицій 
 в організацію  
екстерналізації 

знань 

Робочий час менеджерів на розробку заходів 

Робочий час виконавців на здійснення екстерналізації 

Робочий час працівників на участь в екстерналізації 

Кошти на технічну й організаційну підтримку заходів 

Кошти на створення мотивації до екстерналізації знань 

 
 
 

Форми  
ефектів від  

екстерналізації 
знань 

Знання  
для комерційного 
використання 

Знання 
 для некомерційного 

використання 

Знання як основа  
подальших  
досліджень 

Очікуваний ефект: 
створення додаткових 

прибутків 

Очікуваний ефект: 
покращення репутації 

фірми 

Очікуваний ефект: 
створення додаткових 

можливостей 



 104 

Якщо обчислення першого з очікуваних ефектів (додаткові прибутки) є значною мірою проробле-
ним у світовій і вітчизняній літературі, то переведення репутації фірми, а також додаткових можливостей 
розвитку у грошову форму потребують подальшого удосконалення. Тому пропонується як відображення  
цих двох очікуваних ефектів використати вартість створюваних ними реальних опціонів. При цьому реа-
льний опціон пропонується трактувати згідно із класичним поглядом С. Майерса: як можливість, проте 
не обов’язок, прийняти рішення щодо подальшого інвестування.  

Завдяки виявленню знань некомерційного характеру, а також закладення основ для подальших до-
сліджень потенційні можливості фірми збільшуються. Тому виникають раніше не заплановані напрямки 
здійснення подальших інвестицій, кожна з яких потенційно може принести додаткові прибутки. Відо-
браженням приведеної вартості такої інвестиції можна вважати вартість закладеного в ній реального оп-
ціону. Тому сукупність очікуваних ефектів від екстерналізації знань можна виразити таким чином: 

∑
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Е  – ефект екстерналізації знань, виражений у грошовій формі; 

..прибдодPV  – приведена у точку розрахунків вартість майбутніх додаткових прибутків від комер-

ційного використання виявлених знань; 
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 – сума вартостей реальних опціонів, виявлених завдяки екстерналізації знань.  

Вартості реальних опціонів при цьому можуть бути обчислені біноміальним методом, який вико-
ристовується для оцінки фінансових опціонів. 

Якщо позначити суму інвестицій, що здійснюються в екстерналізацію як величину (Іекстерн), то 
ефективність заходу можна обчислити за таким співвідношенням: 

екстернекстерн
ІЕЕ = . (2) 

Таким чином, використання реальних опціонів надає можливість зробити грошову оцінку немате-
ріальним вигодам від управління знаннями з урахуванням додаткових можливостей, що вони створюють 
для підприємства. Тому ефект від управління знаннями можна інтерпретувати як суму вартості додатко-
вих прибутків і додаткових реальних опціонів від використання знань, а співвідношення (2) може бути 
використане для розробки критерію прийняття рішень щодо інвестування в управління знаннями.  

 
О.В. Крехівський, к.ф.-м.н. 
ДП ДІКТЕД, м.Київ  

ЩОДО ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

Інновація як термін має два трактування. За першим, широким, трактуванням під інновацією ро-
зуміють багатоетапний процес, який можна подати укрупнено у вигляді трьох стадій: розробка іннова-
ційного продукту, його впровадження у виробництво та, зрештою, застосування.  

Під розробкою інноваційного продукту розуміють весь комплекс етапів і робіт, що включає фун-
даментальні та прикладні дослідження, пошукові, експериментальні, конструкторські та проектні роботи. 

Впровадження у виробництво передбачає дослідне виробництво, винаходи, раціоналізаторські 
пропозиції, а також заходи техніко-технологічного переоснащення або створення нового виробництва.  

Застосування, розповсюдження, подальше використання інноваційного продукту полягає у забез-
печенні його ефективного ринкового просування.  

Друге, вузьке, трактування терміна «інновація» включає тільки два заключні етапи, на яких реалі-
зуються результати попередньої науково-технічної діяльності. 

У контексті першого (широкого) визначення інновацій доцільно оцінити стан справ у кожній з 
трьох стадій інноваційного процесу. 

Спочатку коротко про ті кардинальні зміни, що відбулись в науковій сфері України протягом 
останніх 18 років.  

Стагнаційні процеси в економіці та невиважена політика держави відносно галузевої науки приз-
вела до значного руйнування наукових центрів, наукових шкіл та їх інфраструктури. Про це свідчать такі 
статистичні факти: за період з 1991 по 2005 р. на чверть зменшилась кількість заводських наукових орга-
нізацій, і хоча кількість галузевих наукових установ за цей період зросла на 10% (з 804 до 884), проте 
зазначене зростання пов’язано з поділом великих комплексних наукових установ на чисельні дрібні нау-
кові колективи, які неспроможні та не мають за мету вирішувати стратегічні інноваційні завдання щодо 
зростання ефективності провідних галузей економіки України.  

За чотири роки (2006-2009 рр.) чітко визначилась тенденція до скорочення галузевих наукових 
установ. І зараз, при 25-процентному зростанні кількості академічних та  вузівських наукових центрів, 
кількість галузевих, а особливо заводських, наукових організацій вже менше, ніж їх було у 1991 р. 

Це відбувається на фоні катастрофічного 3-кратного зменшення чисельності науковців в Україні 
за цей же період. При цьому галузеві наукові установи та заводська наука втратили більше 75% своїх 
науковців, а чисельність науковців вищої категорії (доктори та кандидати наук) у галузевій науці за 18 
років зменшилась у 3,5 раза. Оскільки саме вчені є основним багатством наукових установ, таке безпре-
цедентне зменшення їх чисельності є загрозою для безпеки держави.  

© О.В. Крехівський, 2010 
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Зміна кількісного і якісного складу вітчизняної науки спричинила появу деструктивних змін у 
структурі виконуваних в Україні наукових та науково-технічних робіт. Так, частка фундаментальних 
досліджень у загальному обсязі робіт зросла в 2,5 раза –  з 9% у 1991 р. до 23% у 2008 р., а у структурі 
досліджень академічних установ –  майже удвічі з 33 до 62%. При цьому відбувається перерозподіл нау-
кових досліджень між секторами науки: частка академічної зросла з 19% у 1991 р. до 31% у 2008 р., а 
частка галузевої – зменшилась з 68 у 1991 р. до 55% у 2008 р. Одночасно галузеві установи виконують 
все менше прикладних досліджень (зменшення частки протягом 18 років вдвічі – з 21 до 13%) та розро-
бок (зменшення частки з 72 до 67%), зосереджуючись на наданні науково-технічних послуг (зростання з 
6 до 17%).  

Зазначені негативні тенденції посилюються з року в рік. Така структура витрат на ДіР означає, що 
українська держава все більше фінансує науково-технічний прогрес інших країн, у яких задіяні ефектив-
ніші механізми впровадження наукових досліджень у виробничу практику. А отже, ми самі фінансуємо 
наше все більш глибоке технологічне відставання від провідних країн світу. 

Адже тільки в галузевих і корпоративних наукових установах створюється кінцевий інноваційний 
продукт. Без належного фінансування вітчизняних прикладних і дослідно-конструкторських розробок 
про інноваційно-інвестиційний шлях розвитку держави можна тільки мріяти. 

Під належним фінансуванням маємо на увазі збільшення видатків не у рази, а на порядки! Чи мо-
же забезпечити такий рівень фінансування держава? Ні, але вона може і повинна створити умови для 
спільного і взаємовигідного державного і приватного інвестування в інноваційну сферу. 

Стосовно організаційного забезпечення першої стадії інноваційного процесу.  
В Україні питання науково-технічної політики віднесене до сфери діяльності Міносвіти, Академія 

наук самостійно визначає напрямки своїх досліджень, Міністерство промислової політики опікується 
галузевими науково-технічними програмами, цю ж ниву порає Державне агентство України з інвестицій 
та інновацій (тепер – інвестицій та розвитку), своє місце окреслює Держкомітет з питань науки, іннова-
цій та інформатизації.  

Наслідки спільної діяльності наведені вище. 
Другою стадією інноваційного процесу – впровадження інноваційного продукту у виробництво – 

опікуються галузеві міністерства разом з Мінекономіки та вже згаданим Держагентством з інвестицій та 
розвитку. За відсутності достатніх державних коштів, необхідних для створення в Україні нових високо-
технологічних виробництв, та сформованого в Україні несприятливого інвестиційного середовища особ-
ливого значення набувають питання правильного визначення пріоритетів і ефективного державного сти-
мулювання, що неможливо зробити за умови розпорошеності фінансових і організаційних ресурсів. 

Останньою, третьою, стадією інноваційного процесу –  просування вітчизняного інноваційного 
продукту на ринок державні органи і самі взагалі не переймаються, вважаючи це справою самих госпо-
дарюючих суб'єктів, і не створюють умов для ефективного просування української продукції на високо-
технологічні ринки.  

До цього призводить у першу чергу відсутність в Україні Державної стратегії інноваційного роз-
витку та як наслідок –  невиважена науково-технічна, бюджетна та фіскальна політика держави. 

Як вихід з критичної ситуації, вважаємо необхідним якнайшвидше створення Національної про-
мислово-інноваційної системи, основні принципи функціонування якої виглядають таким чином: 

1. Система повинна бути комплексною, охоплювати всі три стадії інноваційного процесу: всі етапи 
науково-технічної діяльності (за винятком фундаментальних досліджень), впровадження у виробництво і 
просування інноваційного продукту на ринок. При цьому дві останні стадії повинні бути домінуючими 
на етапі становлення системи, оскільки вони визначають ефективність використання наукових надбань 
нації. 

2. Система повинна будуватись на партнерських засадах паритетного врахування інтересів розро-
бників інноваційного продукту, приватних інвесторів і держави. 

3. Організаційне, методологічне, фінансове, нормативне забезпечення Національної промислово-
інноваційної системи повинно здійснюватись єдиним центральним органом виконавчої влади. 

Також необхідно докорінно змінити організаційне забезпечення інноваційно-інвестиційного шля-
ху розвитку держави. Як найбільш оптимальний пропонується варіант реорганізації Мінпромполітики в 
Міністерство промислової та інноваційної політики з передачею частини функцій від Міносвіти і науки 
до нового міністерства, а також вирішити питання підпорядкованості Держінвестицій та новоствореного 
Держкомінформнауки.  

Необхідна зміна пріоритетів діяльності Мінпромполітики з управління існуючими підприємствами 
на формування і впровадження нових високотехнологічних інноваційних виробництв. 

Відповідно до нових завдань міністерство повинно забезпечити: 
1) розробку Національної інноваційної стратегії; 
2) створення єдиної Національної промислово-інноваційної системи; 
3) розробку, належне фінансування і моніторинг виконання державних і галузевих науково-

дослідних та інноваційних програм;  
4) створення на базі існуючих установ оптимальної мережі державних науково-дослідних, дослід-

но-конструкторських і проектних інститутів та науково-виробничих комплексів; 
5) створення механізму передачі (бажано безоплатної – як форми державної підтримки промисло-

вих підприємств) нових технологій, технічної документації, зразків виробів, створених за рахунок дер-
жавних коштів, промисловим підприємствам для впровадження у виробництво. 
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Зосередження в одному міністерстві функцій управління всіма складовими інноваційного процесу 
від прикладних і пошукових досліджень, впровадження у промислове виробництво інноваційної продук-
ції до агресивного просування останньої на світовий ринок здатне зміцнити науково-технічний потенціал 
країни, покращити рівень життя українців, забезпечити стійке зростання економіки та національної без-
пеки зараз і в майбутньому. 

 
Я.М. Криль  
ДонНАБА, м. Макіївка 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА: 
ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД 

Ефективна реалізація національних інтересів України можлива тільки на основі стійкого розвитку 
економіки, передусім її реального сектору. Тому національні інтереси України в цій сфері є ключовими, 
–  підкреслюється в сучасній редакції Концепції національної безпеки України. 

Актуальність дослідження забезпечення економічної безпеки в діяльності реального сектору еко-
номіки України обумовлюється тим, що проблеми економіки не сприяли залученню зусиль до вирішення 
довгострокових проблем розвитку реального сектору економіки у сфері металургії, становище у якому з 
питань власності, структурної динаміки, інвестицій, інновацій, зносу основних фондів та інших ключо-
вих питань залишається критичним. Динамізм економічних процесів, загострення конкурентних відно-
син, нестабільність економічних інститутів, фінансова напруга і складність перетворень реформацій пос-
тійно відтворюють кризові ситуації, багаті загрозами економічної безпеки країни, особливо в її реально-
му секторі. Усе це обумовлює необхідність аналізу негативних тенденцій, що перешкоджають нормаль-
ному функціонуванню реального сектору економіки, його стійкому розвитку, а також вжиттю ефектив-
них заходів зі зниження рівня загроз безпеки вітчизняного виробництва. 

Багато в чому загрози розвитку реального сектору економіки породжуються нестійким станом ри-
нку, помилками в регулюванні процесів реформацій, порушенням відтворювальних пропорцій. Врахо-
вуючи специфічні особливості прояву загроз і симптомів кризових ситуацій, стають усе більш актуаль-
ними проблеми вироблення ефективних механізмів їх подолання. Недостатня адаптація реального секто-
ру економіки, його ключових галузей до умов соціально-економічного розвитку, що принципово зміню-
ються, викликана багато в чому відсутністю науково обґрунтованих рекомендацій і розробок. 

Питання історії і теорії забезпечення економічної безпеки галузей реального сектору, розгляд фак-
тичного досвіду реалізації механізму забезпечення економічної безпеки в діяльності чорної металургії 
знайшли віддзеркалення в працях таких вітчизняних і зарубіжних авторів, як: Н.В. Бекетов, П. Блайт, 
Л.В. Волков, В.В. Запарний, Л.П. Клеєва, Л.І. Кочурова, Д.Е. Латунов, М.З. Моліина, А.Н. Муравецький, 
С.Г. Овчинників, Е. Прескотт, A.M. Сивих, Я.В. Сергієнко, В.Д. Смоляренко, Дж. Стигліц, В.Г. Ти-
хонова, М.П.Черкасова, Б.П. Черняхівський, Р.В. Ямбаєва та ін. 

Проте слід зазначити, що вивчення наукових робіт, у яких торкнулися проблеми безпеки в реаль-
ному секторі, не дозволяє зробити висновок про комплексний підхід до дослідження питань вдоскона-
лення механізму забезпечення економічної безпеки в діяльності реального сектору економіки України в 
сучасних умовах. 

Проблема реалізації механізму забезпечення економічної безпеки в діяльності чорної металургії 
України не так давно потрапила в сферу уваги вітчизняної економічної теорії і практики. Це, передусім, 
обумовлено специфікою цієї сфери, а також складністю вирішуваних завдань. 

Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що в діяльності підприємства металургійного 
комплексу ключовим є процес, пов'язаний зі створенням металургійної продукції, а забезпечення безпеч-
них умов створення продукції є запорукою його функціонування. Специфіка технічної сфери обумовлює 
необхідність врахування особливостей підтримки безпечних умов у підходах до формування системи 
управління безпекою на підприємстві.  

Економічна безпека держави (ЕБД) безпосередньо залежить від економічної безпеки підприємства 
(ЕБП), оскільки економічна безпека держави є похідною від економічної безпеки підприємства. Для 
встановлення нормального рівня інновацій стосовно економічної безпеки підприємству необхідно вміти 
давати самооцінку власному потенціалу, і в першу чергу інтелектуальному, порівнювати його можливос-
ті з потребами ринку. 

Функціонування системи управління безпечною діяльністю пов’язано з визначенням моменту по-
чатку нового інноваційного процесу, його якісно-кількісних характеристик, узгодженням етапів іннова-
ційного процесу, збалансуванням складових ЕБП за часовими, вартісними та ризиковими параметрами. 
Напрямами удосконалення системи управління ЕБП є визначення цілей реалізації ЕБП; обмежень щодо 
можливості його реалізації, критеріїв характеру ЕБП, моменту розробки, освоєння та виходу на ринок 
продукції, адекватних методів визначення ефективності ЕБП.  

На основі детального аналізу факторів, що перешкоджають активній реалізації ЕБП у промислово-
сті (недостатній обсяг фінансування, складність формування відповідної структури джерел фінансуван-
ня, незначна участь банківських установ у фінансуванні ЕБП, слабке інфраструктурне забезпечення ін-
новаційної діяльності і т.д.), слід визначити, що ключовим у підвищенні ефективності ЕБП на підприємс-
твах металургійного комплексу є формування адекватної структури витрат. Аналіз та узагальнення існу- 
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ючих підходів до формування структури витрат інноваційного процесу на підприємстві дозволив зробити 
висновок про їх безсистемність, оскільки вони ґрунтуються на загальних рекомендаціях щодо встанов-
лення пропорцій витрат за етапами процесу створення нової або удосконалення існуючої системи ЕБП. 

Невідповідності у використанні ресурсів підприємства спричиняють появу непродуктивних витрат 
на оплату праці, на зберігання матеріальних запасів і інформації, на підтримку в робочому стані устатку-
вання. Непродуктивний характер таких витрат обумовлений тим, що вони не забезпечують результату 
процесу виробництва – готової продукції, виконаних робіт або послуг і відповідно, прибутку. Невідпові-
дності у використанні ресурсів призводять до зростання витрат на виробництво і відповідно зниження 
прибутку, а також неефективного використання ресурсів. 

У результаті дії внутрішнього блоку механізму забезпечення економічної безпеки підприємства 
мають бути також виявлені невідповідності ресурсів підприємства і обсягу його продажів. 

Дотримання інтересів підприємства вимагає постійного розвитку його виробничого потенціалу за 
допомогою реалізації нововведень технічного і організаційного характеру. Значення реалізації нововве-
день у діяльності підприємств вже давно розглядається як рушійна сила в розвитку підприємства. Меха-
нізм забезпечення економічної безпеки підприємства має бути орієнтований не стільки на створення но-
вовведень, скільки на використання вже наявних розробок, застосовуваних для реалізації. 

У зв'язку з маркетинговою орієнтацією виробництва слід зазначити, що адаптація підприємства до 
нововведень носить вимушений характер. Жодне підприємство не здійснюватиме перехід на нові техно-
логії, не освоюватиме нову продукцію або не окращуватиме дизайн і якість тієї, що випускається, якщо 
до цього його не спонукає стан ринку і, зокрема, поведінка конкурентів, продукції яких споживач може 
віддати перевагу. Саме побоювання підприємства втратити свої ринкові позиції і, отже, втратити частину 
прибутку, що понизить рівень його економічної безпеки, спонукає його підвищувати організаційно-
технічний рівень виробництва, освоювати нові види продукції. 

Адаптація підприємства до нововведень у рамках механізму забезпечення економічної безпеки пі-
дприємства розглядається як форма гармонізації його інтересів з інтересами споживачів продукції (робіт, 
послуг) підприємства, оскільки припускає випуск саме тієї продукції, яка потрібна споживачеві. Марке-
тингова орієнтація адаптації підприємства до нововведень припускає узгодження інтересів підприємства 
з інтересами споживачів не лише в частині технічних параметрів продукції, її дизайну і упаковки, але і в 
частині ціни продукції. 

Д.Г. Кучерук 
ДонНУ, м. Донецьк 

СОЦІАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ  
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Початок ХХІ століття характеризується тим, що високі технології, знання, інтелект, інформація 
стають визначальними в розвитку суспільства. Адже нині, за американською статистикою, нематеріальні 
активи, й насамперед людський капітал, створюють до 85% доданої вартості. За даними Світового банку, 
у структурі національного багатства багатьох розвинутих країн домінує людський капітал, який стано-
вить 2/3 від сумарної величини. У країнах Північної і Центральної Америки, Західної Європи та Східної 
Азії він дорівнює 3/4 від загальної величини національного багатства [1, 28]. 

Як бачимо, нова планетарна специфіка з її викликами актуалізує конкуренцію не тільки техноло-
гій, але й цілепокладаючих цінностей людини. В умовах глобального економічного розвитку відбуваєть-
ся постійне підтягування, відновлення відповідності між різними сторонами життєдіяльності людини: 
розширення кола навиків, умінь, знань, способів дій і діяльності загалом, тобто операціональної сторони 
(або протилежний процес – звуження можливостей діяння); видозміна мотивації – потреб, цілей, інте-
ресів, мотивів – відповідно до бажань і можливостей особи в певній сфері її життєдіяльності: врешті, 
постійне формування смислу життя, корекція мотивів і способів діяльності з урахуванням і під контро-
лем смисложиттєвих потреб – вищого щабля мотивації людської поведінки, котрий з огляду на його осо-
бливу значущість у побудові життя людини потрібно виділяти як самостійну, таку, що має бути проана-
лізована окремо, сторону життєдіяльності.  

Виступаючи об’єктивно закономірним процесом і водночас продуктом діяльності людей, глобаль-
ний економічний розвиток характеризується подвійною детермінацією: зовнішньою і внутрішньою. У 
найзагальнішому розумінні як зовнішні детермінанти виступають об’єктивні умови, а як внутрішні – 
суб’єктивні. « Формоутворююча діяльність, - писав К. Маркс, - знищує саму себе; вона формує предмет і 
матеріалізує себе; вона знищує саму себе у своїй суб’єктивній формі як діяльність і знищує предметне в 
предметі, тобто знімає його байдужість щодо мети праці» [2]. 

Оскільки фактори розвитку людини мають соціально-економічну природу і визначаються в кінце-
вому підсумку досягнутим рівнем продуктивних сил і виробничих відносин, станом суспільного вироб-
ництва, соціальне відтворення людини передбачає, з одного боку, збереження вихідної «соціальної дис-
позиції», тобто відтворення індивідів відповідно до наявної соціальної структури, суспільного поділу 
праці, а з іншого – вихід за межі цієї структури, зміну розвитку всіх діючих факторів, і насамперед – са-
мих індивідів, які «оновлюють самих себе такою ж мірою, якою вони оновлюють створюваний ними світ 
багатства» [3]. 

 
© Д.Г. Кучерук, 2010  

 



 108 

Глобалізація створює позитивні передумови для підвищення продуктивності виробничих факто-
рів, оскільки заохочує конкуренцію та розширює фізичні межі ринків. Рівень і ефективність включення  
держави до міжнародного поділу праці характеризуються її позицією на світових ринках товарів і пос-
луг, а також наявністю кваліфікованих спеціалістів. Така позиція дедалі менш визначається ексклюзив-
ним володінням природними ресурсами або іншими тимчасовими перевагами екстенсивного характеру і 
дедалі більше – інноваціями, що забезпечують конкурентоспроможність продукції [4, 16]. Головним під-
сумком такого геоекономічного, культурного та політичного переформатування світу стала кристалізація 
низки «великих» технологій – ланцюгів активності, у які «впліталася» діяльність людей у рамках не ли-
ше національних, а й загальносвітових [5, 15]. При  цьому інновації продукують залежність глобальної 
конкурентоспроможності кожного суб’єкта господарювання від рівня розвитку інноваційних процесів. 

Інноваційна діяльність людини в умовах глобального економічного розвитку забезпечує постійне 
оновлення різновиду, змісту, поведінки та сутності об’єкта управління. Отже, інноваційна діяльність лю-
дини характеризується певними соціальними якостями, тобто вона відображає глобальні соціальні струк-
тури людського життя. У зв’язку з цим зміст інноваційної діяльності людини виглядає як співвідношення 
суспільного й особистого капіталу. 

Роберт Д. Патнам дійшов висновку, що соціальний капітал характеризує такі особливості соціаль-
ної організації, як довіра, норми та мережа громадської ефективності, які підвищують ефективність сус-
пільства, полегшуючи координацію дій, що, як і інші форми капіталу, він є продуктивним. Соціальний 
капітал дає можливість досягти певної мети, якої не можна досягти за його відсутності, сприяє спонтан-
ній кооперації. Автор відзначає, що соціальний капітал формується “в чеснотливому суспільстві і руйну-
ється в порочному” [6, 16]. 

Закономірно, що соціальний суб’єкт усвідомлює соціальну значущість інноваційних процесів і на 
основі цієї оцінки визначає свою інноваційну активність, практичну поведінку і дію. Це дає змогу розг-
лядати інноваційну діяльність людини переважно як взаємозв’язок певних фаз інноваційної діяльності 
суспільства – власне виробництва, розподілу, обміну і споживання продукту інноваційної діяльності. 
Таким чином, предмет, засоби, суб’єкт, продукт інноваційної діяльності людини виступають не тільки у 
формі її предметно-натурального буття, а як специфічні форми фіксації відношення людей одне до одно-
го і до навколишнього світу. 
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МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 
У КОНТЕКСТІ ТРАНСЦЕНДЕНТНОЇ ФУНКЦІЇ 

Визначальним фактором досконалості інституціональної та економічної складових механізму ін-
новаційно орієнтованого розвитку регіонів є їх пропорційність та збалансованість. Згідно концепції регі-
ональних інноваційних систем (РІС), що активно розвивається [1, 2, 3], ефективність суб’єктів іннова-
ційної діяльності залежить не стільки від внутрішніх організаційних можливостей, скільки від інститу-
ційної середи, у якій вони функціонують, а також від ступеня їх убудованості в цю середу. Відповідно 
результативність РІС визначається рівнем науково-технічної кооперації та трансцендентністю (від лат. 
transcendo – за межами) процесів циркуляції потоків знань між різними економічними агентами. 

В інтеграційних угрупуваннях спостерігається вихід відтворення  за національні межі, але оскіль-
ки усередині кожної з них регіони володіють значними перевагами при переміщенні капіталів, товарів, 
послуг, то відбувається вихід не на регіональний, а на світовий ринок. Регіони, на території яких склада-
ються кластери, стають лідерами економічного розвитку. Такі регіони-лідери визначають конкурентос-
проможність національних економік. 

Ефективність такого роду економічних угрупувань нерідко залучає нові регіони, тим самим прос-
торово розширюючи цей сегмент світового господарства. Але більша вигода,  а часто і більша безпека 
операцій усередині об’єднання через послаблення зовнішньої конкуренції та посилення переговорних 
позицій веде до зростання внутрішньорегіональних зв’язків порівняно з міжнародними. Після досягнен-
ня певного моменту («критичної маси») регіоналізація може почати стримувати глобалізацію, тому що 
остання може виявитися менш вигідною і більш ризикованою [4, 464]. 
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Становлення вертикально інтегрованих науково-виробничих структур із повним технологічним 
циклом від інноваційної розробки до виробництва, реалізації та технічної підтримки експлуатації нових 
продуктів пов'язано з перерозподілом власності на акціонерний капітал галузевих науково-дослідних 
інститутів на користь компаній-споживачів наукового продукту. Створюються передумови підвищення 
сприйнятливості підприємств до передових технологій, прискорення впровадження інновацій, переливу 
капіталу між науковою та виробничою сферами. Робота в інтенсивному інноваційному режимі в межах 
регіональної інноваційної системи на рівні світових зразків вимагає і якісно, і кількісно поліпшити осно-
вні чинники забезпечення науково-інноваційних процесів: обсягів і форм фінансування, організації нау-
ки, її кадрового складу, матеріально-технічної бази, інформаційної та патентно-ліцензійної систем, а та-
кож координації НДДКР, їхньої орієнтації на ринок інновацій [5, 97-98]. 

Разом з тим важливим відправним концептуальним моментом з’ясування суті трансцендентної 
функції механізму інноваційно орієнтованого економічного розвитку регіонів є дослідження Шарля Ріс-
та. Адже про економічний механізм може йтися лише у тому випадку, коли  певні початкові економічні 
явища зумовлюють виникнення ряду інших, без додаткових імпульсів [6]. Ці явища відбуваються одне за 
одним у певній послідовності до конкретних результатів. Це означає, що економічний механізм визнача-
ється або природою початкового явища, або кінцевим результатом серії явищ. Але складовими елемен-
тами механізму завжди одночасно виступають як початкові явища, так і кінцеві результати, тобто увесь 
процес, що відбувається у цьому зв'язку. 

Особливостями технологічного розвитку у найближчі десятиліття за прогнозами тенденцій у сві-
товій системі стануть, по-перше, розвиток технологій, що формуються на стику різних предметних галу-
зей, а по-друге, посилення дифузії сучасних високих технологій у середньо- та низькотехнологічні сек-
тори виробничої сфери. Очікується формування нових виробничих технологій, що забезпечують у рам-
ках традиційних галузей суттєву зміну характеру виробничих процесів і властивостей готової продукції. 
Зростання продуктивності у світі все більше спиратиметься на нагромадження не фізичного, а людського 
капіталу та підвищення вкладу в економічне зростання економіки знань [7]. 

Українська економіка залишається слабо диверсифікованою і, відтак, вразливою до коливань 
кон'юнктури світових ринків, характеризується низьким рівнем інновацій та ефективності використання 
ресурсів. Критичним фактором реалізації економічної стратегії, що ґрунтується на моделі випереджаю-
чого розвитку, є стан основних фондів, ступінь зношеності яких становить 50%, у тому числі в промис-
ловості – 58%. Середній вік фондів матеріального виробництва дорівнює 21,7 року. Потреби у реновації 
їх задовольняються лише на 37,3%. Виходячи із ступеня зношеності фондів та потреб у їх реновації тіль-
ки для виходу в режим простого відтворення основного капіталу, обсяг виробничих інвестицій потрібно 
збільшити в найближчі роки принаймні у чотири рази, а у сфері НДДКР – у п’ять разів. 

Формування ефективного механізму інноваційно орієнтованого економічного розвитку регіонів 
України передбачає розвиток наукових досліджень і технологій (нанотехнології, ядерна енергетика, авіа-, 
ракето- і суднобудування, новітнє матеріалознавство і т.д.) та посилення позицій регіонів у глобальному 
обороті високотехнологічної продукції та технологій. 
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ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ  
У РЕГУЛЮВАННІ ТРАНСФЕРУ ЗНАНЬ 

На сьогоднішній день соціально-економічне становище країн великою мірою визначається конку-
рентоспроможністю їхніх національних господарств і участю у зовнішньоекономічному обміні. Сучас-
ний етап розвитку світової економіки характеризується переходом розвинутих країн до шостого техноло-
гічного укладу. Проте навіть у рамках домінуючого п’ятого технологічного укладу об’єктивним факто-
ром забезпечення конкурентоспроможності є знання. А ефективність здійснення інноваційного процесу 
визначається ефективністю його інструменту – трансферу знань. 

 
© В.В. Лимар, 2010 



 110 

Для розбудови системи регулювання трансферу знань в економіці України необхідне вивчення 
іноземного досвіду у вирішенні даної проблеми. У даному випадку важливим для України є досвід країн 
ЄС, які є найбільшими постачальниками знанієємної продукції та послуг на світовий ринок. 

Уряди країн ЄС здійснюють безпосередній вплив на процеси трансферу знань по сферах економі-
ки. По-перше, це стосується фінансування науково-технологічної сфери. Найбільша частина коштів на 
розвиток науки у європейських країнах надходить із державних та місцевих бюджетів. Наприклад, уряд 
Німеччини виділяє на дослідження та розробки до 2,5 % ВВП. 

Необхідно відзначити розвинену систему інституційного забезпечення науково-технологічної 
сфери в країнах ЄС. З початку 80-х років у Німеччині, Франції та Великобританії існують спеціальні па-
рламентські комітети з питань досліджень і технологій, приймаються закони про цільове фінансування 
даної сфери. 

У порівняні з США, з їх орієнтацією досліджень у національних межах характерною рисою євро-
пейських країн є міждержавна кооперація в сфері трансферу знань. Спільні дослідження проводяться з 
1958 р. у межах Європейського співтовариства з атомної енергії (Євроатом) і з 1975 р. – у Європейському 
космічному агентстві (ЄКА), а також за допомогою розгалуженої мережі окремих галузевих проектів – 
RACE (науково-прикладні розробки телекомунікаційних технологій у Європі),  SPRINT (Стратегічна 
програма трансферу інновацій та технологій), SCIENCE (Європейська програма дослідницьких та інфо-
рмаційних технологій) та інші [1, 68]. 

Європейські країни в березні 2000 р. на ЄС узяли курс на створення конкурентоспроможної інно-
ваційної економіки до 2010 р. (Лісабонська стратегія). На початку 2002 р. у Барселоні Рада Європи сфо-
рмулювала низку конкретних завдань у сфері стимулювання інноваційного розвитку: 

поліпшення інноваційного середовища шляхом посилення інноваційної складової всіх напрямів 
національних політик і їх інтеграції; 

стимулювання ринкового попиту на інновації і використання концепції «лідируючих» ринків, 
найбільш сприйнятливих до нововведень; 

стимулювання інновацій у держсекторі, подолання бюрократичного консерватизму державної ад-
міністрації; 

посилення регіональної інноваційної політики [4, 63]. 
Ефективність науково-технологічного розвитку ЄС оцінюється за допомогою системи показників 

соціальної політики, підприємницької та інноваційної діяльності, формування науково-дослідного прос-
тору (всього близько ста індикаторів). Щорічно результати моніторингу аналізуються, вносяться необ-
хідні зміни [3]. 
Країни оцінюються за десятибальною шкалою. У наведеній таблиці представлені країни, інтегральний 
індекс науково-технологічного розвитку яких у 2008 р. продемонстрував найбільші значення: Швеція 
(5,71), Данія (5,64), Фінляндія (5,64). Уряди даних країн використовують прямі методи державного регу-
лювання інноваційної діяльності та трансферу знань. Основним інструментом регулювання в цих країнах 
є розробка та запровадження довгострокових державних планів та стратегій науково-технологічного та 
інноваційного розвитку. 

Таблиця 

Лісабонський рейтинг країн ЄС у 2008 р.* 

Країни 
Інтегральний індекс Інформаційне суспі-льство

Інновації 
та НДДКР Лібералізація 

Ранг Бал Ранг Бал Ранг Бал Ранг Бал
Швеція 1 5,71 1 6,07 3 5,64 4 6,18
Данія 2 5,64 3 5,71 4 5,61 2 6,26
Фінляндія 3 5,64 7 5,27 6 5,51 6 5,99
Нідерланди 4 5,44 2 5,76 5 4,86 1 5,70
Австрія 5 5,34 6 5,30 8 4,69 2 5,66

*Складено за виданням [5]. 
 
У Європі важливу роль відіграв документ, виданий у 1995 р. – «Зелена книга інновацій» (Green 

Paper on Innovation), у якій сформульовано необхідні напрями діяльності та сформований «Перший план 
дій з розвитку інновацій у Європі» (First Action Plan for Innovation in Europe), де визначено три вектори 
інноваційного розвитку і відповідні механізми як на рівні Співтовариства, так і на рівні окремих членів 
ЄС:  

формування інноваційної культури (освіта та підвищення кваліфікації у сфері інновацій та транс-
феру знань, розвиток мобільності дослідників, підвищення значущості організаційних і соціальних інно-
вацій, просування інновацій у державному секторі та урядових організаціях);  

створення середовища, що сприятиме інноваційній діяльності (вдосконалення прав інтелектуаль-
ної власності, регулювання патентного законодавства, податкових пільг, зниження бар'єрів розвитку ін-
новаційного підприємництва, полегшення доступу до фінансів);  

орієнтація наукових досліджень на інновації (вдосконалення прогнозування і планування науко-
вих досліджень, інтенсифікація взаємодії вузів, НДІ і підприємств, сприяння інноваційній активності 
малих і середніх підприємств) [2]. 
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ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
СТАНОМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 

У сучасному глобальному світі технологічних та економічних зрушень у  швидкомінливих умовах 
конкурентного середовища бізнесовий успіх компаній залежить, перш за все, від спроможності підви-
щення внутрішньофірмової організації праці на якісно новий рівень. Компанії вимушені працювати гну-
чко, створюючи не тільки нові системи відносин зі своїми партнерами по бізнесу, але також і по відно-
шенню до співробітників, розробляти адекватні сучасним викликам зміни стратегії управління, перегля-
дати пріоритети у розвитку організації. 

Проблемам професійного розвитку кадрового потенціалу, підвищенню кваліфікації персоналу, 
впровадженню інноваційних технологій і визначальній ролі в цьому процесі науки і освіти присвячено 
праці багатьох науковців, таких як С.І. Бандур, О.А. Грішнова, А.М. Колот, Е.М. Лібанова та інших. 

Однак під впливом науково-технічного прогресу, інформаційних технологій, динамічних змін у 
процесах функціонування сучасних економічних систем вивчення аспектів професійного розвитку пер-
соналу залишається вельми актуальною проблемою наукових досліджень. 

Метою роботи є дослідження пріоритетних факторів розвитку організації і чинників ефективного 
управління станом конкурентоспроможності робочої сили в контексті підвищення якості функціонуван-
ня людського капіталу.    

Розвиток технологій, комунікативних та інформаційних зв’язків, інших чинників сучасних еконо-
мічних систем, необхідність систематичного оновлення всіх сфер функціонування підприємств підви-
щують вимоги до якості робочої сили. Головними чинниками ефективного розвитку стають: вдоскона-
лення знань та умінь працівників з метою забезпечення зростання продуктивності їх праці, професійної 
мобільності та конкурентоспроможності [1, 36]. Всі зазначені характеристики становлять ознаки якості 
формування і розвитку людського капіталу. 

Якість робочої сили є важливим компонентом ринку праці, тому створення умов для розвитку 
професійного навчання кадрів протягом всього періоду трудової діяльності (як у закладах професійної 
освіти, так і безпосередньо на власній навчальній базі суб’єктів господарювання) необхідно розглядати 
як першочорговий напрям політики ефективної зайнятості, націлений на формування кваліфікованої, 
продуктивної робочої сили. 

Актуальність зазначеного напряму вдосконалення і розвитку людського капіталу підтверджується 
дослідженнями багатьох науковців. Інноваційний розвиток економіки України потребує відповідних змін 
в усіх сферах економічної діяльності. Особливо важливу роль відіграє забезпечення економіки кваліфі-
кованими працівниками, в тому числі інноваційний розвиток сфери професійного навчання кадрів на 
виробництві, в контексті переходу від управління людськими ресурсами до управління знаннями на під-
приємстві.  

Ф. Гуіяр і Д. Келлі називають три головні фактори, які впливають на визначення організації, що 
начається. Першим фактором та одним з найбільш важливих є погляд на організацію як на відкриту сис-
тему із урахуванням аргументів, пов’язаних із соціотехнічним аналізом. Ці аргументи підкреслюють зна-
чимість ролі людського фактора в організаціях, а також необхідність системного мислення. Другим клю-
човим фактором була теорія «подвійної петлі», розроблена Бейтсоном. Він наполягав на необхідності 
врахування розбіжностей між навчанням у межах заданої структури зв’язків (принцип «окремої петлі») 
та навчанням, що ставить під запитання, піддає сумніву та змінює структуру зв’язків (принцип «подвій-
ної петлі»). Третім фактором є комплекс ідей, які виявляють зв’язки між стратегічним управлінням та 
успіхом організації. Припускається, що розвиток та використання основних вмінь за допомогою індиві-
дуального та організаційного навчання є ключовими факторами у досягненні конкурентних переваг  
[2, 295]. 
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Запропонована модель дозволяє поєднати формальні та неформальні аспекти функціонування сис-
теми і власно організації, а також індивідів з організаційним навчанням. У структурі підприємства пер-
сонал, з одного боку, виступає як суб’єкт відносин, оскільки є складовою частиною виробничих відно-
син, а з іншого – як обєкт, що визначає ці відносини.   

Пітер Сенге, один з представників концепції «Learning Organization», засвідчував, що спостеріга-
ється фундаментальний зсув філософії та практики менеджменту. Традиційна організація, орієнтована на 
ресурси, стрімко уступає свої позиції організації, що народжується, в основі якої знаходяться знання [3, 
35]. 

Дослідник вважає організацію, що навчається такою, де люди постійно розширюють власну спро-
можність породжувати результати, яких вони дійсно бажають, де виховуються нові місткі паттерни мис-
лення, де колектив є вільним у своєму прагненні і де люди постійно навчаються вчитися разом. 

Д.Стюарт вважає, що компанія, яка навчає, є така, що фасилітує навчання своїх членів і знахо-
диться в процесі безперервної трансформації. Під фасилітацією розуміється дійство, що сприяє змінам в 
індивідах та групах і дозволяє навчанню здійснитися.[4, 59]. 

Механізм розвитку людських ресурсів компанії розбудовується, враховуючи співвідношення ба-
жаної гіпотетичної компетенції, необхідної для реалізації стратегії розвитку з фактичним станом цих ре-
сурсів, з наступним визначенням потреби їх розвитку в майбутньому та доведенням наявної компетент-
ності персоналу до конкурентного рівня.  

Таким чином, з метою забезпечення ефективного розвитку людського капіталу компанії, як голов-
ного джерела підвищення її конкурентоспроможності, основними принципами організації системи про-
фесійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу мають бути: безперервність 
та динамічність освітньо – професійної діяльності; комплексність та системність її здійснення; дотри-
мання вимог мотиваційного характеру; орієнтованість на розвиток і самовдосконалення персоналу в 
умовах організації, що навчається відповідність програм розвитку персоналу стратегічним цілям  органі-
зації. 
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АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЕКТОРУ МСБ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ 

За останнє десятиріччя в економіках багатьох країн – як розвинених, так і тих, що розвиваються, – 
набули поширення нові мережеві форми кооперації між компаніями різних економічних секторів, зокре-
ма територіально-виробничі комплекси, що отримали назву кластерів. Тенденція зростання мережевих і 
кластерних утворень стала відповіддю регіональних і національних суб'єктів господарювання (переваж-
но, середніх і малих форм), що не відносяться до транснаціональних структур, на міжнародну конкурен-
цію, яка посилюється. Стійкість підприємств у конкурентній боротьбі безпосередньо визначається їх зда-
тністю співробітничати з іншими підприємствами, у тому числі і з конкурентами. Тому в даний час спів-
праця між фірмами, місцевим бізнесовим співтовариством, неурядовими організаціями та органами вла-
ди необхідна для того, щоб адекватно відповідати викликам конкуренції, яка посилюється як на внутрі-
шньому, так і на міжнародних ринках. Найбільш ефективна така співпраця формується в кластерних фо-
рмуваннях та інших формах мережевої організації бізнесу. 

У багатьох економічно розвинених країнах кластерний підхід виявився дієвою і ефективною аль-
тернативою традиційному підходу щодо вироблення і реалізації промислової політики стосовно сектору 
МСБ [1-3]. Ставши досить успішним рецептом подолання недоліків малого і середнього бізнесу в гострій 
конкурентній боротьбі з крупними національними і транснаціональними компаніями, стратегія кластери-
зації економіки окремих локальних адміністративно-територіальних одиниць, великих регіонів і навіть 
цілих країн з часом трансформувалася в чітко окреслений підхід до формування на її основі інноваційної 
політики, зокрема, в країнах Європейського Союзу, який для координації цієї діяльності розробив спеці-
альний Меморандум [4]. 

Слід зазначити, що в країнах колишнього СРСР сам феномен кластерної політики та її роль у роз-
витку економіки, з урахуванням інституційних особливостей цих країн, до сьогодення вивчені недостат-
ньо глибоко, на що вказують дослідження ряду авторів (див., наприклад [5, 2; 6, 121]). В Україні вперше 
офіційне визнання необхідності розвитку кластерної моделі організації промисловості, зокрема іннова-
ційного 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 
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в цьому документі на кінцеву фазу реалізації програми, а за той 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 (у липні 2008 р.) була прийнята Концепція проекту Програми розвитку 
промисловості України до 2017 р., у якій вказано на необхідність «розробки нормативно-правової бази 
(підкреслено автором) для створення і впровадження моделі кластерної організації промисловості» [8, 
6]. 

Послідовне організаційно-інституційне забезпечення реалізації як промислової, так і регіональної 
державних політик, їх ефективне сполучення в умовах майбутньої адміністративно-територіальної рефо-
рми вимагає, на наш погляд, застосування дворівневого підходу. З одного боку, мають бути чітко визна-
чені і строго дотримуватися загальнонаціональні пріоритети промислового і територіального розвитку. 
Вони можуть досягатися переважно шляхом застосування макроекономічних інструментів і реалізації 
різних масштабних інвестиційних і науково-технічних програм державного значення, а також спеціаль-
них програм підтримки депресивних регіонів. 

З іншого боку, слід передбачити створення організаційно-правових і фінансових умов для реаліза-
ції самостійних промислових політик органами регіонального і місцевого самоврядування, що якраз і 
повинно буде зрушити з мертвої точки процес цілеспрямованої (а не стихійної) кластеризації регіональ-
них і місцевих економік, забезпечити підвищення значущості малого і середнього бізнесу в економічно-
му розвитку, в тому числі за рахунок активізації його участі в інноваційній діяльності. 

Науково-технічні пріоритети повинні дотримуватися і при реалізації державної політики підтрим-
ки розвитку малого бізнесу з боку центрального уряду. Це може бути забезпечено за рахунок податково-
го стимулювання і державного кредитування створення і розвитку малих підприємств у сфері високих 
технологій, ресурсозберігаючих і природоохоронних технологій, підтримки експортної експансії цих 
підприємств та їх участі в міжнародній співпраці.  

Сполучення промислової та регіональної політик держави повинно здійснюватися з урахуванням 
відносних переваг розташування високотехнологічних виробництв у тих або інших регіонах. Ці переваги 
обумовлені наявністю в регіонах відповідної інфраструктури (комунікацій, системи зв'язку, ринкової 
інфраструктури), об'єктів освіти і науки, кадровим потенціалом. З цієї точки зору розміщення нових ви-
сокотехнологічних виробництв і підтримка інвестиційної активності в регіонах, що володіють вказаними 
перевагами, очевидно, навіть підсилять відмінності в економічному розвитку територій, проте в цілому 
це посилить конкурентоспроможність української економіки, створить території, що стануть «локомоти-
вами економічного зростання», які в разі реалізації належної регіональної політики держави мультиплі-
кують економічне зростання і в інших регіонах, зокрема відсталих. 
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І.І. Лях  
ІЕП НАН України, м. Донецьк 

ПРО ПІДХОДИ ДО ТРАНСФЕРУ ЗНАНЬ ЯК ЕЛЕМЕНТА ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 

На зміну індустріальній економіці приходить економіка, заснована на знаннях, або економіка ін-
новаційного типу, у якій знання генерують безперервний потік нововведень. У такій економіці виріша-
льну роль відіграють інтелектуальні активи, в структуру яких разом з інвестиціями в НДДКР, торговими 
марками, ліцензіями, патентами, ноу-хау та іншими входять так само інвестиції в людські ресурси і роз-
виток персоналу, кваліфікація менеджменту, інноваційна культура, що узагальнено можна віднести до 
різних форм знань.  
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Процесам управління знаннями, створенню інтелектуального капіталу і його ролі в переході до 
економіки інноваційного типу, що отримала назву «економіки знань», присвячено велику кількість робіт 
вітчизняних і зарубіжних авторів. Провідними вченими визнається, що знання як основа інтелектуально-
го капіталу підвищують конкурентоспроможність виробничих структур, компаній і ринків. Велика увага 
приділяється процесам розвитку економіки через збільшення фінансових ресурсів на наукові досліджен-
ня, створенню механізмів стимулювання, залученню і використанню наукових досягнень у виробництві. 
Але до сьогодні ще є невизначеними питання генерації знань, їх трансферу, що є елементами кожного 
інноваційного процесу, будь-то в країні, регіоні або на виробництві, та сутності саме інноваційних знань 
у промисловості.  

Як методологічна основа, що пропонується в дослідженні, використовується термін «економіка 
знань». Економіка, заснована на знаннях, – це економіка, яка створює, отримує, поширює, регулює і ви-
користовує знання у вигляді високотехнологічної продукції, кваліфікованих послуг, наукової продукції 
та якісної сучасної освіти. Розвиток провідних країн світу все більше ґрунтується на знаннях, а економі-
чне зростання забезпечується інвестуванням досліджень і розробок, підвищенням інноваційної активнос-
ті, якості освіти і кваліфікації кадрів. Проте простими вкладеннями в перераховані компоненти немож-
ливо забезпечити нову якість економічного зростання. Ідеї, що лежать в основі інновацій, часто виходять 
із декількох джерел і різних стадій досліджень, розробок, передачі знань, навчання або ринкового попи-
ту. 

Відповідно до Інструкції Державного комітету статистики України від 01.10.2008 р. № 361 щодо 
заповнення форми державного статистичного спостереження 1-інновація "Обстеження інноваційної дія-
льності промислового підприємства" інноваційний процес є впровадженням нового або значно вдоскона-
леного виробничого процесу, методу розповсюдження або діяльності з підтримки товарів та послуг. Ви-
значимо, що інноваційний процес заснований на складній системі взаємозв'язків між елементами, що 
трансформують різні знання, управляють їх потоками, розподіляючи та застосовуючи знання. Ефектив-
ність його багато в чому залежить від того, яким чином основні учасники процесу взаємодіють один з 
одним як елементи колективної системи створення й використання знань, а також технологій. Взаємодія 
може виражатися в сумісних дослідженнях і розробках, консультуванні, навчанні персоналу, придбанні 
ліцензій, устаткування тощо. 

Проведений аналіз різних поглядів щодо змісту, характеру знань і з урахуванням наукових дослі-
джень у різних галузях науки і техніки, які диктують свої особливості, привів до висновку, що при ви-
значенні трансферу знань у промисловості слід зважати на специфіку інноваційної діяльності. Таким 
чином, трансфер знань у промисловості – це етап інноваційного процесу, який полягає в передачі між 
різними організаційними структурами і технологічними процесами знань, що є не тільки початковими 
даними, але й кінцевим результатом інноваційного процесу, де зовнішні знання поєднуються з внутріш-
німи, накопиченими в ході попередніх інноваційних процесів, включаючи технології, досвід і навички, 
передаються від однієї сторони до іншої, приводячи до інновацій в економіці та соціальній сфері.  

Дослідження довели, що знання підрозділяють на: корінні знання; знання, що забезпечують успіх; 
інноваційні знання. Володіння корінними знаннями не може забезпечити довготривалу конкурентну зна-
чущість підприємства (фірми, організаційної структури тощо), але створює певний бар'єр на вході в га-
лузь. Ці знання є в усіх учасників галузі, і вони забезпечують конкурентну перевагу перед підприємства-
ми (фірмами, організаційними структурами тощо), що тільки мають наміри увійти до галузі. Знання, що 
забезпечують успіх, формують конкурентний потенціал підприємства (фірми, організаційної структури 
тощо) усередині галузі. Фірма може володіти тим же самим рівнем корінних знань, що і її конкуренти, 
але володіння деякими специфічними знаннями дозволяє їй використовувати стратегію диференціації. 
Інноваційні знання дають змогу підприємству (фірмі, організаційній структурі тощо), лідирувати в галузі. 
Знання не є статичними, і те, що сьогодні є інноваційним знанням, завтра невідворотно стане корінним.  

Таким чином, зазначимо, що в інноваційному процесі використовуються або «працюють» зазви-
чай інноваційні знання, що допомагають різним організаційним утворенням бути конкурентоспромож-
ними на світовому ринку: йде постійний процес генерування знання, що стимулює безліч ідей, та нала-
годжений процес їх трансферу. 

Знання є необхідними учасниками системи, що сприяють розробці нових продуктів і технологій, а 
також можуть приймати форму нових ідей і концепцій, нових навичок і умінь, технологічних і організа-
ційних переваг. Трансфер знань не сприяє економічному зростанню, поки знання не трансформоване у 
нові продукти, технології, процеси і послуги. Так виникає технологічна інновація – це виробництво но-
вого знання або застосування існуючого знання в новому вигляді та його трансформація в економічно 
значущі продукти, технології, процеси і послуги. Разом з процесом трансформації знань має місце процес 
навчання на організаційному й індивідуальному рівнях. Процес трансформації знань у продукти і техно-
логії зачіпає багато суб'єктів з різних частин економічної структури.  

Разом з появою економіки, заснованої на знаннях, змінилися й умови ведення бізнесу: підприємс-
тва повинні поєднувати здатність виробляти необхідну кількість якісних товарів і можливість швидко й 
своєчасно впроваджувати нововведення. Для утримання першості у виробництві та застосуванні знань 
підприємству необхідно фокусуватися на реалізації конкурентних переваг вітчизняного науково-
технологічного сектору, що, з іншого боку, робить його більш залежним від додаткових знань, які прово-
дяться іншими організаціями.  

Підприємства не можуть здійснювати інновації, знаходячись у повній ізоляції; навпаки, виробниц-
тво нових знань і їх використання в новій продукції відбувається в інноваційних мережах. Географічна 
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близькість, що є обов’язковою при існуванні мереж, часто розглядається як велика перевага, оскільки це 
спрощує обмін неявними знаннями між спеціалізованими організаціями, але інноваційні мережі, особли-
во в сировинних і високотехнологічних галузях, долають національні межі.  

Вивчивши досвід Фінляндії, яка увійшла за останні роки в п’ятірку найбільш конкурентоспромо-
жних країн світу, зазначимо, що економічного успіху вона досягла саме при існуванні сприятливих умов 
для тісної взаємодії між фірмами і дослідницькими організаціями. Зауважимо, що наукова база країни, 
яка є дуже значною, не обов'язково гарантує інтенсивну інноваційну діяльність на різних рівнях економі-
ки. Набагато важливішою є розподільча спроможність національної інноваційної системи країни, тому 
що значення має не тільки створення знань, але і їх передача від виробників до користувачів. У цій країні 
робляться спроби до збільшення розподільчої здатності національної інноваційної системи. Прикладом 
може служити створення інститутів технологічного трансферу, наукових і технологічних парків, центрів 
експертизи. Університети збільшують свою розподільчу спроможність шляхом створення нових струк-
тур для ефективного розповсюдження результатів своїх досліджень серед потенційних користувачів. 
Компанії, у свою чергу, підвищують свою здатність до отримання знань, інвестуючи в НДДКР і техноло-
гічний моніторинг. Цей досвід щодо процесу виробництва і трансферу знань є цікавим і для України, 
який потрібно вивчати і застосовувати, щоб знайти своє місце серед провідних країн світу. 

 
Ю.В. Максимович 
ІПРЕЕД, м. Одеса 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

Дослідження впровадження інновацій у промисловості України, що проводились українськими 
науковцями виявляли негативну тенденцію у кількості та якості нових видів продукції та нових техноло-
гій у країні. Зміни в економічній ситуації останніх років потребують оновлення поглядів на цю пробле-
му, використовуючи попередні та останні дані і показники української економіки. 

Інновації та їх впровадження у промисловості України є об’єктом досліджень вітчизняних еконо-
містів. Активну увагу до вивчення даної проблеми виявили Р.А. Фатхутдинов, A.M. Власова, 
Н.В. Краснокутська, Є.В. Лазарєва. Ситуація, яка складається на даний момент у промисловості України, 
потребує подальшого детального аналізу з урахуванням змін останніх років. 

Держава регулює сферу обігу об'єктів інтелектуальної власності, створюючи й реалізуючи закони 
про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності. Розробка й удосконалювання законодавчої бази у 
сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності, її залучення в господарський оборот, а та-
кож здійснення організаційних заходів щодо створення інноваційної інфраструктури повинні сприяти 
переходу економіки України на інноваційний шлях розвитку й підвищити ефективність використання 
нових знань з метою соціально-економічного розвитку країни. 

Також перед Україною стоїть проблема інтегрування системи охорони прав інтелектуальної влас-
ності в систему державного регулювання інноваційними процесами, створення за міжнародними прави-
лами систем інтелектуальної власності й цивілізованого ринку об'єктів інтелектуальної промислової вла-
сності  (ОІПВ) для збільшення потоків іноземних інвестицій. 

Незважаючи на те що Україною задекларована інноваційна модель розвитку економіки, її промис-
ловість входить у світовий ринок з неоптимальною структурою видів економічної діяльності й структу-
рою капіталу, високою питомою вагою морально і фізично застарілих потужностей, неефективних і ене-
ргоємних виробництв. На сучасному етапі розвитку економіка потребує не тільки відтворення і віднов-
лення основних виробничих фондів, але і їхнього якісного поліпшення, активізації як виробничих і тех-
нологічних факторів економічного розвитку, так і соціальних, наукових, організаційних, природних. Ра-
зом з тим створити економіку більш високого рівня технологічного розвитку неможливо на морально 
застарілій виробничій базі, зношеному устаткуванні промислових підприємств і наукових центрів.  

Проаналізуємо більш детально питому вагу в промисловості основних її галузей, порівнюючи 
2007 та 2009 рр., аби з’ясувати, як протягом трьох років змінилася структура промисловості України. 
Представимо дані в графічному вигляді (див. рисунок) (за даними [2]). 

Із представленої графічно інформації, можна зробити висновок про те, що за два роки у всій про-
мисловості спостерігається значне зменшення обсягів реалізованої продукції, в основному за рахунок 
металургійного виробництва (на 35,7%), легкої промисловості (на 33,7%) та машинобудування (44,7%), 
за якими зменшилась питома вага, значно змінюючи структуру промисловості України. Зниження по цим 
галузям обсягів реалізованої продукції в абсолюті та зменшення їх питомої ваги в промисловості може 
призвести до повної неспроможності підприємств цих галузей оновлювати основні засоби. А основні 
засоби в цих галузях найбільш зношені і, як відомо, виробляти інноваційний продукт на застарілому та 
зношеному обладнанні майже неможливо. 

На сучасному етапі світового розвитку безумовним лідером за масштабами поширення інновацій-
них процесів виступають США, тому що на їхню частку за останні півстоліття приходиться 60 % усіх 
технічних інновацій у світі. Згідно даним досліджень [1] інноваційно активними у Франції, Великобри-
танії й Німеччині стали 70-82 % підприємств.  

В інноваційній сфері економіки України спостерігаються складні й суперечливі процеси, які в ці-
лому мають скоріше негативний характер. Так, за даними Держкомстату України постійно зменшується 
кількість промислових підприємств, які впроваджують інновації. Якщо в 1996 р. їх частка склала  19,3 %,  
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Рисунок. Питома вага галузей промисловості в порівнянні 2009 р. з 2007 р.  

(порівнювались обсяги реалізованої продукції в млн. грн.) 
 

то в 2009 р. – 10,7 % [2]. Частка вітчизняної наукомісткої продукції становить приблизно 0,1 % на світо-
вому ринку високотехнологічної продукції [4]. Це є особливо негативним фактором у цей час, коли інно-
вації й високі технології є найважливішим елементом у системі забезпечення конкурентоспроможності 
вітчизняної економіки.  

Таким чином, основними проблемами, що стримують розвиток інноваційної діяльності на сучас-
ному етапі, є: непогодженість законодавчих актів, відсутність взаємозв'язку між грошово-кредитною, 
бюджетно-фінансовою політикою і політикою економічного зростання, нерозв'язаність проблем техно-
логічного обміну, відсутність тісних зв'язків між наукою і виробництвом, недосконалість системи права 
інтелектуальної власності.  
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ПРО УЧАСТЬ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ У ПРОЦЕСАХ 
СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ  

Перехід до інноваційної економіки є об’єктивним етапом розвитку постіндустріального суспільст-
ва. Однак для країн з недостатньо розвинутою економікою, до яких відноситься Україна, це довготрива-
лий процес, який багато в чому залежить від успіху реалізації стратегії і тактики інноваційного розвитку 
як на державному, так на регіональному рівнях. При цьому для вирішення завдань інноваційного розвит-
ку необхідне залучення значних обсягів інвестицій, що у свою чергу передбачає пошук джерел інвести-
ційних ресурсів та розробку механізмів їх раціонального використання. Для цього доцільне залучення 
відповідних інституційних інструментів. Так, зокрема, для забезпечення раціонального використання та 
маневрування інвестиційними ресурсами в процесі реалізації програм інноваційного розвитку має сенс 
залучення інституційних інструментів координації дій учасників інвестиційного процесу. Такими ін-
струментами є діючі та спеціально сформовані інтегровані структури за типом виробничо-господарських 
комплексів, які дозволяють забезпечити раціональне управління ресурсами, та встановлювати ефективні 
комунікаційні зв'язки між учасниками в процесі реалізації інвестиційних проектів інноваційного розвит-
ку. 

Оскільки результати функціонування та розвитку господарства будь-якої території (міста, регіону, 
держави в цілому) є феноменом, що виявляється через діяльність господарюючих суб'єктів, то досягнен-
ня результативності в господарській сфері багато в чому залежить від ефективного функціонування і ро- 
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звитку базових інститутів, включаючи великі підприємства і їх об'єднання в інтегровані структури, орга-
нізовані за типом виробничо-господарських комплексів. Саме такі базові інститути є інструментами реа-
лізації окремих напрямів політики економічного розвитку у господарський сфері території їх розташу-
вання. При цьому доцільно використання організаційно-економічних особливостей виробничо-
господарських комплексів, які забезпечують поєднання виробничої кооперації і господарської взаємодії 
між учасниками навколо єдиного центру, а також делегування цьому центру повноважень у прийнятті 
ключових рішень.  

При залученні виробничо-господарських комплексів до реалізації цільових програм та проектів 
інноваційного розвитку території необхідно дотримуватися принципів функціонально-галузевого підхо-
ду, якій дозволяє враховувати галузеву спрямованість цільових програм і потенційні можливості актив-
ної участі в їх реалізації виробничо-господарських комплексів. Стимулювання ефективної діяльності 
виробничо-господарських комплексів при цьому повинно базуватися на таких формах управлінської дії, 
які дозволяють реалізувати їх потенційні можливості в здійсненні програм і проектів і забезпечують під-
вищення результативності їх діяльності. Зазначене потребує використання інституційних та організацій-
но-інфраструктурних методів регулювання. Однак провідним інструментом реалізації політики іннова-
ційного розвитку на мезорівні є формування спеціальних інноваційно орієнтованих регіональних інтег-
рованих структур. Різноманіття типів інтегрованих структур, форм і видів взаємозв'язків між учасниками 
зумовило виявлення відмітних особливостей кожного типу, врахування яких у процесі організаційного 
проектування дозволяє формувати структуру відповідно до певної мети.  

Інноваційно оріентовані інтегровані структури доцільно формувати, коли потрібно забезпечити 
диверсифікацію: наукових досліджень (тобто працювати одночасно над розробкою кількох різноманіт-
них інновацій, залучати до розв'язання однієї проблеми спеціалістів з різних галузей науки і техніки), а 
також підходів до розв'язання головної проблеми. При цьому повинна забезпечуватися концентрація зна-
чних зусиль на конкретному науковому напрямі, реалізація масштабних інноваційних проектів, що пот-
ребують значних капіталовкладень та швидкого налагоджування масового виробництва інноваційної 
продукції  

Таким умовам відповідають виробничо-господарські комплекси, які дозволяють використовувати 
ресурсно-комунікаційний підхід до управління, що відображує поєднання виробничої (балансоване 
управління матеріальними, трудовими та фінансовими ресурсами) та господарської (формування умов 
для організації виробничого процесу за рахунок встановлення комунікаційних зв’язків та відносин) скла-
дових у відтворювальному процесі. З точки зору організації управління виробничо-господарські компле-
кси забезпечують ефективну взаємодію та врахування інтересів учасників, що сприяє вирішенню страте-
гічних завдань досягнення відповідного рівня стійкого розвитку та конкурентоспроможності.  

У результаті формування виробничо-господарського комплексу відбувається об'єднання економі-
чних агентів, розвиток зв'язків, між ними, що виявляється в розширенні виробничо-технологічних зв'яз-
ків, сумісному використанні ресурсів, об'єднанні капіталів, підвищенні ефективності використання орга-
нізаційного та економічного потенціалу. Економічний потенціал як синтетична характеристика ресурс-
них можливостей різної природи визначає кінцеві результати діяльності виробничо-господарських ком-
плексів в їх конкретній формі. З урахуванням потенціалу розробляються і приймаються найважливіші 
управлінські рішення, здійснюється модернізація виробництва і вдосконалення механізмів управління. 
Якщо економічний потенціал включає сукупність ресурсів і джерел їх поповнення, то організаційний 
потенціал, у свою чергу, є існуючою можливістю приведення всіх взаємопов'язаних і взаємообумовлених 
ресурсів у відповідність з обраною стратегією. Ефективність діяльності при цьому ставиться в залежність 
від ефективності використання її потенціалу, а метою виступає ефективне управління організаційним 
потенціалом, координація дій всіх елементів організації, гнучкість і мінливість організації відповідно до 
умов зовнішнього середовища. 

З точки зору системного підходу потенціал виробничо-господарського комплексу звичайно пред-
ставляється у вигляді двох взаємопов’язаних підсистем: потенціалу ресурсів і організаційного потенціа-
лу. Потенціал ресурсів включає: виробничий, кадровий, ринковий і ресурсно-сировинний потенціали. 
Стан потенціалу ресурсів залежить від організаційних механізмів і конкретних важелів дії на ресурси. 
Такі залежності спостерігаються і в організаційному потенціалі, який зазвичай включає організаційну 
структуру і організацію виробництва. У виробничо-господарських комплексах при формування рішень з 
управління організаційним потенціалом до складових оцінки включають оцінку організації господарю-
вання. Включення до складу оцінки організаційного потенціалу показників показників організації госпо-
дарювання обумовлене їх серйозним впливом на результати діяльності виробничо-господарського ком-
плексу. Параметри оцінки організації господарювання формуються виходячи з принципів господарюван-
ня, що включають ступінь адаптованості до зовнішнього середовища, прийняття рішень з урахуванням 
обмеженості ресурсів, забезпечення збалансованості між обсягами продажу і грошовими надходження-
ми, моніторингу стійкості і запобігання кризовим ситуаціям. 

Таким чином, організаційно-економічні особливості виробничо-господарських комплексів, які по-
лягають в узгодженому виробничо-господарському управлінні, сумісному використанні ресурсів і об'єк-
тів виробничої інфраструктури для випуску однорідної (однотипної) продукції необхідної якості при за-
безпеченні ефективного використання економічного і організаційного потенціалу дозволяють викорис-
товувати їх як при реалізації цільових програм інноваційного розвитку, так і при формуванні спеціальних 
інтегрованих структур, які безпосередньо виконують стратегічні завдання інноваційного розвитку тери-
торії їх розташування. 
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Подальших досліджень потребують питання визначення критеріїв та чинників, які впливають на 
забезпечення ефективного маневрування ресурсами інтегрованими структурам за типом виробничо-
господарських комплексів при реалізації проектів, інноваційного розвитку і сприяння становленню еко-
номіки інноваційного типу на рівні міста, регіону та держави в цілому. 

 
Л.Г. Мельцер, к.соц.н. 
ИЭП НАН Украины, г.Донецк 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩЬ 
ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ, УСИЛЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА  

Конкурентоспособность региона, успехи его инновационного развития  зависят от результатов 
творческих усилий больших масс народа. В скором времени Украина окажется перед необходимостью 
решения  двух проблем в сфере демографии: резкий спад численности населения в трудоспособном воз-
расте, а также постарение персонала творческих организаций (в сочетании с низкой результативностью 
научных учреждений). Ситуация усугубляется продолжающимся кризисом, масштабы и траектория про-
текания которого регулируются  транснациональными организациями. Чтобы ответить на эти вызовы, 
необходима мобилизация всех имеющихся ресурсов, в первую очередь человеческих, что можно осуще-
ствить с помощью социальных технологий.  

Данные наших социологических исследований (сентябрь-октябрь 2009 г.) показывают, что в усло-
виях кризиса руководство предприятий в большей мере ориентируется на маркетинговые технологии, 
чем на технические факторы, повышающие уровень производства. То есть преобладают краткосрочные 
мотивации в ущерб долгосрочным, что означает исчерпание накопленного ранее потенциала. Так, по 
данным Главного управления статистики в Донецкой области, численность изобретателей и рационали-
заторов продолжает сокращаться. В 2009 г. она снизилась по сравнению с 2000 г. почти в два раза. В ря-
дах новаторов остаются преимущественно люди среднего и старшего возраста, которые уже имеют на-
грады и отличия за свои предложения, а с молодыми авторами специально занимаются только на еди-
ничных предприятиях. 

В статье чл-кор. НАН Украины В.П. Вишневского и д.э.н. В.В. Дементьева «Почему Украина не 
инновационная держава?» обосновывается вывод относительно низкой инновационной активности пред-
принимателей:  успех достигается не в результате применения инновации, а в результате использования 
ресурса экономической власти. 

По данным наших исследований, отрицательное влияние кризиса ощущают на себе только часть 
предприятий. Поэтому формирование мотивации к использованию всех ресурсов, в первую очередь 
творческих, к занятию инновационной деятельностью остается открытым вопросом.  

Человеческий потенциал является наименее ценимым в нашем обществе богатством. Свидетельст-
во тому – модель низкой зарплаты, препятствующая какой бы то ни было активности занятых в экономи-
ке. Формирующаяся в Украине новая Национальная инновационная система должна учитывать законо-
мерности творческого процесса, среди которых необходимо выделить следующее. 

Для успеха в любой деятельности, тем более в творческой, необходимо одновременное выполне-
ние нескольких условий. Человек в момент совершения творческого акта должен быть, как минимум: 1) 
здоров; 2) работоспособен; 3) должен иметь соответствующее образование, подготовку; 4) обладать 
практическими навыками, опытом своей деятельности; 5) иметь яркое воображение; 6) иметь возмож-
ность сосредоточить все свои силы на выполняемой работе; 7) свободен от бытовых проблем. Список 
может быть продолжен. 

Наиболее сильное, яркое воображение у человека наблюдается в детском, отроческом, юношеском 
возрасте. В дальнейшем сила воображения уменьшается, иногда очень резко.  

По данным различных исследований, пик творческой активности ученых, инженеров, изобретате-
лей приходится на период 30-35 лет, по данным киевских исследователей, – 40 лет.  

Если построить графики изменения каждой из этих величин – с первой по седьмую, где по оси 
абсцисс отложить годы жизни человека от рождения до выхода на пенсию, а по оси ординат отложить 
среднестатистическую величину данного свойства, то проявится следующая картина. Все они имеют ха-
рактер кривой, имеющей максимум, причем эти максимумы не совпадают. Более того, они очень сильно 
разнесены.  

Если теперь поставить задачу – наилучшим способом использовать психофизиологические, а в ко-
нечном итоге – творческие возможности человека в течение всей его жизни, то мы увидим, что если бы 
удалось каким-то образом совместить максимумы названных кривых, то общество получило бы огром-
ный подарок в виде колоссального роста результативности труда. 

Предлагается использовать социальные технологии, посредством которых возможно быстро при-
близиться к решению этой задачи, используя уже известные, испытанные средства. Среди них: 1) раннее 
развитие детей; 2) ускоренное обучение в средней школе с применением методик замечательных педаго-
гов-новаторов: В.Шаталов, г.Донецк, Н.Щетинин, г.Геленджик  и другие. Реальным является усвоение 
материала средней школы в 14 лет, завершение среднего образования к этому возрасту; 3) получение 
высшего образования или высшей рабочей квалификации к 18 годам; 4) гарантированное предоставление 
постоянной работы молодому специалисту согласно диплому и склонностям; 5) вступление в брак в 18 
лет (при организованном научном подборе кандидатуры мужа (жены); 6) выделение отдельных квартир 
со встроенной мебелью семьям молодых специалистов. 
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При создании максимально благоприятных условий молодым специалистам государство вправе 
ожидать от них чрезвычайно высокой отдачи. Обращаем особое внимание на совпадение трех из семи 
требований: это диплом об образовании, максимум активности воображения, наличие условий для рабо-
ты.  Это как раз такое совпадение, которое в жизни встречается чрезвычайно редко, в то время как оно 
является чрезвычайно плодотворным. Такие группы молодых людей должны находиться в поле зрения 
квалифицированных педагогов, руководителей, которые должны помочь правильному отбору кандида-
тов в эту систему.  

Представляется, что можно перейти к предложенной модели немедленно, но внедрять ее посте-
пенно. Конкретный план будет представлен заинтересованной организации.  

Полное внедрение предлагаемой системы  будет означать, как минимум, удвоение общих резуль-
татов человеческой деятельности и, соответственно, расцвет государства. Такие кадры могут составлять 
основу и резерв для «фабрик мысли». Формирование такого социального слоя молодых людей, подго-
товленных к решению творческих задач, будет означать раскрытие потенциала общества, создание ново-
го образа будущего и обретения путей, к нему ведущих.  

Понятно, что массовое внедрение предлагаемой системы будет очень сложным по многим причи-
нам.  Но начать  ее испытание и практическое использование можно уже сейчас. Для этого предлагается 
использовать имеющийся опыт. Те ученики средней школы и студенты высшей школы, учащиеся ПТУ, 
которые хорошо успевают, смогут пойти в следующий класс (следующий курс), сдав необходимые экза-
мены среди учебного года или в период летних каникул. Введение такого порядка послужит мощным 
стимулом для учащихся и преподавателей. 

Данные социальные технологии могут быть реализованы в масштабах одного региона, тем более 
такого мощного, как Донбасс. Возможно, это позволит повысить его привлекательность для молодых и 
талантливых людей, снизить эмиграцию для специалистов, поднять его престиж для инвесторов. Для 
разработки конкретных проектов не требуется приглашать иностранных консультантов, всю эту работу 
можно осуществить силами наших специалистов.  

 
Т.Г. Парвина 
ИЭП НАН Украины, г. Донецк 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В УКРАИНЕ 

В ХХ веке человечество столкнулось с таким объективным явлением, как глобализация. Несмотря 
на протестные выступления антиглобалистов, данный процесс набирает все большую силу в мировой 
экономике, разветвляясь во все новых направлениях. Основой развития глобализации являются рыноч-
ный механизм, либерализация хозяйственных связей в мире, постоянное расширение международного 
рыночного сообщества. Сегодня не случайно говорят не только о развитии мировой торговли, междуна-
родной финансовой системы, но и о развитии всеобщего информационного общества на базе так назы-
ваемой  инновационной экономики. 

Эффективное проникновение на мировые рынки товаров и услуг, освоение и выпуск новой конку-
рентоспособной продукции, непрерывное обновление технической и технологической базы производства 
Украины, обеспечение динамически устойчивого развития экономики и выхода из кризиса – это требует 
реформирования всех сфер общественной жизни нашей страны и прежде всего экономики. Первостепен-
ная роль в этом принадлежит инновациям и инновационной деятельности.  

В настоящее время вопросам формирования и развития в Украине инновационной экономики уде-
ляется особое внимание. Такие ученые, как С.И. Юрий, В.М. Геец, А.И. Амоша, Ю.Н. Бажал, Л.А. Муси-
на, Е.А. Мартынюк, В.Л. Макаров и другие внесли большой вклад в развитие данного направления ис-
следования. Однако следует заметить, что особенности формирования инновационной экономики в Ук-
раине остаются недостаточно исследованы и требуют дальнейшей разработки.  

Для более детального анализа освещаемого в данной статье вопроса, главным образом следует оп-
ределиться с терминологией. Так, обобщая литературные источники, под понятием инновационной эко-
номики принято понимать экономику общества, которая основана на знаниях, инновациях, на признании 
их решающего значения и возможности вовлекать их в процесс создания, распространения и использо-
вания новых элементов и новых участников. Ее характерными чертами являются: становление наукоем-
ких производств; повышение роли невещественных форм богатства (объектов интеллектуальной собст-
венности); возрастание роли человеческого фактора; переход на интенсивный тип воспроизводства [1]. 
Что касается Украины, главными факторами, тормозящими развитие инновационной экономики, можно 
назвать следующие:  

несовершенство национальной инновационной системы; 
недостаточное внимание к развитию фундаментальной науки; 
нехватка финансового обеспечения внедрения научных разработок и сертификации экспортной 

продукции;  
низкий инвестиционный рейтинг Украины;  
разрыв связей с партнерами в странах СНГ, в частности с российскими; 
слабая взаимосвязь образования, науки и производства; 
низкий уровень развития информационной базы. 
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Рассмотрим некоторые из приведенных факторов подробнее. Так, одну из главных ролей в разви-
тии инновационной экономики любой страны играет создание эффективных инновационных систем как 
на национальном, региональном, так и на уровне предприятий. Если считается что в развитых странах, 
таких как США, Германия, Япония, а также ряде европейских стран НИС уже создана, то Украина в дан-
ном вопросе значительно отстает. В то время как в более развитых государствах давно предусмотрены и 
широко используются технополисы, большое количество бизнес-инкубаторов, мелких и крупных инно-
вационных компаний, университетов и лабораторий, в Украине из инновационных структур присутст-
вуют только технопарки. Всего за 2000-2009 гг. ими в рамках 112 инновационных проектов произведено 
инновационной продукции на 14,3 млрд.грн. [2]. Таким образом, имеет смысл обратить особое внимание 
на  данный сектор экономики с целью его развития и совершенствования. 

В формировании инновационной экономики главенствующую роль играет развитие фундамен-
тальной и прикладной науки, которая является основой разработок, что в настоящем и будущем даст ма-
териальный эффект.  

Целью финансирования инновационной деятельности в современных условиях является необхо-
димость сохранения научной базы, соответствующего уровня проведения научных исследований, разра-
ботка и освоение наукоёмкой конкурентоспособной продукции. Однако показатели финансового обеспе-
чения сферы науки в Украине значительно ниже ведущих мировых стандартов. Более того, в течение 
последних лет они ухудшаются. Так, сумма затрат на финансирование инновационной деятельности из 
средств государственного бюджета составила в 2007 г. 144,8 млн.грн., а в 2009 – 127,0 млн.грн., что обу-
словлено дальнейшим увеличением технологического отставания украинской экономики от ведущих 
экономик мира [2]. 

Одним из важных факторов, тормозящих развитие украинской инновационной экономики, являет-
ся разрыв связей Украины с партнерами в странах СНГ, в частности с российскими, в области инноваци-
онной деятельности. Целесообразность сотрудничества государств признана во всем мире, так как уско-
ряет доступ к новым технологиям и рынкам, способствует освоению конкурентоспособной продукции, а 
также сокращает затраты и риски при проведении научных исследований и разработок. 

Следует указать еще на одно из препятствий формирования эффективной инновационной эконо-
мики Украины и ее развития – экспорт наукоёмкой продукции. Он служит одним из основных источни-
ков дохода и сверхприбылей наиболее развитых стран мира. При этом достигается и другая, не менее 
важная цель – сокращается расходование невосполнимых природных ресурсов. Ведь, в отличие от них, 
источники научно-технического творчества неисчерпаемы. Так, к примеру, в США давно законсервиро-
ваны многие источники сырьевых ресурсов, а экспорт наукоёмкой продукции достигает более 80% его 
общего объёма. В Украине доля экспорта инновационной продукции колебалась в 2007 г. около 2,5 %, а 
в 2008 – 3% к общему объему реализованной продукции [3]. 

Исходя из вышеизложенного, для успешного развития инновационной экономики в Украине не-
обходимо поддерживать и стимулировать фундаментальную науку и прикладные разработки, формиро-
вать устойчивую национальную инновационную систему, укреплять инновационные коммуникации, а 
также направлять усилия на совершенствование информационных систем и технологий. Таким образом, 
результаты реализации новой инновационной экономики будут заключаться в достижении высокого 
уровня социальной направленности научно-технического прогресса, повышении уровня жизни населе-
ния  вследствие роста эффективности конкурентоспособности общественного производства.  
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ИЭП НАН Украины, г. Донецк 

ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1. Инновационное развитие государства сопряжено с соответствующими процессами в экономике, 
управлении, науке, образовании и напрямую связано с производством и выводом на рынок новых про-
дуктов и услуг и постоянным их обновлением на основе интенсивного использования результатов интел-
лектуальных разработок и новшеств. Инновационное развитие предприятия обеспечивается, в первую 
очередь, состоянием и способностью развития его инновационного потенциала. Поэтому главной зада-
чей экономического роста украинских предприятий является эффективное использование их экономиче-
ского потенциала, поскольку развитие инновационного потенциала имеет большое значение для решения 
стратегических задач как внутри предприятия, так и в его внешнем окружении. 

2. Инновационный потенциал является качественной и достоверной оценкой инновационного раз-
вития предприятия. Величина инновационного потенциала является критерием, позволяющим не только 
оценить возможности инновационного развития, но и определить стратегию деятельности предприятия;  
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обосновывает управленческие решения в отношении выбора и реализации инновационной стратегии. В 
контексте этого задача оценки инновационного потенциала и его влияния на ключевые показатели дея-
тельности предприятия приобретает особую актуальность и значимость. 

3. В настоящее время для оценки инновационного потенциала используется широкий спектр пока-
зателей. Все они основаны на использовании метода экспертных оценок и индексного метода либо на их 
сочетании. Однако недостаток этих показателей состоит в том, что они заимствованы из методик, харак-
теризующих не собственно инновационную деятельность, а сопряженные с ней виды деятельности – на-
учно-техническую, производственно-технологическую, маркетинговую, а также кадровый и материаль-
но-технический потенциал и т.д. Такая ситуация привела к тому, что инновационный потенциал во мно-
гом складывался стихийно, его структуре был присущ дисбаланс; вследствие невозможности достоверно 
оценить инновационный потенциал, характер и степень его влияния на развитие предприятия внутрен-
ний отечественный рынок наукоёмкой продукции пришёл в упадок. Это соответствующим – негативным 
– образом сказалось на развитии отечественной промышленности и экономики в целом. Таким образом, 
инновационный потенциал следует рассматривать как сложное и многофакторное явление в развитии 
предприятия и обеспечении его конкурентоспособности. В связи с этим важное значение имеет даль-
нейшее совершенствование теоретико-методических подходов к комплексной оценке инновационного 
потенциала предприятия. 

4. Формирование инновационного потенциала и определение направлений развития инновацион-
ной деятельности предприятий на каждом цикле модели инновационного развития имеет свои особенно-
сти. Важным считается не сам метод, а то, насколько он учитывает все особенные условия деятельности 
предприятия и цели исследования инновационного потенциала. Учитывая это, а также результаты анали-
за методик, позволяющих оценить инновационный потенциал предприятия, сформулированы такие вы-
воды: 

каждое предприятие может самостоятельно выбрать для себя методику оценки инновационного 
потенциала в зависимости от цели оценки, объёма и достоверности данных для анализа; 

общим недостатком рассмотренных методик является то, что они не всегда чётко и однозначно 
указывают на связь инновационного потенциала с результатами финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия; 

использование существующих методик не даёт возможности установить связь инновационного 
потенциала с рыночной стоимостью предприятия, которая может выступать как конечный показатель 
результативности его финансово-хозяйственной деятельности; 

данные методики оценки инновационного потенциала не позволяют выявить резервы его повыше-
ния. 

5. И. Геращенко считает, что существует непосредственная связь между инвестиционной стоимо-
стью предприятия и величиной его инновационного потенциала, а потому, по её мнению, «на первый 
план управления компанией должно выступать не сиюминутное увеличение прибыли и даже не рост до-
бавленной стоимости, а увеличение в динамике добавленной инновационной стоимости компании… 
Главным фактором, создающим инновационную стоимость, выступает инновационный потенциал ком-
пании. Максимизация инновационного потенциала при стратегическом моделировании является основ-
ным критерием реализации стратегии развития компании» [1, 63]. Подобного подхода косвенно придер-
живаются и некоторые другие учёные – в своих исследованиях [2-4], касающихся инновационного по-
тенциала предприятия, они указывают на то, что одной из групп методов расчёта инновационного потен-
циала являются методы оценки стоимости предприятия. 

6. Использование в качестве критерия оценки инновационного потенциала показателя стоимости 
предприятия считаем достаточно разумным, поскольку: 

стоимость предприятия оценивается потенциальным покупателем (инвестором, акционером) через 
призму возможности развития предприятия в будущем, т.е. его потенциальными возможностями разви-
тия, а инновационный потенциал – основной движущий фактор развития предприятия; 

инновационный потенциал и стоимость предприятия оцениваются по одним и тем же составным 
элементам; стоимость предприятия является положительной величиной даже для тех предприятий, кото-
рые имеют убытки; 

рост стоимости предприятия в динамике свидетельствует о правильно выбранной инновационной 
политике предприятия, а снижение – о слабо разработанной и пассивной политике. 

7. Таким образом, проведенное исследование сущности и подходов для оценки инновационного 
потенциала позволяет сделать вывод о наличии тесной связи инновационного потенциала со всеми ас-
пектами финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в особенности  с его рыночной стоимо-
стью. Этим обусловлена необходимость детального изучения состава и структуры инновационного по-
тенциала, а также разработки отдельного методического подхода для оценки его величины. 
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С.Л. Передерий 
ИЭП НАН Украины, г. Донецк 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Стратегическая значимость электронной промышленности для становления и развития инноваци-
онной экономики, «экономики знаний» обусловливает необходимость активизировать процессы подго-
товки высококвалифицированных кадров для этой отрасли промышленности. Еще несколько лет назад 
услуги квалифицированных инженеров-электронщиков оставались невостребованными. Однако в по-
следние годы наметился подъем в отечественном секторе наукоемкого производства и, как следствие, 
увеличилась потребность в специалистах для этой отрасли промышленности. Об этом свидетельствует 
размещение вакансий на сайте «Мои вакансии». Например,  ООО „Акутрон" приглашает на работу ин-
женера-электронщика, ставя перед ним такие задачи, как разработка узлов электронной аппаратуры, 
оформление конструкторской документации, внедрение разработанных изделий в производство. Основ-
ные требования, которые предъявляются к работнику, это инициативность, умение работать самостоя-
тельно и владение САПР (системы автоматизированного проектирования). 

В ведущих технических вузах Украины ведется подготовка инженерных кадров для электронной 
промышленности. В Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический 
институт" имеется факультет электроники. В состав этого факультета входят кафедры микроэлектрони-
ки,  электронных приборов и устройств,  промышленной электроники, физической и биомедицинской 
электроники, конструирования электронно-вычислительной аппаратуры, акустики и акустоэлектроники,  
звукотехники и регистрации информации. Направления и специальности подготовки специалистов – это 
микро- и наноэлектроника,  микроэлектроника и полупроводниковые приборы, физическая и биомеди-
цинская электроника, электронные устройства и системы, электронные приборы и устройства, электрон-
ные системы. В университете в 1994 г. был создан научно-исследовательский институт прикладной элек-
троники, который занимается разработкой и внедрением современного электронного оборудования и 
приборов. 

В Национальном университете «Львовская политехника» создан Институт телекоммуникаций, 
электроники и электронной техники. Кафедра электронной техники имеется на факультете радиоэлек-
троники в Севастопольском национальном техническом университете, Донецком Национальном техни-
ческом университете, Национальном техническом университете «Харьковский политехнический инсти-
тут», в Национальном авиационном университете. 

Современные электроника и оборудование представляют собой сложнейшие аппаратно-
программные комплексы. Специалистам в этой области необходимы знания программирования, принци-
пов организации работ, автоматизации и информатизации. Все это накладывает целый ряд требований к 
учебным программам подготовки современного электронщика, которые базируются на  глубокой естест-
веннонаучной, схемотехнической, технологической, конструкторской и информационной подготовке. 
Названные базовые элементы позволяют подготовить инженера-разработчика и инженера-организатора 
производства, способного решать современные задачи.  Он должен быть специалистом в области инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий,  должен владеть эффективными инструментами и мето-
диками системного анализа и проектирования, такими как IDEF, RUP (UML), workflow, а также иметь 
представление о современных информационных системах управления, компьютерной логистике (ERP, 
PDM, TQM, CRM, SCM, MRPII). 

Возрождение и развитие электронной промышленности в Украине требует создания собственной 
элементной базы и значительных финансовых вложений. Учитывая, что Украина не располагает собст-
венными средствами, необходимо создавать благоприятные условия для инвесторов, в качестве которых 
могут быть крупные зарубежные компании электронной промышленности. Например, компания 
Motorola является в КНР одним из крупнейших инвесторов.  Объем инвестиций этой компании на 2001 г. 
в производства, расположенные в Китае, составлял 3,4 млрд. дол. США. 

Одним из условий привлечения инвестиций в электронную промышленность является наличие 
высококвалифицированных кадров. В настоящее время за рубежом компании, относящиеся к электрон-
ной промышленности,  испытывают дефицит кадров. Создание в Украине мощной учебно-подготови-
тельной базы для электронной промышленности, наряду с разработкой соответствующего нормативно-
правового  обеспечения,  позволит повысить привлекательность Украины для зарубежных инвесторов. 

Подготовке высококвалифицированных специалистов способствует сотрудничество с ведущими 
зарубежными компаниями. В этом направлении ведущим техническим вузам Украины необходимо ис-
пользовать зарубежный опыт. Например, Московский институт электронной техники сотрудничает с 
такими компаниями, как Synopsys, Cadence, Mentor Graphics, PTC Software and Services, FreeScale 
Semiconductor, Cisco Systems, Hewlett Packard, Microsoft, Agilent Technologies, Solidworks. 

В Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт" 
ведется активное международное сотрудничество в части подготовки специалистов из числа иностран-
ных граждан (бакалавров, специалистов, магистров, кандидатов, докторов наук). Ведется сотрудничество 
с зарубежными университетами-партнерами на основе межгосударственных, межуниверситетских со-
глашений. Университет принимает участие в разных международных проектах, программах, например, 
TEMPUS (TACIS), COPERNICUS и других. Однако крупные зарубежные компании электронной про-
мышленности пока еще не реализуют свои интересы в этом вузе. 
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Положительным примером сотрудничества украинского технического вуза с крупной иностран-
ной компанией является создание «Инженерно-Технического Центра»1. Он является филиалом дочернего 
предприятия со 100 % иностранной инвестицией «Сименс Украина» («ИТЦ Сименс Украина»). Филиал 
открыт в октябре 1998 г. в г. Донецке. «ИТЦ Сименс Украина»  имеет государственную лицензию УК № 
02362 на выполнение проектных работ, проектирование инженерных систем, монтаж и наладку техноло-
гического оборудования, пусконаладочных работ на территории Украины. ИТЦ располагает лаборато-
риями, оснащенными современными средствами измерения и автоматизации фирмы Сименс. 

Дефицит квалифицированных инженеров – это общая проблема всех высокотехнологических 
предприятий как в мире, так и в Украине. Поэтому Сименс заинтересован в поддержке технического об-
разования в тех странах, где компания работает. В 1992 г. в Донецком национальном техническом уни-
верситете (ДНТУ) при участии концерна был основан первый в Украине Немецкий технический факуль-
тет. Выпускники факультета, свободно владеющие немецким и английским языками и прошедшие ста-
жировку на предприятиях фирмы Сименс за границей, составили кадровый потенциал филиала. ИТЦ 
стал основой корпоративного проекта «Наука для бизнеса» («Science to Business» - S2B), направленного 
на подготовку высококвалифицированных технических специалистов для мирового рынка инжинирин-
говых услуг на базе технических университетов Украины. В настоящее время  «ИТЦ Сименс Украина» – 
это успешное предприятие, которое предоставляет инженерные услуги украинским и иностранным за-
казчикам. За 10 лет число сотрудников «ИТЦ Сименс Украина» выросло с 14 до 165 специалистов. Деся-
тилетняя успешная история центра подтверждает эффективность объединения науки и бизнеса. Приве-
денный пример показывает, что техническим университетам Украины необходимо развивать тесные 
контакты с зарубежными фирмами в подготовке специалистов для электронной промышленности. 

 

І.Ю. Підоричева 
ІЕП НАН України, м. Донецьк 

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНТЕГРАЦІЇ НАУКИ, ВИЩОЇ ОСВІТИ І ВИРОБНИЦТВА 

Завдання збереження і примноження наукового і освітнього потенціалів України, а також необхід-
ність радикального перетворення галузей економіки на базі наукоємних технологій потребують розробки 
нових підходів до інтеграції науки, вищої освіти і виробництва, формування якісно нових форм передачі 
технологій у приватний сектор. У вітчизняній практиці протягом багатьох десятиліть основним завдан-
ням був розвиток науки як такої, а ефективність інноваційного процесу пов’язувалася, перш за все, з рів-
нем наукових досліджень. Тому не випадково ключовими індикаторами інноваційної активності вироб-
ничого комплексу виступали показники статистики науки, які відображали лише стадію продукування 
нових знань у таких аспектах, як чисельність дослідного персоналу, витрати на дослідження, кількість 
наукових організацій тощо. Хоча до них необхідно було б додати і показники інноваційної спроможності 
підприємств (маркетинговий, кадровий, організаційний, технологічний потенціали). У сучасних умовах 
потрібно змінювати парадигму інтеграції науки, вищої освіти і виробництва, розвивати механізми 
функціонування наукової сфери, які характерні для інноваційної економіки, зокрема маркетинг 
інновацій. Інакше кажучи, треба переходити від уявлення про взаємодію цих сфер діяльності не просто 
на основі використання наукових результатів, а як реакції на потреби виробництва у вигляді платоспро-
можного попиту.  

Таку інтеграцію доцільно втілювати у формі програмно-проектного науково-освітньо-
виробничого комплексу (НОВК) – відкритої за складом і динамічної за статусом багатокомпонентної 
системи, орієнтованої на те, щоб на основі рівноправного співробітництва забезпечити баланс інтересів 
всіх учасників. Учасниками інтеграції виступають виробники і споживачі продуктів науки і сфери вищої 
освіти, а також структури посередницького характеру. Виробники – наукові, конструкторсько-
технологічні, проектні, впроваджувальні організації і ВНЗ, працюючі в них співробітники. Споживачі – 
органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства виробничого комплексу і приватні 
компанії. Посередницька ланка у взаємовідносинах «наука – освіта – виробництво» в умовах ринкової 
економіки виконує значний асортимент послуг фінансового, маркетингового, консалтингового, 
інжинірингового та іншого характеру. В умовах глобалізаційних та інформаційних процесів сфера таких 
послуг посилює свій вплив на забезпечення ефективності функціонування інтеграційних структур.  

Програмно-проектний НОВК представляє собою організаційну форму інтеграції і координації зу-
силь наукових установ, ВНЗ і виробництва для спільних дій у науково-освітній та інноваційно-
виробничій сферах. НОВК виступає, так би мовити «платформою», на базі якої встановлюються тісні 
взаємозв’язки між незалежно діючими (зацікавленими у співробітництві) організаціями для виконання 
наукових, освітніх та інноваційних замовлень у межах компетенції кожного учасника. В основу 
діяльності комплексу закладена домінанта взаємовигідного конструктивного партнерства, яке дозволяє 
формувати паритетні відносини між сторонами і враховувати індивідуальні інтереси при досягненні 
єдиної мети спільної діяльності. При цьому ключовими детермінантами формування і розвитку НОВК 
мають бути такі:  

                                                                        
1 Инженерно-технический центр [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.siemens.ua/ru/products_and_ 

solutions/business/ industry/ engineering_centre/. 
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обґрунтованість і економічна доцільність створення НОВК передбачає завчасну роботу із 
зіставлення сукупних витрат на реалізацію проекту (програми) окремо працюючих підприємств і 
організацій із сукупними витратами інтегрованої науково-освітньо-виробничої структури, враховуючи 
організаційні витрати на об’єднання;  

роздільне державне фінансування основної діяльності наукових організацій (проведення наукових 
досліджень) і ВНЗ (масове навчання і наукова робота);  

достатність інноваційних потенціалів учасників, необхідних для того, щоб мати можливість вирі-
шувати поставлені завдання з розробки, доведення до практичного застосування, апробації і впрова-
дження нововведень;  

готовність до ризику передбачає не тільки спроможність взаємодіючих сторін виконувати компле-
ксні науково-освітньо-виробничі завдання, але й бути готовими до настання ризикового випадку, соліда-
рної відповідальності за результати спільної діяльності;  

пропорційність і узгодженість «входу» і «виходу» внутрішньокомплексних коопераційних зв’язків 
означає, що при створенні і функціонуванні НОВК необхідно забезпечити відповідність готовності нау-
кових установ здобувати нові знання, вищої школи  – здійснювати підготовку кадрів належної кваліфіка-
ції і профілю діяльності, а виробництва – сприймати результати діяльності наукової та освітньої сфер;   

забезпеченість комплексу необхідними кадровими, інтелектуальними, фінансовими, інформацій-
ними і матеріально-технічними ресурсами для досягнення комплексної і ефективної взаємодії;  

цільове використання об'єднаних ресурсів має обопільне значення для учасників і має бути закріп-
лене в договорі як одна з істотних умов;  

доступність і прозорість інформації про виконувані проекти (програми) для всіх учасників НОВК;   
дотримання термінів виконання робіт за проектом (програмою), окупності інвестицій, повернення 

позикових коштів дозволяє встановити відповідальність взаємодіючих сторін по виконанню взятих на 
себе зобов'язань з точки зору дотримання тривалості окремих етапів договору;  

невід'ємність підготовки студентів від науково-дослідної, конструкторської, проектної і виробни-
чої діяльності з метою підвищення мотивації, повноти і глибини оволодіння професією;  

випереджаюча підготовка кадрів для забезпечення пріоритетних напрямів розвитку науки, вищої 
освіти, передової виробничої техніки і технологій;  

адекватність діяльності НОВК стратегічним орієнтирам розвитку вітчизняної економіки і світово-
го господарства.  

Програмно-проектний метод співробітництва (організаційний засіб поєднання зусиль, компетен-
цій і ресурсів організацій і підприємств) не заперечує традицій науково-освітньо-виробничої інтеграції, 
що склалися в нашій країні, і не призводить до втрати самостійності організацій, які входять до його 
складу. Все, що пропонується цим методом, носить додатковий характер і вимагає поступового впровад-
ження.  

Програмно-проектні НОВК доцільно формувати у складі державних наукових організацій (акаде-
мічних і галузевих НДІ), підвідомчих відповідно Національній академії наук України і галузевим акаде-
міям наук у формі договору спільної діяльності або стратегічного партнерства, а також як самостійні 
структури (асоціації) за основним місцем підпорядкування наукової організації. Договірні й асоціативні 
форми створення науково-освітньо-виробничого комплексу надають можливість оптимального вирішен-
ня завдання збереження юридичної і фінансової самостійності його учасників при гарантованому забез-
печенні їх цілісності.   

Упровадження в практику пропонованої моделі інтеграції дозволить встановити реальні контакти 
між науковцями, освітянами, фахівцями виробничих підприємств, органами влади та іншими залученими 
до співробітництва сторонами з приводу виконання замовлень, що сприятиме активізації науково-
технічної та інноваційної діяльності; надходженню капіталу в сфери науки і вищої освіти; розвитку віт-
чизняного виробничого комплексу; ефективному використанню державних коштів; розширенню підго-
товки компетентних у технологічних галузях економіки кадрів, виходячи з потреб галузей економіки.  

 
А.А. Пономаренко  
ИЭП НАН Украины, г. Донецк 

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА И СТРУКТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Каждому этапу в развитии производительных сил объективно соответствует своя воспроизводст-
венная структура хозяйства, опирающаяся на имеющийся технический потенциал производства, налич-
ные ресурсы и эффективность функционирования и взаимодействия элементов хозяйственной системы. 
В рыночных условиях одним из главных направлений воспроизводственного процесса является дости-
жение конкурентоспособности экономики путем внедрения в практику научных открытий и изобрете-
ний. Результатом научно-технического прогресса являются инновации, что усиливает внимание к про-
блемам инновационной деятельности и определяет актуальность исследования современных инноваци-
онных процессов. 

Динамически меняющиеся общественные потребности и научно-технический прогресс являются 
главными стимуляторами структурных сдвигов и определяют их интенсивность и эффективность. Смена 
экономической модели развития в Украине делает прежние подходы к инновациям не соответ- 
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ствующими современным тенденциям. Повышение технического уровня производства, опережающее 
развитие наукоемких, высокотехнологичных отраслей – общие закономерности изменения пропорций 
общественного производства, присущие промышленно развитым странам. Определение и реализация 
приоритетных направлений развития общественного производства или отдельных его составляющих, 
соотношение между ними определяются структурной политикой, которую проводит государство. 

Совершенствование пропорций общественного производства с учетом глобализации и интеграции 
является сегодня одним из основных направлений структурной политики в Украине. На структурные 
преобразования большое влияние оказывает специфика имеющихся диспропорций в национальной эко-
номике. Осуществление структурных трансформаций сопровождается институциональными преобразо-
ваниями, при которых, прежде всего, должно происходить создание как государственных, так и рыноч-
ных институтов, способствующих генерации и распространению инноваций. Основным направлением 
структурных преобразований в Украине должно стать сокращение первичных секторов материального 
производства, повышение доли отраслей, выпускающих конечную продукцию, развитие наукоемких 
производств, отраслей непроизводственной сферы, а также усиление социальной ориентации экономиче-
ского развития. Структурная политика тесно связана с научно-технической и инвестиционной полити-
кой. Наличие такой связи позволяет преодолевать отставание в развитии технико-технологической базы 
и организации производства. 

Эффективность использования научно-технических достижений определяется не только уровнем 
научных исследований и разработок в государстве, но и комплексом мероприятий, обеспечивающих вне-
дрение (коммерциализацию) и распространение инноваций на рынке. В современном мире финансирова-
ние инновационной сферы является достаточно капиталоемким, даже крупные корпорации испытывают 
затруднения с финансированием НИОКР, особенно в секторах высоких технологий. В большинстве раз-
витых стран государство финансирует 50-70% фундаментальных исследований и 35-50% общенацио-
нальных расходов на НИОКР. При этом создана и функционирует эффективная система бюджетного 
администрирования и контроля, которая сводит к минимуму нерациональное использование выделяемых 
средств. Таким образом, в качестве стимулирующих факторов инновационной переориентации экономи-
ки и инвестиционных потоков необходимо обозначить целевые методы государственного регулирования. 
Для развитых экономических систем сегодня характерно преимущественно косвенное регулирование 
деятельности субъектов национальной инновационной системы (налоговые и иные льготы для различ-
ных субъектов инвестиционной и инновационной деятельности и пр.). Общей тенденцией в развитых 
странах является достижение высокого уровня финансирования инноваций частным сектором экономи-
ки. Например, в США частный сектор обеспечивает до 75% расходов на исследования и разработки, а на 
долю 100 ее крупнейших международных корпораций приходится 90% этой суммы. 

Концепцию национальных инновационных систем формируют наиболее значимые исследования в 
области проблем научно-технического прогресса и инновационной деятельности, основу которых со-
ставляют труды Й. Шумпетера, Б.-А. Лундвалла, Дж. Дози, Р.Нельсона, Р. Солоу, М. Портера и др. Дан-
ное направление разрабатывается сравнительно недавно и широко рассматривается в зарубежной эконо-
мической литературе. 

Первоначальная трактовка национальной инновационной системы предполагала концентрацию 
внимания на науке и технологиях, как основных факторах, определяющих среду, в которой действуют 
фирмы. Сегодня концепция НИС имеет более широкий контекст, утверждая, что НИС включает все эле-
менты социально-экономической системы, и что уровень развития технологий и инноваций определяется 
национальными особенностями исторического развития страны. Расширенная концепция НИС стала ос-
новным теоретическим направлением в области изучения технического прогресса и выработки политики 
в сфере науки и технологии. 

Единая государственная инновационная политика, все виды инновационной деятельности и ее ос-
новные ресурсы вместе и образуют национальную инновационную систему. Последняя может быть оп-
ределена и как единая неразрывная система экономических отношений, обеспечивающая на основе по-
следовательного генерирования и воплощения достижений НТП предпосылки устойчивого и высококон-
курентного функционирования всего народнохозяйственного комплекса страны. 

Структурный уклон экономики нашей страны в сторону низкотехнологичных отраслей промыш-
ленности, почти полное отсутствие производств, выпускающих товары массового потребления на основе 
высоких технологий, характеризует низкую степень участия предпринимательского сектора в научных 
исследованиях и разработках. Поэтому для Украины важно выработать политику, при которой иннова-
ции станут основой функционирования всех компонентов системы рыночного хозяйствования, что в ре-
зультате обеспечит переход на инновационный путь развития. 

Становление национальной инновационной системы должно осуществляться на базе составляю-
щих ее элементов (университетов, научных лабораторий, наукоемких производств, технопарков, иннова-
ционных центров и пр.) и осуществляться путем определения механизмов их взаимодействия. Такие 
процессы должны быть ориентированы на общемировые тенденции, что определяется вхождением укра-
инской экономики в мировое сообщество, и учитывать условия национальной хозяйственной системы. В 
переходных и развивающихся экономиках специфика формирования инновационных систем заключает-
ся в том, что они уже при зарождении вынуждены "встраиваться" в глобальную систему инноваций. В 
связи с этим сфера ответственности государства, особенно на начальном этапе создания инновационной 
системы, возрастает. 
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В качестве приоритетных направлений при осуществлении структурных преобразований с целью 
переориентации национальной хозяйственной системы на инновационную основу можно обозначить: 

развитие инновационной инфраструктуры с целью активизации деятельности всех субъектов, вхо-
дящих в эту систему; 

разработку экономических стимулов, повышающих заинтересованность и возможности участия 
предпринимательского сектора в технико-технологической модернизации; 

создание организационно-правовой среды. 
 

А.Н. Ревва, к.э.н. 
Одесский НПУ, Военный институт 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

Инновационный путь развития экономики и общества, на которые уверенно становятся развитые 
страны мира с социально-ориентированной рыночной экономикой, требует новой политики в кадровой 
работе от предприятий до государственных организаций и учреждений. Главным субъектом в инноваци-
онной работе является человек, как генератор, носитель и реализатор инноваций. Чтобы реализовать 
данную функцию, необходимо создать и поддерживать определенную институциональную среду. 

Для инновационного развития, общества знаний необходим высокий общеобразовательный про-
фессиональный уровень подготовки кадров. Многие страны «большой семерки» уже давно ориентирова-
ны на постепенный переход ко всеобщему высшему образованию с последующей регулярной переподго-
товкой и повышением профессионального мастерства (каждые 3-5 лет) в течение всей трудовой жизни. 
При этом первое высшее образование оплачивает государство или фирма, последующие – фирма или сам 
работник. 

В Украине, как и в постсоциалистических странах СНГ, задекларировано о переходе на инноваци-
онный путь развития, о формировании  общества знаний. В  большинстве названных стран сохранено 
всеобщее среднее образование. Что касается специального и высшего образования, картина несколько 
иная. Наблюдается  необоснованный рост количества высших учебных заведений, их число в Украине на 
порядок выше, чем во Франции, в Германии, в Англии, в Италии. Большинство государственных высших 
заведений имеют статус «национальный», хотя ни один из украинских вузов не входит в рейтинг пятисот 
лучших учебных заведений мира. 

В государственных вузах неуклонно возрастает удельный вес студентов, обучающихся на платной 
основе (за счет средств семьи, очень редко – за счет фирмы), который составляет по отдельным вузам и 
специальностям 50% и более общего количества студентов. Необоснованно высокое количество частных 
вузов, в основном гуманитарного профиля, функционирующих в арендуемых малоприспособленных для 
обучения площадях и зданиях, не имеющих ни материальной, ни соответствующей кадровой базы. В 
результате имеет место чрезмерное, не обеспеченное работой, количество юристов, экономистов, марке-
тологов, менеджеров при нехватке инженеров технических специальностей, технологов и др. 

Особенно неблагоприятная ситуация сложилась в учебных заведениях 1-2 уровня аккредитации 
(техникумы, среднеспециальные учебные заведения, профессионально-технические училища), где на-
блюдается ежегодно стабильный недобор учащихся, падение престижа работников реального сектора 
экономики рабочих профессий. Как заметил на заседании Кабинета Министров Украины премьер-
министр Н. Азаров, в течение 20 лет в Украине количество профессионально-технических учебных заве-
дений сократилось на 20%, а количество профессиональных квалифицированных работников – на 
36,5%1. На ведущих предприятиях машиностроения в большом дефиците профессии станочников, на-
ладчиков, электриков и т.д. 

Инновационная экономика, находящаяся в зачаточном состоянии в Украине (инновационно ак-
тивных предприятий в Украине около 10%, инновационная продукция составляет чуть больше 6% обще-
го объема производства при 70-80% в развитых странах), нуждается как во многократном увеличении 
инвестиций в человека, в человеческий капитал, так и существенного повышения оплаты труда работни-
ков. Особенно остро это затрагивает интересы новаторов, инновационно-ориентированных рабочих, спе-
циалистов, управленцев. В Украине на подготовку специалиста расходы в десятки раз ниже, чем в разви-
тых странах. На большинстве предприятий отсутствует система повышения квалификации рабочих ве-
дущих профессий и специалистов. На ряде предприятий в последние пять лет специалисты не направля-
лись на курсы повышения квалификации, а подготовка и повышение квалификации рабочих производит-
ся на рабочих местах, что в условиях формирования инновационной экономики является неэффектив-
ным. 

Средства массовой информации, как и государство в целом, самоустранились от пропаганды цен-
ностей общественно полезного труда, особенно труда в реальном секторе экономики. Необоснованно 
забыты производственные состязания, различные смотры-конкурсы по профессиям и т.д., которые в 
странах с социально-ориентированной экономикой работают весьма эффективно, способствуя формиро-
ванию и функционированию инновационной экономики. 

                                                                        
1 Азаров М. Вступне слово на засіданні Кабінету Міністрів України 27 серпня 2010 р. / М. Азаров // Еконо-

міст. – 2010. – № 8. – С. 2-3. 
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Развитие позитивных моментов в формировании инновационной кадровой политики, устранение 
отмеченных и других недостатков в работе будут способствовать становлению инновационной экономи-
ки, формированию общества знаний. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ УЧАСТІ ДЕРЖАВИ У СТАНОВЛЕННІ ТА РОЗВИТКУ 
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ: ДОСВІД КНР, УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

Для реалізації стратегічних інтересів України, які полягають у збільшенні ефективності 
економічної системи та посиленні національної безпеки, неприпустимо зосереджувати зусилля на 
підтримці певних видів діяльності, що ототожнюються з високотехнологічними, узагальнюючи 
неоднорідні за параметрами господарюючі суб’єкти, що до них належать. Це недоцільно і з точки зору 
обмежених фінансових можливостей як державного, так і приватного капіталу в сучасних умовах.  Для 
досягнення максимального ефекту необхідним є запровадження в Україні адресного підходу до 
товаровиробників.  

Подібна практика успішно застосовується в Китаї – країні, яка за короткий час створила потужну 
національну високотехнологічну сферу. Задля стимулювання випуску національних 
високотехнологічних товарів урядом КНР кілька років потому було запроваджено сертифікацію високо-
технологічних виробників. З 2008 р. сертифіковані господарюючі суб’єкти отримують податкові 
преференції у вигляді зниження податку на прибуток до 15%, тоді як для всіх інших резидентів країни 
він складає 25% [1]. Але виробник, щоб отримати статус «високотехнологічний», має попередньо пройти 
ретельну експертизу у фахівців Міністерства фінансів, Міністерства науки та технологій та Державної 
податкової адміністрації (установ, що уповноважені управляти, координувати, контролювати інноваційні 
та високотехнологічні підприємства). Основні критерії, за якими відбираються високотехнологічні 
підприємства у Китаї, такі: 

Права інтелектуальної власності. Підприємство має бути резидентом країни (засноване в матери-
ковому Китаї, за виключенням Гонконгу, Макао і Тайваню), володіти інтелектуальною власністю на 
ключову технологію його основної продукції (послуги), отриману шляхом: самостійного створення, 
трансферу, дарування, злиття та поглинання тощо або протягом останніх трьох років працює за ексклю-
зивною ліцензією, отриманою на строк більше п'яти років. 

Кондиційність товарів (послуг). Продукція (послуги) підприємства належать до тих 
технологічних напрямків, що визначені пріоритетними для державної підтримки. Зокрема, у Китаї за-
тверджено 8 пріоритетних сфер, по яких визначено 51 категорію пріоритетних технологій та 218 окремих 
технологічних продуктів.  

Технологічний персонал. Технологічний персонал, що має вищу освіту і вчений ступінь, повинен 
складати не менше 30% від загального числа співробітників підприємства. А також не менше 10% 
загальної чисельності персоналу має бути задіяно у дослідженнях і розробках. 

Витрати на дослідження і розробки. Підприємство повинно постійно концентруватися на 
дослідженнях і розробці нових технологій. Витрати на ДіР протягом останніх трьох років повинні задо-
вольняти наступним вимогам: 

для підприємств з виручкою від реалізації менше ніж 50 млн. юанів на рік, витрати на ДіР мають 
бути не менше 6% від загального обсягу продажів; з виручкою менше ніж 200 млн. юанів – не менше 4%; 
з виручкою більше ніж 200 млн. юанів в останньому році – не менше 3%; 

принаймні 60% досліджень і розробок мають проводитись у материковому Китаї.  
Для підприємств, зареєстрованих менш ніж три роки, співвідношення розраховується виходячи із 

фактичного строку діяльності.  
Обсяги продажів. Загальний дохід від продажу продукції (послуг), виробленої на базі високих та 

нових технологій, повинен перевищувати 60% від загальної виручки підприємства за поточний рік. 
Крім того, в рамках багатоаспектної експертизи китайських виробників та надання їм статусу 

«високотехнологічний» з усіма подальшими преференціями вповноваженим органом оцінюється 
ефективність управління діяльністю у сфері досліджень та розробок, здатність до перетворення 
технологічних досягнень на продукти, число отриманих прав на об’єкти інтелектуальної власності, тем-
пи зростання продажів і загальної вартості активів тощо.  

Досвід Китаю є повчальним для України і з точки зору формування списків національних 
високотехнологічних товарів (ВТТ). До речі, в Китаї офіційно затверджено кілька переліків ВТТ, кожен з 
яких має своє призначення.  

Зокрема, з метою прискорення розвитку високоехнологічних галузей промисловості, стимулюван-
ня випуску високотехнологічних товарів, збільшення ринкової конкурентопроможності 
високотехнологічних продуктів Китаю Міністерство науки та технологій, Міністерство фінансів та Дер-
жавна податкова адміністрація спільно підготували та опублікували у 2000 р. «Каталог високо- та 
новотехнологічних продуктів Китаю»,  що містив 11 технологічних сфер і 2056 продуктів, визначених як 
високотехнологічні. 
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Основні принципи відбору продуктів були такі: 
Базова технологія продукту має належати до однієї з визначених 11 областей. 
Базова технологія продукту є передовою, технологоємною та запатентованою. Продукт повинен 

мати сильний ринковий потенціал, знаходитися у зростаючій фазі життєвого циклу, бути економічно 
рентабельним, корисним для суспільства та навколишнього середовища. Продукт також має бути при-
датним для стійкого розвитку та економічних і соціальних умов Китаю. 

Продукт має бути міжнародно конкурентоспроможним, здатним заміщувати імпорт та 
збільшувати експорт. 

У 2006 р. після додаткової експертизи методологічного підходу до критеріїв відбору додано, що 
продукт має бути технологоємним, новаторським та передовим, вимагати передових методів виробниц-
тва, бути енергозберігаючим, не забруднювати навколишнє середовище, володіти ринковим потенціалом. 

У «Програмі національного науково-технічного розвитку Китаю на средьо- та довгостроковий 
період (2006-2020)» було визначено 1421 номенклатурну позицію з 11 пріоритетних сфер розвитку 
технологій для Китаю: телекомунікаційні технології; передове виробництво; авіаційно-космічні техно-
логії; сучасне транспортування; біофармація та медичні прилади;  нові матеріали; нові джерела енергії; 
захист навколишнього середовища, землі, космосу та океану; ядерні технології; агрономія.  

Заслуговує на увагу також «Каталог високо- та новотехнологічних продуктів для заохочення 
іноземних інвестицій», затверджений у 2003 р. Він містив 917 видів продуктів 11 вищеназваних 
технологічних сфер: 721 продукт із «Каталогу високо- та новотехнологічних продуктів Китаю», а також 
додаткові 196 технологічних продуктів, вкрай необхідних Китаю. Китайські потреби прискореного 
технологічного розвитку, відносна технологічна відсталість за деякими напрямками, питання 
національної безпеки, навколишнє середовище – все це було враховано при створенні вищезазначеного 
каталогу. 

На тому, що в Україні для оптимізації участі держави у становленні та розвитку національних 
високотехнологічних виробників конче необхідно сформувати Державний реєстр високотехнологічних 
товарів промислового комплексу України та Державний реєстр високотехнологічних промислових 
підприємств України, фахівці ДП Державний інститут комплексних техніко-економічних досліджень 
Мінпромполітики України наполягають вже багато років [2, 23; 3; 4]. Підтримує цю ідею і теперішнє 
керівництво Мінпромполітики України [5]. 

Цільове призначення Державного реєстру високотехнологічних товарів промислового комплексу 
України має два аспекти: фіскальний (надання податкових пільг при виробництві зазначених товарів; 
надання преференцій при поверненні ПДВ при експорті зазначених товарів; надання пільг іноземним 
інвесторам при налагодженні виробництва зазначених товарів); статистичний (оцінка ефективності 
новаторської діяльності в країні, досягнутого рівня технологоємкості промисловості, результативності 
витрат державного бюджету та приватного капіталу на розвиток інновацій). 

Створення Державного реєстру високотехнологічних промислових підприємств України доз-
волить здійснити: персоніфікацію державних преференцій (надання фіскальних пільг, державних 
грандів, грошових асигнувань, позик, субсидій, грантів, дотацій, держзамовлень, пільгових умов креди-
тування тощо  для стимулювання розробки та виробництва високотехнологічних товарів); відображення 
реального стану високотехнологічної виробничої сфери (моніторинг та системний аналіз змін у ресурсах, 
витратах і результатах їх діяльності (за спеціалізованою багатоаспектною статистичною формою). 

Ці заходи, спрямовані на адресний підхід у державному регулюванні, селективну підтримку 
вітчизняних високотехнологічних виробництв та контроль їх діяльності, є важливим кроком у 
стимулюванні створення вітчизняних продуктів передових технологій та базисом для формування 
дієздатної інноваційної стратегії України. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Основной целью инновационной деятельности в электронной промышленности  является восста-
новление и развитие этого сектора экономики в Украине. 

Электронная промышленность – это  промышленность, производящая электронные компоненты, 
такие, как транзисторы, интегральные микросхемы и электровакуумные приборы, а также изделия и обо-
рудование, содержащие эти компоненты. 

На территории Украины  в бывшем СССР насчитывалось около тридцати предприятий, где выпу-
скали электронные компоненты от резисторов до микроконтроллеров. Лидером бывшего СССР по прои-
зводству аналоговых интегральных систем, а затем и микроконтроллеров, считался киевский «Кристалл» 
[1]. 

Помимо Киева, аналоговые микросхемы производились львовским «Поляроном», черновицким 
«Гравитоном» и ивано-франковским «Родоном», цифровые микросхемы ТТЛ и КМОП-логики делали 
запорожская «Гамма», херсонский «Днепр» и винницкий «Октябрь». Резисторы производил одесский 
«Реом» и белгород-днестровская «ТИРА», конденсаторы – хмельницкий «Катион», харьковский «Эли-
тан», волочинский «Номинал», одесский «Эпсилон» и николаевский «Никонд». Соединители выпускали 
полтавская «Лтава» и харьковский «Коннектор». В Днепропетровске завод  «Преобразователь» выпускал 
лучшие в стране тиристоры и симисторы. 

Распад СССР совпал с рыночными преобразованиями электронной промышленности Украины, 
которая была частью электронной промышленности СССР. С первых лет независимости на предприяти-
ях этого сектора экономики организационно-экономические инновации были связаны с приватизацией и 
реструктуризацией предприятий. Показательным примером этих процессов является НПО «Электрон» (г. 
Львов), на котором выпускалось 30 % телевизоров, а остальная продукция – это электронная продукция 
для спецтехники военно-промышленного комплекса бывшего СССР. 

В 1990 г. НПО «Электрон» стал первой закрытой акционерной компанией. Через три года коллек-
тив выкупил у государства все акции. Таким образом, флагман отечественной электронной индустрии 
стал полностью корпоративным. Реструктуризация   концерна привела к выделению завода «Рясненский 
Электрон», оставив в концерне Отдельное конструкторское бюро «Текон-Электрон», завод электронной 
техники «ЗТТ-электрон», которые в основном занимались разработками электроники для оборонной 
промышленности. В настоящее время результаты организационно-экономических преобразований сви-
детельствуют об отрицательных последствиях внедряемых инноваций: потери научного и промышлен-
ного потенциала, наличия кадровых и других социальных проблем [2]. 

Положительным примером организационно-экономических преобразований является ООО "НПО 
"Кристалл" (до 2002 г. КО "Кристалл"). Оно было организовано в 1993г. как независимое предприятие с 
частным капиталом. Все научные специалисты и производственные кадры " НПО Кристалл" ранее рабо-
тали на государственном предприятии "Научно-исследовательский институт микроприборов" (НИИ 
МП), расположенном в г.Киеве. Лучшие специалисты: схемотехники, конструкторы и технологи имеют 
большой научно-производственный опыт работы в военно-промышленном комплексе СССР. В "НПО 
"Кристалл" работают квалифицированные специалисты-разработчики интегральных микросхем, контро-
льно-измерительной аппаратуры, специалисты-технологи по микроэлектронике и контрольно-
измерительному оборудованию.  

Организационно-экономические инновации в электронной промышленности связаны с созданием 
новых предприятий. Одной из таких компания является компания «Виаком», которая  была основана в 
июле 1997 г. и на данный момент является одним из лидеров украинского рынка электронных компонен-
тов.  

ООО «Виаком» имеет собственное здание площадью 5000 м2, из них около 1000 м2 занимает 
склад, в компании работает более 100 сотрудников. В 2005 г. «Виаком» был сертифицирован по системе 
качества ISO 9001-2001. ООО «Виаком» успешно развивается в трех направлениях: дистрибуция элект-
ронных компонентов; каталожный поставщик со склада в Киеве; контрактный производитель. Компания 
имеет собственную линию СМД-монтажа, где используется современное оборудование производства 
2008 г. Машины позволяют паять платы любой сложности, включая BGA компоненты, в том числе и по 
технологии PbFree. Заказчиками являются украинские и зарубежные компании, работающие в сфере те-
лекоммуникаций, медицины, охранных и пожарных устройств, игрового и торгового оборудования, све-
тодиодных мониторов [3]. 

Создаваемые новые предприятия электронной промышленности в основном используют иност-
ранные технологические инновации и технологическое оборудование путем организации контрактного 
производства электроники. Это новая схема производства электронных блоков, позволяющая не толь-
ко сэкономить временные и денежные ресурсы заказчика, но и существенно сократить сроки выполнения 
заказа. Выгоды контрактного производства электроники достигаются за счёт оптимизации процесса из-
готовления печатных плат.  Заказчик печатных плат работает лишь с одной компанией-производителем,  
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берущей на себя весь комплекс задач по разработке проекта печатной платы, подбору электронных ком-
понентов и монтажу печатных плат. При этом контрактный производитель может взяться также и за 
выполнение работ лишь на одном этапе, например, осуществлять только монтаж печатных плат, исполь-
зуя как собственные компоненты для печатных плат, так и давальческое сырьё. 

Производство любых изделий электроники обеспечивается целой цепочкой предприятий-
контрагентов. Поэтому в электронной промышленности других стран получило распространение созда-
ние холдингов, в рамках которых работа ведется не только по направлениям, а целыми компаниями, вхо-
дящими в состав холдинга. Компании холдинга добившись  лидирующего положения  каждая в своём 
сегменте рынка, объединившись, предоставляют продукцию ещё более высокого качества на лучших 
условиях.  

Создание холдинга электронной промышленности является актуальным для Украины. Проблема 
состоит в определении предприятий, которые могут в него войти,  разработки структуры этого холдинга, 
а также определения условий вхождения предприятий в холдинг. Первым шагом формирования такого 
холдинга является создание ассоциации предприятий и учреждений электронной промышленности по 
примеру создания ассоциации «Украинский ядерный форум» [4]. Эта ассоциация  создана предприятия-
ми и учреждениями ядерно-промышленного комплекса Украины в 2010 г. с целью координации их дея-
тельности для решения  совместных экономических и социальных задач, влияния на формирование по-
зитивного  мнения о ядерной энергетике как важной составляющей энергетической политики страны и 
положительного информационного пространства  по вопросам развития ядерной энергетики и промыш-
ленности Украины.  
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ПРО СТАН ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ДЕЯКІ ЗАХОДИ  
ЩОДО ЙОГО СТИМУЛЮВАННЯ 

Необхідність активізації інноваційних процесів для забезпечення конкурентоспроможності вітчиз-
няної промисловості є очевидною. Проте статистика свідчить про незадовільні показники інноваційної 
активності. У 2009 р. інновації в Україні впроваджували лише менше 11% промислових підприємств, 
причому в останні роки спостерігається стале зниження цього показника (див. таблицю). Дещо вище час-
тка підприємств, що займалися інноваційною діяльністю, оскільки до таких підприємств статистика від-
носить, наприклад, такі, що тільки придбавали засоби виробництва або здійснювали маркетингові дослі-
дження. Проте порівняно навіть з найменш інноваційно активними країнами ЄС цей показник удвічі ни-
жчий, у той час як країни-лідери (Данія, Німеччина, Нідерланди) демонструють інноваційну активність 
на рівні 70 % промислових підприємств [1, 54].  

Таблиця 

Інноваційна активність промислових підприємств України, % [2-4] 

 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Питома вага підприємств, що 
займалися інноваційною дія-
льністю 18,0 16,5 15,1 13,7 11,9 11,2 14,2 13,0 *
Питома вага підприємств, що 
впроваджували інновації 14,8 14,6 11,5 10,0 8,2 10,7 11,5 10,8 10,7
Питома вага реалізованої ін-
новаційної продукції в загаль-
ному обсязі промислової про-
дукції 9,4 7,0 5,6 5,8 6,5 6,7 6,7 5,9 4,8
Частка інноваційних витрат у 
ВВП 1,3 1,5 1,3 1,3 1,3 1,1 1,5 1,7 *

* Дані відсутні. 
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Незважаючи на деяке підвищення частки інноваційних витрат у ВВП, результативні показники 
знижуються, зокрема, частка підприємств, що реалізовували інноваційну продукцію, знизилася протягом 
2000-2009 рр. майже удвічі. Отже, необхідність подальшого пошуку ефективних заходів щодо стимулю-
вання інноваційної діяльності не викликає сумнівів. Слід також зауважити, що застосування податкових 
та амортизаційних пільг, передбачених Законом України «Про інноваційну діяльність» та скасованих у 
2005 р., не позначилося на показниках інноваційної активності, навпаки, за основними з них спостеріга-
лося зниження.  

У сучасних економічних умовах, характерними рисами яких є практична відсутність державних 
інвестицій (у структурі фінансування інновацій більше 70% припадає на власні кошти промислових під-
приємств, тоді як частка державної участі не перевищує 4%), водночас наявні значні кошти банків, ком-
паній, приватних осіб, поки що не залучені в інноваційний процес, доцільне законодавче стимулювання 
вкладення позабюджетних коштів в інноваційну діяльність. Це є особливо актуальним ще й тому, що у 
промисловості України коефіцієнт зношеності основних фондів є дуже високим, отже, крім реалізації 
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, нагальною потребою є технічне переозброєння усіх галу-
зей виробництва на новому технологічному рівні. 

Вищевикладене з урахуванням сучасного кризового стану економіки спричинює потребу у ради-
кальних, нетрадиційних заходах, направлених на активізацію інноваційної діяльності. Для вирішення 
головної проблеми – пошуку коштів – можна запропонувати легалізувати тіньовий капітал з умовою йо-
го інвестування на реалізацію науково-технологічних досягнень.  

Оскільки держава вже сплатила виробництво наукового продукту, тепер вона може розраховувати 
на участь недержавних коштів. Саме на їх залученні необхідно сконцентрувати зусилля. 

У даний час недержавні інвестори не фінансують витрати, пов’язані із впровадженням інновацій,  
з таких причин: 

існують вигідніші і менш ризиковані сфери вкладення капіталу; 
немає зацікавленості в обнародуванні через механізм декларування значної частини доходів, при-

хованих від оподаткування, зважаючи на недосконалість податкової системи; 
багато хто (перш за все фізичні особи) виявився обдуреним різного роду фінансовими компаніями, 

що збирали кошти, і тепер не прагнуть робити нові внески. 
До заходів першочергового, проривного характеру можна віднести ухвалення закону (указу), від-

повідно до якого кошти, що вкладаються в реалізацію нових технологій, закінчених науково-дослідних і 
дослідно-конструкторських робіт, не підлягають декларуванню протягом ряду років залежно від обсягу 
інвестицій – закон (указ) «Про податкову амністію». У цьому законодавчому акті потрібно передбачити 
гарантії: 

не розголошування імен власників капіталу; 
цільової спрямованості фінансових ресурсів, що інвестуються; 
неможливості застосування подібного заходу до фізичних і юридичних осіб, відносно яких вже 

ведеться судова справа, наслідком якого може стати вилучення доходів до бюджету або на користь пози-
вачів. 

Серед подальших заходів щодо стимулювання інновацій може бути також відновлення системи 
податкових пільг із одночасним запобіганням зловживань (аналогічних таким, що спостерігалися у 2002-
2004 рр.), пов’язаних з бажанням підприємців отримати такі пільги для фінансування проектів, що на-
справді не є інноваційними. Крім того, систему податкових пільг слід регулярно передивлятися, зміню-
вати відповідно до потреб стимулювання пріоретитних галузей та оптимізації структури виробництва. 
Податкове стимулювання слід направити на пільгування інвестицій:  

звільнити від податку інвестиції, що направляються на освоєння виробництва нового виду техніки 
і матеріалів, на 100-120% від фактичних витрат;  

надавати інвестиційний податковий кредит відповідно на 3-5 років або на 1-2 роки;  
звільнити від податку на додану вартість і ввізних митних зборів  устаткування, сировини, матері-

алів, що імпортуються, ліцензії, ноу-хау, що необхідні для реалізації інвестиційного проекту і не є кон-
курентами вітчизняним виробникам для проектів за проривними пріоритетами, або знизити податки і 
мита на 50-75% за соціально орієнтованими пріоритетами [5]. 
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ІНСТРУМЕНТИ  ДЕРЖАВНОГО  СТИМУЛЮВАННЯ  ІННОВАЦІЙНОГО  РОЗВИТКУ 

Подолання кризових явищ в економіці на основі переходу до інноваційної моделі розвитку є найа-
ктуальнішим завданням сучасного етапу соціально-економічних реформ в Україні. Втім, незважаючи на 
значний науковий доробок у цій сфері, питання вибору і ефективного застосування сучасних інструмен-
тів державного стимулювання інвестицій потребує подальшого опрацювання. У цьому контексті дореч-
ним є узагальнення і систематизація досвіду провідних країн світу, які демонструють успішність і ре-
зультативність національної інноваційної політики. 

Більшість програм Європейського Союзу, спрямованих на розвиток інноваційної діяльності, пе-
редбачають пряме бюджетне фінансування. При цьому програми являють собою систему державних ко-
нтрактів на придбання технологій, товарів і послуг. Умовою виділення бюджетних коштів є часткова 
забезпеченість науково-технічної програми за рахунок коштів сторони, що ініціювала її реалізацію. Як 
правило, програми фінансуються в співвідношенні 50% – кошти бюджету, 50% – власні кошти. Крім 
прямого фінансування участь у програмі дає можливість фірмам-виконавцям скористатися системою 
субсидій, пільговим режимом оподатковування, а також допомогою інноваційних центрів і технопарків.  

Для моніторингу виконання проектів створено спеціальну комп'ютерну систему, кожні півроку за 
результатами перевірки громадськості представляється звіт про виконання проектів. На основі системи 
оцінок на стадіях формування, реалізації і після завершення програми незалежними експертами здійсню-
ється контроль ходу робіт і їх результативності. Характерною рисою науково-технічних програм ЄС є 
їхня орієнтація на фундаментальні дослідження. У ЄС діє заборона на бюджетне фінансування конкрет-
них програм комерційного освоєння інновацій. Вважається, що такі розробки можуть бути профінансо-
вані приватним сектором, отже, немає необхідності у використанні державних ресурсів на їхню реаліза-
цію. Виключення складають великі проекти, учасники яких прагнуть знайти комплексне вирішення сус-
пільно значимих проблем. В останні роки у ЄС намітилася тенденція державного стимулювання «зрощу-
вання» європейських компаній і дослідницьких центрів шляхом створення стратегічних альянсів. Як 
приклад можна навести програму «Евріка» (співробітництво в сфері промислових досліджень), у якій 
зайнято більше 2 тисяч учасників: університети, державні лабораторії і фірми з 25 країн. 

У Японії як засіб стимулювання нових наукомістких галузей, таких як електроніка, робототехніка, 
інформаційні системи, широко застосовуються цільові програми. Держава не визначає сферу або масш-
таби виробничих програм приватних підприємств, однак при цьому активно сприяє проведенню науко-
вих досліджень у пріоритетних для країни напрямах. Планування науково-технічного розвитку у Японії 
носить індикативний характер, а програми і плани розглядаються як базові орієнтири для приватного 
сектору, що мають непрямий вплив на інноваційні програми підприємств. Метою індикативного програ-
мування у Японії є формування у підприємців уявлень про майбутню науково-технічну й інноваційну 
структуру економіки, для того щоб орієнтувати інвестиції приватного сектору на розвиток стратегічно 
важливих технологій; забезпечити непряме державне регулювання економіки; позначити сфери, де пот-
рібне активне державне втручання; визначити характер урядового втручання. Таким чином, стимулю-
вання інновацій у Японії являє собою поєднання прогнозів науково-технічного розвитку із заходами не-
прямого і прямого планового регулювання економіки. 

У Канаді основна частина федеральних цільових коштів на інновації надається через Національну 
Раду з досліджень. Так, наприклад, у рамках державної програми розвитку стратегічних технологій підп-
риємствам, що реалізують проекти в сфері інформаційних технологій, нових промислових матеріалів і 
біотехнологій, відшкодовується до 50% їхніх витрат на науково-дослідні роботи. Велику роль у розвитку 
інноваційного підприємництва в Канаді відіграють державні програми, спрямовані на розвиток інфра-
структури наукової сфери, стимулювання фундаментальних досліджень, підвищення кваліфікації дослі-
дників, поліпшення інформаційної підтримки інноваційної діяльності. Зокрема, успішно реалізується 
програма створення центрів удосконалення і новаторства в сфері техніки і технологій. Її основними за-
вданнями є стимулювання підвищення ефективності фундаментальних і прикладних досліджень у пріо-
ритетних галузях економіки, підготовка наукових і інженерних кадрів високого класу, координація й 
інтеграція зусиль наукових і навчальних центрів, приватного сектору. Інтерес становить програма допо-
моги в сфері промислових досліджень Національної Ради з досліджень, призначена для забезпечення 
доступу і можливості комерційного освоєння передових технологій для малих і середніх підприємств. У 
програмі беруть участь регіональні технологічні центри, лабораторії й інститути, федеральні відомства й 
університети, що мають у своєму складі бюро з передачі технологій.  

Значний інтерес представляє досвід США як загальновизнаного лідера в сфері інновацій і як краї-
ни, де держава проводить активну науково-технічну політику. У США накопичено найбільш успішний 
досвід у сфері комерціалізації науково-технічних знань з погляду чіткого визначення прав власності, пе-
ретворення винаходів на товари і промислові процеси і розвитку нових, динамічних малих і середніх пі-
дприємств. За рахунок федерального бюджету існує значна кількість державних лабораторій і федераль-
них дослідницьких центрів. При цьому основна частина фінансових ресурсів, призначених для стимулю-
вання науково-технічного розвитку, розподіляється за допомогою Федеральної контрактної системи 
(ФКС). Один з основних принципів ФКС полягає в тому, що контракт присуджується підрядчику, який  
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виконує замовлення за самою низкою для федеральної скарбниці ціною. Проте, як показує практика, при 
доборі підрядчиків Комісія в першу чергу керується критерієм якості продукту, що поставляється, і рів-
нем його переваги над іншими товарами як усередині країни, так і за кордоном. Досить новим механіз-
мом, покликаним удосконалити існуючу систему на ринку інновацій, стала вимога від державного замо-
вника в процесі реалізації програми створювати додаткову «ударну групу потенційних підрядчиків», які 
б конкурували за право подальшого виконання контракту. Їхня основна задача полягає у формуванні 
конкурентного середовища за допомогою надання своїх зустрічних пропозицій для замовника на кожно-
му окремому етапі здійснення федерального контракту. Таким чином, змагання продовжується на всіх 
стадіях програми поза залежністю від того, що федеральний контракт або його частини вже були розмі-
щені і їхнє виконання було формально передане переможцям. У систему держконтрактів ФКС вбудовано 
також такий механізм, як «матриця заохочення», що дозволяє у випадку одержання за значимими для 
замовника показниками результатів, що перевищують очікуваний рівень, передбачений у контракті, під-
рядчику претендувати на більш високий прибуток, ніж у звичайних умовах, а також на ряд прямих і не-
прямих пільг. Такий підхід орієнтує організації постійно прагнути до досягнення максимально можливих 
результатів. 

Узагальнюючи досвід застосування методів і інструментів регулювання інноваційної сфери, мож-
на зазначити, що державні концепції розвитку національних інноваційних систем передбачають конкре-
тні заходи щодо підтримки і стимулювання тих етапів інноваційного процесу, де ринкових стимулів не-
достатньо. Державне управління інноваційною діяльністю в промисловості засновано на виділенні пріо-
ритетних напрямків інноваційного розвитку і розробці системних заходів щодо їхньої реалізації, держав-
ній підтримці і стимулюванні фундаментальних досліджень. Досвід показує, що застосування системи 
сучасних інструментів управління дозволяє урядам багатьох країн ефективно використовувати державні 
ресурси з метою стимулювання наукових досліджень і виробництва інноваційної промислової продукції. 
Розглянуті механізми стимулювання інновацій можуть бути базою для формування напрямів удоскона-
лення національної системи державного регулювання модернізації промислового сектору. 

 
О.М. Стреліна, к.е.н. 
ДонНУ, м. Донецьк 

ЗРОСТАННЯ РОЛІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ 

Сучасний інноваційний розвиток економіки неможливий без стрімкого розвитку так званих «но-
вих», інтелектуальних галузей, провідну роль серед яких займають інформаційні технології. 

Дослідники в сфері інформаційних технологій вважають, що було декілька інформаційних рево-
люцій, які призвели до зміни світогляду: 

поява мови – передача досвіду, можливість соціального розвитку; 
виникнення писемності – збільшення обсягу інформації, що зберігається, та можливість її передачі 

на більші відстані (необхідна умова для існування імперій); 
винахід друкарського станка – збільшення швидкості розповсюдження інформації у світі, розвиток 

науки; 
комп’ютерні мережі, Інтернет – інтерактивність, свобода вираження думок і доступ до величезної 

аудиторії. 
Головна задача інформаційних технологій – передача як можна більшого обсягу інформації за 

одиницю часу на як можна більшу відстань. Успіхи у цьому напрямку призвели до результату, суть якого 
можна сформулювати таким чином: «Проблема зараз вже не у відсутності інформації, а в її надлишку». 
У міру того як інформація стає ключовим товаром в економіці, а світ «тоне» в океані хаотичних інфор-
маційних сигналів, все більшу цінність набуває суттєве та ексклюзивне знання. 

Зараз інформаційні технології включають: 
сукупність технологій у мікроелектроніці, створенні обчислювальної техніки (машин та програм-

ного забезпечення, телекомунікацій, віщання та оптикоелектронної промисловості); 
генну інженерію та безліч її доповнень, що постійно розширюється. 
Поєднання в понятті «інформаційні технології» таких, здавалося б, різнорідних напрямків, як мік-

роелектроніка, обчислювальна техніка, телекомунікації та генна інженерія, зумовлено тим, що: 
генна інженерія концентрується на процесах декодування, управління і можливого перепрограму-

вання інформаційних кодів живої матерії; 
біологія, електроніка та інформатика мають тенденцію до зближення та взаємодії в концептуаль-

них спільних підходах, а також у сфері застосування та відкриття нових матеріалів. 
Великі технологічні прориви останніх двох десятиріч XX ст. у сфері нових матеріалів, джерел 

енергії, медицини, виробництва (наприклад, нанотехнології) виникли саме навколо цього ядра інформа-
ційних технологій. Сучасний процес технологічних перетворень розширюється експоненціально завдяки 
взаємозв’язку між різними технологіями на основі спільної цифрової мови. З її допомогою інформація 
створюється, зберігається, виймається, обробляється та передається. 

Інформаційні технології все ширше використовуються в практиці підприємств та організацій. Во-
ни дали можливість конкретним підприємствам отримувати різноманітні ефекти. Їх використання, перш 
за все, забезпечило створення нових знань, які дозволили по-новому побачити свій бізнес. Практично у 
всіх компаній, що плодотворно використовують інформаційні технології, збільшились обсяги продажів. 

© О.М. Стреліна, 2010 



 134 

Саме інформаційні технології дозволяють побачити потреби та переваги кожного клієнта, а не аб-
страктного споживача, і на основі цього здійснити перехід компаній до клієнтоорінтованого підходу. 
Так, наприклад, у базах даних фірми Jiffy Lube (мережа СТО в США) знаходиться 18 млн. автомобілів та 
85 млн. клієнтів. Під час звертання клієнта з будь-якої точки країни планується забезпечити можливість 
отримання працівниками технічних центрів всієї інформації щодо історії обслуговування конкретного 
автомобіля. 

Проте не можна не відзначити наявність цілої низки проблем щодо стану та перспектив подальшо-
го розвитку інформаційних технологій в економці в Україні. 

По-перше, останні десять років найбільш «інтелектуальні» галузі народного господарства, що є 
основними користувачами та генераторами розвитку інформаційних технологій, розвивалися без участі 
держави або з мінімальною його підтримкою. Зокрема, сумарний дохід українських розробників програ-
много забезпечення (ПЗ) щорічно збільшувався у півтора-два рази, і за оцінками компанії «Техінвест» та 
асоціації IT-Ukraine в 2009 р. перевищив півмільярда доларів. Проте, незважаючи на свої досягнення, 
приватні компанії та громадські організації все частіше говорять про необхідність державної підтримки, 
в першу чергу в розв’язанні проблем, які приватний бізнес та громадські ініціативи усунути не можуть. 

Так, наприклад, розвиток вітчизняних виробників ПЗ стримує державна фіскальна політика. Най-
більш проблемне питання для багатьох компаній – податок на додану вартість. Відповідно до закону при 
експорті податкові органи повинні повертати ПДВ. Проте податківці, ігноруючи норми законодавства, 
відмовляються повертати податок, що призводить до того, що українські розробники програмного забез-
печення виявляються менш конкурентоспроможними у порівнянні з аналогічними іноземними компані-
ями. Багато з них вимушені працювати у «тіні» або знаходити схеми, за якими плату за послуги україн-
ських програмістів отримують компанії, що зареєстровані у Європі (наприклад, на Кіпрі) або в США. 

З іншого боку цієї проблеми можна відзначити, що загалом система оподаткування в Україні по-
будована під ресурсну економіку. У виробництві програмних продуктів немає матеріальних витрат, а є 
лише заробітна плата, в зв’язку з чим ПДВ сильніше за все впливає саме на ці компанії. Для вирішення 
цих проблем пропонуємо відмінити ПДВ на ліцензійні програми, визначити порядок його відшкодування 
при експорті програмного забезпечення та звільнити від оподаткування експортні доходи від ліцензійних 
платежів. Також доцільно було б спростити процедуру сертифікації устаткування та ввозу програмного 
забезпечення, інноваційної техніки, технології та дослідницьких зразків, впровадити тимчасовий режим 
податкових пільг і канікул для індустрії або програму створення технопарків для розробників ПЗ. 

У багатьох іноземних фахівців у сфері інформаційних технологій викликає подив той факт, що в 
Україні багато програмістів, проте майже не має українських програм. Причина цього проста – вітчизня-
ні компанії бояться, що розроблена ними програма буде розтиражована піратами і автори не лише не 
отримають доходів, але й не зможуть покрити витрати на неї. Отже, без створення власного ринку про-
грамного забезпечення Україна не зможе стати повноцінним учасником світового ринку програм. У той 
же час його формування неможливе без державної підтримки, що пов’язана із дотриманням законодавст-
ва  у сфері інтелектуальної власності. За оцінкою неурядової дослідницької організації International 
Intellectual Property Alliance при рівні піратства 85% Україна втрачає щорічно до 308 млн. доларів. 

Не менш важлива проблема – відставання системи освіти від потреб ринку. Щорічно українські 
ВНЗ випускають 32,5 тис. програмістів, які мають високу кваліфікацію, але їх спеціалізація не відповідає 
потребам роботодавців. Розробникам ПЗ доводиться перенавчати молодих спеціалістів, вкладаючи в це 
додаткові кошти. Тож можна зробити висновок, що велика кількість випускників не гарантує якісного 
ринку фахівців. Необхідна модернізація всієї системи освіти на основі інвестицій, що направлені на роз-
виток інфраструктури, утримання викладачів та впровадження новітніх технік у методологію навчання 
спеціалістів з інформаційних технологій. 

Таким чином, розв’язання проблем за вказаними напрямками дозволить інформаційним техноло-
гіям позитивно впливати на розвиток економіки України. 

 
О.Ю. Тимошенко  
ИЭП НАН Украины, г. Донецк 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА  
В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

В настоящее время  для развития  украинских регионов  (в частности Донецкой области) значимой  
является туристско-рекреационная сфера, которая, с одной стороны, развивается на основе увеличения 
свободного времени, повышения качества жизни населения, роста сферы услуг в целом, а с другой – яв-
ляется мощным катализатором развития регионального экономического комплекса.  

Практика показала, что, развивая туризм, основываясь лишь на рыночных факторах без участия 
государства, невозможно обеспечить его устойчивый рост, не нанося ущерба природным и культурным  
ценностям  региона, а также выполнения туризмом своей социальной функции по оздоровлению населе-
ния. Именно поэтому государство должно предусмотреть механизмы, сдерживающие стихийное разви-
тие отрасли. 

Долгое время было распространено мнение, что развитие рекреационно-туристической деятельно-
сти оправдано лишь в тех регионах, где использование рекреационных ресурсов дает наибольший эко- 
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номический эффект. Однако значительный экономический, социальный и экологический эффект доказал 
целесообразность ее развития и как приоритетной, и как дополнительной отрасли экономики Донецкой 
области. 

Так, Донецкая область занимает третье место в Украине (после АР Крым и Одесской области) по 
материально -технической базе санаторно-курортного комплекса. Подобное размещение не случайность, 
а целенаправленное использование рекреационных возможностей региона. 

Показатели развития рекреации и туризма в Донецкой области характеризуются положительной 
динамикой. Данные таблицы позволяют сделать вывод, что в 2009 г. по сравнению с 2006 г. в Донецкой 
области увеличилось количество предприятий, которые предоставляли туристические услуги почти в 2 
раза, объем предоставленных туристических услуг в 2,2 раза, платежи в бюджет  и прибыль, направлен-
ная на развитие материально -технической базы, в 4,5 раза и в 2,1 раза соответственно.  

Таблица 

Основные финансово-экономические показатели деятельности туристических предприятий  
в Донецкой области1  

Показатели 9 месяцев
2006 г.

9 месяцев
2007 г.

9 месяцев 
2008 г. 

9 месяцев
2009 г.

Количество предприятий, которые 
предоставляли услуги (туроперато-
ры и турагенты) 207 257 - 542
Объем предоставленных туристиче-
ских услуг, тыс. грн. 121854,3 172684,9 288008,3 269011,7
   Иностранным туристам 3515,4 3155,0 5805,1 2262,1
   Туристам, которые выезжали за 
границу 72620,9 101674,4 186750,7 179842,9
Платежи в бюджет, тыс. грн. 2391,6 8538,5 9577,6 10856,2
Задолженность перед бюджетом, 
тыс. грн. 8,4 25,1 20,2 81,2
Балансовая прибыль, тыс. грн. 4417,8 3733,7 8147,8 9383,9

 
Но несмотря на положительную динамику развития туризма в Донецкой области, необходим ком-

плексный подход организации  туристско-рекреационной сферы, объединяющий усилия государства и 
частного бизнеса. 

В условиях процесса глобализации, которая в настоящее время воздействует на экономику регио-
нов, следует выбирать интеграционные модели совместного ведения бизнеса, основанные на доверии. 
Наиболее развиваемой в настоящее время интеграционной моделью экономики во многих странах явля-
ется  кластерная модель. 

Для развития туристско-рекреационной сферы Донецкой области  необходимо сформировать ту-
ристический кластер, в рамках которого будет скоординирована деятельность по привлечению и реали-
зации инвестиций в рекреационно-туристскую деятельность и ее продвижение на украинском и между-
народном рынках. 

Задачей туристическо-рекреационного кластера должно быть не только создание комфортных ус-
ловий для отдыхающих, но и обеспечение их безопасности, поиск инновационных решений в развитии 
потенциала туризма, привлечение науки и новых технологий для совершенствования и рационального 
использования турпродуктов. Рост инвестиций и масштабные совместные действия государства и биз-
нес-сообщества обеспечат расширение  спектра услуг в сфере туризма в Донецкой области, что будет 
способствовать развитию туристической инфраструктуры и реализации недостаточно задействованного 
потенциала дальнейшего роста. 

При формировании кластера смогут быть достигнуты следующие преимущества для предприни-
мателей, региональной экономики и населения региона. 

Для предпринимателей: 
кооперация участников кластера для достижения определенных целей, но в то же время конкурен-

ция на рыках сбыта;  
возможность реализации некоммерческого партнерства;  
легкость и законность применения различных схем минимизации налогообложения;  
повышение эффективности взаимодействия частного сектора, органов местного самоуправления, 

бизнес-ассоциаций, исследовательских и образовательных учреждений в инновационном процессе;  
снижение барьеров выхода на новые рынки за счет унификации требований к услугам в пределах 

кластера; 
эффективность обучения персонала в результате организованного подхода, возможность адапта-

ции системы профессионального образования региона к потребностям предприятий кластера;  

                                                                        
1 И.П. Голованева, А.В. Чубатая Условия развития рекреационно-туристической отрасли в промышленном 

регионе (на примере Донецкой области)//Экономика и право. – №1. – 2010. – С. 39-45. 
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эффективность приобретения технических средств и программных продуктов;  
перенос положительной репутации кластера на его участников ( коллективный бренд). 
Для региональной экономики: 
повышение уровня занятости;  
сокращение выплат по безработице из местных бюджетов, привлечение квалифицированных оте-

чественных и иностранных специалистов; 
содействие развитию смежных секторов в экономике и сфере услуг; 
увеличение налоговой базы;  
формирование новых форм государственного управления и переход от прямого вмешательства ор-

ганов власти к управлению с помощью косвенных стимулов. 
Для населения региона: 
уменьшение безработицы;  
расширение предложения на местных рынках услуг и продукции;  
комплексность услуг и улучшения уровня обслуживания;  
увеличение возможностей самореализации и внедрения научных разработок для ученых и иссле-

дователей. 
Все это свидетельствует о необходимости формирования туристско-рекреационного кластера в 

Донецкой области, как способа повышения социально-экономического, экологического уровня развития 
региона, а также его выход на украинский рынок туристических услуг.  

 
С.В. Тринчук 
Київське міське територіальне відділення  
Антимонопольного комітету України 

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА (ДПП)  
У СФЕРІ ІННОВАЦІЙ 

Аналіз публікацій вітчизняних фахівців показує їх інтерес до зарубіжного інноваційного розвитку, 
зосередження на виявленні позитивних моментів його становлення, що мають загальний характер, на 
врахуванні факторів, що підвищують ефективність і динамічність економіки. Тим часом не менш значи-
мою, наприклад, у здійсненні державної науково-технологічної політики, є вимога уникати розрізнених 
заходів, не пов'язаних із загальною стратегією соціально-економічного розвитку, і особливо використан-
ня тих важелів і стимулів, ефективність яких швидко себе вичерпує, орієнтує на повторення того, що вже 
відбулося, зберігає позиції країни, що завжди наздоганяє провідні держави. 

Починаючи з 80-х років ХХ ст. багато країн вибудували ефективно працюючі інноваційні системи, 
що дозволяють швидко перетворювати інноваційну ідею на товар, послугу або технологію. Основу 
інфраструктури цих інноваційних систем становлять моделі розподілу ризиків. Сьогодні головний вико-
навець або інтегратор інноваційного проекту займається тільки складанням, логістикою й продажами, а 
все інше передається на аутсорсинг малим високотехнологічним компаніям. У цій загальносвітовій 
тенденції до поділу ризиків, відповідальності між творцями наукомісткої продукції закладені основи 
державно-приватного партнерства (ДПП) у науково-технологічній та інноваційній сфері, ключовим ком-
понентом якого є право всіх суб'єктів інноваційного ланцюжка на безперервно створюване нове знання 
(технології). 

В Україні державно-приватне партнерство може відіграти  помітну роль у вирішенні питань 
фінансування проектів в умовах обмежених бюджетних ресурсів, що допоможе встановити стійкі зв’язки 
між наукою та ринком, забезпечити успішну комерціалізацію результатів досліджень і розробок.  

За визначенням Комітету з науково-технологічної політики ОЕСР державно-приватне партнерство 
в науково-технологічній та інноваційній сферах – це юридично оформлені рівноправні договірні 
відносини на фіксований чи невизначений період часу між юридичними особами державного і приватно-
го секторів. Заслуговує на увагу й таке визначення: «державно-приватне партнерство (ДПП) в 
інноваційній сфері – це інституціональний і організаційний альянс між державою й бізнесом з метою 
реалізації суспільно значимих проектів і програм у широкому спектрі галузей промисловості й галузей 
наукових досліджень». 

У зазначеному контексті основними ознаками ДПП є: 1) сторони партнерства повинні бути 
представлені як державним, так і приватним сектором; 2) відносини сторін повинні бути юридично 
оформлені; 3) відносини сторін повинні бути партнерськими; 4) у партнерів повинні бути узгоджені цілі, 
державні інтереси повинні бути чітко конкретизовані; 5) сторони повинні поєднувати свої ресурси 
(фінанси, персонал, обладнання, інформацію) для досягнення узгоджених цілей; 6) партнери повинні 
брати участь у прийнятті рішень; 7) сторони партнерства повинні розподіляти між собою витрати і ризи-
ки та використовувати отримані результати.  

Проте існують обмеження у розвитку ДПП. Так, вимоги щодо непогіршення конкурентного сере-
довища покладені в основу найбільш просунутих програм партнерства держави і бізнесу в ОЕСР, що на 
практиці нівелюються при виконанні таких вимог: 1) у спільному проекті, що проходить конкурсний 
відбір, беруть участь декілька фірм; 2) механізми партнерства сфокусовані на розвитку ранніх стадій 
технологій (тобто проект повинен бути спрямованим на переважно прикладні, чи так звані  
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передконкурентні дослідження). Досвід показує, що в США, ЄС, Японії, Республіці Корея частка 
державної підтримки не перебільшує 75% при фінансуванні фундаментальних досліджень; 50% – при 
підтримці прикладних досліджень; 25% – при підтримці НДДКР, що виконуються в інтересах малих 
підприємств, і 10% – при підтримці досліджень і розробок, що виконуються великими компаніями. 

Особливо важлива роль ДПП як механізму стимулювання досліджень у високотехнологічній 
сфері. Прикладом успішних ДПП є «Програма кооперативних дослідницьких центрів» в Австралії; про-
грами центрів компетенції в Австрії; «Національні центри технологічних досліджень та інновацій» у 
Франції; програма «Провідні технологічні інститути» в Нідерландах; «Програма технологічних центрів 
підтримки» в Іспанії і т. ін. У Росії ДПП виступає не лише інструментом приватної фінансової ініціативи 
і відповідно не тільки частиною ринку інвестицій, але й механізмом залучення бізнесу в ті сфери й про-
екти, де складно говорити про швидку віддачу і де досить високі ризики. Тобто ДПП першочергово 
розглядається як спосіб пожвавити ті ринки, де приватна ініціатива близька до нуля. При цьому приват-
ний сектор є не стільки джерелом фінансових ресурсів, скільки більш ефективним керуючим, який 
ризикує в перспективі вкладеними коштами.  

ДПП має специфіку, яка відрізняє його від форми партнерів, що реалізують інвестиційні проекти, і 
полягає вона в тому, що при реалізації науково-технологічних проектів важливим аспектом є передкон-
курентна стадія  НДДКР і наступна конкурентна стадія комерціалізації розроблених у результаті прове-
дення цих НДДКР технологій.  

ДПП мають потужний потенціал для підвищення ефективності та можливої економії за рахунок 
залучення приватного сектору до реалізації проектів в сфері науково-технологічної та інноваційної 
діяльності. При цьому для досягнення співвідношення ціна/якість у порівнянні з традиційним капіталом, 
приватні вигоди повинні бути достатніми для подолання додаткових витрат на фінансування приватного 
використання процентних ставок та операційних витрат. Враховуючи фактор ефективної конкуренції, 
поділу ризиків і контрактну систему взаємовідносин, ДПП може мотивувати приватний бізнес до скоро-
чення життєвого циклу витрат за рахунок більш високих технічних стандартів виробництва, більш часто-
го технологічного обслуговування, вкладання інвестицій в ефективні технології.  

Вивчаючи реалії вітчизняної системи державного управління, можна назвати такі перешкоди на 
шляху упровадження ДПП у науково-технологічній та інноваційній сфері в Україні: 1) відсутність 
відповідного досвіду ефективної взаємодії між державою і приватним бізнесом у науково-технологічній 
та інноваційні сфері; 2) незбалансованість і недосконалість українського законодавства в усіх сферах 
національної економіки; 3) різні цільові і психологічні характеристики при взаємодії науково-
дослідницького і підприємницького секторів: орієнтація бізнесу на короткострокові цілі, в той час як 
інститути знань більше схильні до досліджень, спрямованих на отримання нових знань, ніж отриманих 
знань на практиці. До того часу, доки не буде наведено порядок у держзакупівлях і забезпечено створен-
ня спеціальних державних структур, які були б спроможні конвертувати бюджетні кошти в технології, не 
будуть ліквідовані технологічні бар'єри на шляху комерціалізації знань, ми не можемо говорити про 
створення підвалин для організації державно-приватного партнерства в науково-технологічній та 
інноваційній сферах. Тим самим проблема фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки 
постійно буде знаходитися в глухому куті. 

 

М.К. Усик  
ДУЕП, м. Дніпропетровськ 

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

1. В умовах глобальної кризи, що сколихнула світове господарство, міжнародна економіка втрати-
ла точку опори, порушивши існуючу макроекономічну рівновагу. 

2. Україна є взаємозалежною та взаємопов’язаною державою у світовому економічному просторі. 
Тому і деструктивні глобальні зміни відобразились на стані вітчизняного національного господарства, 
ускладнивши і до цього непрості фінансово-економічні перетворення в країні. 

3. Перехід України до ринкових умов господарювання зумовлює необхідність вітчизняних підпри-
ємств до активізації інноваційної діяльності, яка проявляється в ефективному та раціональному викорис-
танні матеріальних і нематеріальних активів, використанні менеджменту та маркетингу в організаціях, 
оновленні основних фондів, використанні інноваційних підходів у керівництві. 

4. Можна стверджувати, що тим самим підприємства формують основу для господарської діяль-
ності, її базу, інакше кажучи, потенціал організації. Досвід свідчить, що не завжди нагромадження ресур-
сів матеріальних та нематеріальних ресурсів вказує на те, що підприємство формує свій потенціал, тим 
більше інноваційний потенціал. 

5. В умовах ринкової трансформації економіки актуалізується проблема формування та розвитку 
інноваційного потенціалу вітчизняних підприємств. Сучасні ринкові умови господарювання ставлять 
перед суб’єктами господарювання принципово нові проблеми, вирішення яких дозволить досягнути та 
утримувати конкурентні позиції на ринку. У зв’язку з цим актуалізується проблематика використання 
можливостей підприємств. 

6. Кризові явища в економiцi України спонукають до формування принципово нових пiдходiв до 
формування інноваційного потенціалу організації. Отже, під час розвитку інноваційного потенціалу на 
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машинобудівних підприємствах України виникає безліч протиріч та неузгодженостей його формування, 
оскільки використовуються як нематеріальні, так і матеріальні активи для досягнення поставлених цілей. 

7. Застарілість обладнання, значна ресурсоємність технологій призвели до втрати вітчизняною 
промисловістю своїх позицій на світовому та національному ринках. За результатами січня 2009 р.  від-
носно цього ж періоду 2008 р. обсяги реалізованої промислової продукції знизились на 34,1% у цілому. У 
машинобудівному комплексі цей же показник знизився на 58,3 %. 

8. Основною причиною різкого падіння фінансово-економічних показників господарювання є сис-
тематичне технологічне відставання України від розвинутих господарств світу, що стало наслідком від-
сутності сформованої інноваційної інфраструктури в країні, низького рівня впровадження результатів 
інноваційної діяльності, відсутності дієвого механізму державного регулювання та стимулювання інно-
ваційної діяльності. 

9. Інноваційна діяльність була і залишається незважаючи на коливання економіки, однієб з основ-
них умов стабілізації та розвитку держави. 

10. Інновації за своєю природою є фактором економічного зростання, чинником інтенсифікації пі-
дприємницької ініціативи. Наука є головним економіко-відтворювальним фактором. 

11. Машинобудівний комплекс – пріоритетний напрямок у розвитку промисловості України. Саме 
ця галузь є продуцентом машин та устаткування для інших галузей та населення країни. Машинобуду-
вання визначає рівень розвитку країни в цілому. В умовах глобальної кризи саме машинобудування має 
стати осередком розробки та впровадження здобутків науково-технічного прогресу. 

12. Стрімкий розвиток науки та техніки все частіше вимагає високого рівня інноваційного потен-
ціалу країн-учасниць світового економічного простору. При його формуванні обов’язковими є плануван-
ня та оптимізація набору ресурсів, можливостей щодо їх ефективного використання. 

13. Процес формування інноваційного потенціалу підприємства передбачає його структуризацію 
та ідентифікацію потенціалоутворюючих елементів, визначення обґрунтованих пропорцій та зв’язків між 
складовими системи з метою забезпечення стабільної інноваційної діяльності та інноваційного розвитку 
підприємства. 

14. Основними структурними елементами інноваційного потенціалу є внутрішні функціональні 
потенціали та зовнішні можливості підприємства. 

15. За стабільних умов господарювання вплив зовнішніх факторів на формування інноваційного 
потенціалу та його розвиток можливо спрогнозувати засобами планування та прогнозування. 

16. В умовах нестабільної економіки формування інноваційного потенціалу підприємства значно 
ускладнюється. Практично неможливо однозначно встановити ключові правила формування інновацій-
ного потенціалу та процедури його оптимізації, адже сучасний ринок і його підприємницькі суб’єкти 
досить динамічні та непередбачувані. 

17. За нестабільних умов господарювання в структурі інноваційного потенціалу відбуваються зна-
чні зміни. Насамперед, це стосується зовнішньоорієнтованих потенціалоутворюючих елементів, спрогно-
зувати поведінку яких досить важко  в кризових умовах. 

18. Особливості формування інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства визнача-
ються специфічністю кінцевих результатів інноваційної діяльності, особливостями матеріального, техні-
ко-технологічного, проектно-конструкторського забезпечення інноваційної діяльності, специфікою рин-
ків збуту інновацій і т.д. 

19. Територіальне розташування підприємства визначає можливості для його інноваційної діяль-
ності. 

20. У нестабільних умовах господарювання досить важливо не втратити вже сформований іннова-
ційний потенціал, що вимагає активізації моніторингової діяльності з метою уникнення зовнішніх загроз 
та використання можливих ринкових шансів, з метою точного визначення реального фінансово-
економічного стану підприємства та оцінки наявних можливостей і здібностей персоналу. 

21. Поряд із вирішенням поточних фінансових проблем підприємствам необхідно інтенсифікувати 
свою інноваційну діяльність, результати якої дозволять вийти на новостворені світові ринки з новою 
продукцією та технологіями. Це забезпечить високу продуктивність праці, низьку собівартість виробле-
ної продукції,  низьку енерго- та матеріалоємність виробництва, що є основними складовими конкурен-
тоспроможності в глобальному економічному просторі. 

22. Звичайно, в умовах кризи досить важко активізувати інноваційну діяльність у державі. Але це 
практично єдиний і безальтернативний шлях стабілізації та розвитку економіки України в майбутньому. 
Завданням державних органів управління має стати формування сприятливого інноваційного клімату та 
мотиваційних умов у державі для активізації підприємницької ініціативи. 

23. У сучасних ринкових умовах лише ті підприємства ефективно функціонують, які йдуть у ногу 
з ринком, пропонують споживачам якісну продукцію, завойовують ринок новинками, розробляють ефек-
тивні стратегії розвитку. Тут важко обійтися без інноваційної діяльності, яка черпає можливості та ресу-
рси з інноваційного потенціалу підприємства. Формування потенціалу підприємства потребує розвитку і 
дослідження проблематики оцінювання та формування інтелектуального капіталу (нематеріальних акти-
вів) в організації. Дослідження ролі інтелектуального ресурсу у створенні фундаменту діяльності підпри-
ємства, співвідношення частки нематеріальних активів у структурі майна вітчизняних суб’єктів господа-
рювання, поява нових видів інтелектуального капіталу (бізнес-культура, бренд) виступають предметом 
подальших наукових досліджень. 
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С.А. Філіппов 
ВАТ «Донецькміськгаз» 

ДО ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ  ГАЗОПОСТАЧАЛЬНИМИ 
ПІДПРИЄМСТВАМИ  

Газове господарство України, та зокрема газопостачальні підприємства, які здійснюють газопо-
стачання об'єктів промислового, комунального і побутового призначення, а також  населення природним 
газом і забезпечують своєчасну локалізацію і ліквідацію можливих аварійних ситуацій, відіграють важ-
ливу роль у функціонуванні системи життєдіяльності та соціально-економічного розвитку території їх 
розташування. 

Однак у теперішній час газопостачальні підприємства стикаються з комплексом проблем їх функ-
ціонування та розвитку. Зазначені проблеми обумовлено як загальноекономічним незадовільним станом 
економіки країни, так і  особливостями функціонування  газової галузі. 

Серед проблем доцільно виділити такі:  
недосконалість нормативної й правової бази в частині проектування, будівництва й експлуатації 

систем газопостачання в Україні; 
неврегульованість відносин між постачальниками і споживачами газу, недосконалість норматив-

но-правової бази, що їх регламентує; 
недосконалість процесу обліку газу, низька якість комплектуючих виробів: роторних лічильників; 
фінансові проблеми, пов'язані з розмірами існуючих тарифів, які не покривають повною мірою ви-

трат підприємств, що надають послуги газопостачання, на експлуатацію, високий ступінь заборгованості 
споживачів за газ;   

експлуатація газових приладів з вичерпаним строком експлуатації. 
проблеми науково-технічного характеру, які потребують розробки та впровадження методів і від-

повідного устаткування для комплексної діагностики (у тому числі внутритрубної) розподільних газоп-
роводів; визначення залишкового ресурсу застарілих і зношених газопроводів для встановлення допус-
тимості їх подальшої експлуатації й визначення строку такої експлуатації; підвищення безпеки експлуа-
тації газорегуляторних пунктів і установок, а також розподільних мереж, обов'язкової сертифікації ком-
плектуючих виробів, устаткування, матеріалів, інструментів і засобів вимірювальної техніки, застосову-
ваних у системах газопостачання; підвищення безпеки газопостачання шляхом широкого застосування 
сигналізаторів загазованості. 

Зазначені проблеми  діяльності газопостачальних підприємств стримують їх економічний розви-
ток. Тому необхідно зосередити зусилля на розробці відповідних заходів, спрямованих на запобігання 
або недопущення дії зазначених негативних чинників, які впливають на діяльність газопостачальних під-
приємств, на рівень собівартості, а отже, і на рівень тарифів на послуги підприємств галузі, а також на 
зменшення можливих наслідків від вже діючих. 

Однак має сенс розглянути дві ключові проблеми, що стоять перед газопостачальними підприємс-
твами України і  які неможливо вирішити без упровадження  інновацій. Перша проблема полягає у  неза-
довільному стані газових мереж (і як наслідок –небезпеці процесу газопостачання та значних витратах 
газу при його транспортуванні), друга – у високому рівні заборгованості споживачів за газ. Однак існую-
чі тарифи на транспортування і постачання природного газу не дозволяють підтримувати газову інфра-
структуру в належному стані. 

Між тим 60% газорозподільних мереж знаходяться в останній стадії зношеності, їх стан викликає 
велику і небезпідставну стурбованість, необхідна їх реконструкція і модернізація. Особливо це стосуєть-
ся ремонту та заміни сталевих труб, які знаходяться в аварійному стані.  

Світовій практиці відомий і давно застосовується інноваційний спосіб модернізації мереж, коли 
всередину застарілої сталевої труби протягується поліетиленова труба або рукав із синтетичної тканини. 
При цьому не потрібно розкривати траншею, використовувати  енергоємну зварювальну і важку будіве-
льну техніку. А термін служби відремонтованого газопроводу продовжується не менше, ніж півстоліття.  
Переваги такого способу реновації  очевидні, особливо  з погляду безпеки транспортування газу. І хоча  
для магістральних газопроводів високого тиску альтернативи сталевим трубам великого діаметру поки 
немає, однак для розподільних мереж  застосування поліетиленових труб має незаперечні переваги. Вони  
полягають у такому.  

Це стосується перш за все технології будівництва, оскільки   поліетиленову трубу  відповідного 
діаметру можна укладати прямо з бухти відрізками по 50-100 м, навіть безтраншейним способом. Відріз-
ки сталевих труб за довжиною не перевищують 11 м, відповідно і кількість зварних з'єднань на поліети-
ленових трубопроводах у десятки разів менше, ніж на сталевих. Все це створює потенційні передумови 
для широкомасштабного впровадження в Україні поліетиленових газопроводів із стратегічною перспек-
тивою повної заміни ними сталевих труб, перш за все при будівництві газорозподільних мереж низького 
і середнього тиску. Технологічні переваги поліетиленових труб перед сталевими очевидні: вони еластич-
ніші, коефіцієнт лінійного подовження поліетилену у декілька разів перевищує аналогічний показник у 
сталі, що і забезпечує набагато більшу надійність експлуатації поліетиленових газопроводів, зокрема при 
зсувах грунту. Крім того, поліетиленові газопроводи  дозволять повністю відмовитися від  енергоємної і 
дорогої системи хімічного захисту сталевих труб від електрохімічної корозії.  
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Також істотному підвищенню безпеки газопостачання сприятиме вихід на  новий інноваційний рі-
вень диспетчеризації газорегуляторних пунктів шляхом дистанційного зондування їх експлуатаційних 
параметрів на основі радіозв'язку по спеціальних  каналах. Така автоматизація виробничих процесів, по-
в'язаних з обслуговуванням газових мереж, дозволяє значною мірою нейтралізувати так званий людський 
чинник, який часто виступає основною причиною аварій при транспортуванні газу. 

Що стосується другої проблеми, то вельми важливим для її вирішення  є розв’язання питань моде-
рнізації системи обліку природного газу як з боку постачальників, так і з боку споживачів. В Україні іс-
нує єдина програма впровадження і обліку газу, виділяються кошти різним підприємствам, зокрема у 
тарифі газорозподільним компаніям, які зобов'язані встановити необхідну кількість лічильників.  Між 
тим встановлення побутових лічильників газу є дуже важливим для газопостачальницьких організацій як 
у плані фінансовому, так і економічному.  При цьому потрібна не просто економія, а така, яка забезпе-
чить реальне споживання енергоресурсів на душу населення на рівні європейських країн.  Тому першо-
черговим технологічним завданням є впровадження сучасних методів контролю технічного стану об'єк-
тів української газотранспортної мережі, обліку кількості і якості газу в режимі реального часу і просто-
ру.  

Не менш важливим завданням також постає  питання своєчасного отримання оплати за спожитий 
газ. Для цього можливо використання новітних розробок  ТОВ «Самгаз-рівне» – модульної системи пе-
редоплати для побутових і комунальних лічильників газу. Пристрій має у складі  кабель з датчиком ім-
пульсів для відповідного типу лічильника газу; смарт-карти; карт-рідера; програмного забезпечення для 
поповнення смарт-карт; програмного забезпечення адміністратора (база даних, аналітичний блок). Обмін 
даними проводиться за допомогою смарт-карти; облік газу – в метрах кубічних; розрахунок за тарифом у 
точках продажу; зручне меню управління. Система передоплати «Самгаз» однаково зручна як для поста-
чальників газу, так і його споживачів. Для підприємств-постачальників газу: 

 по-перше, не потрібно щомісячно прочитувати показники лічильника газу;  
по-друге, немає необхідності в розрахунках і нагадуваннях; газ купується наперед (передоплата 

газу); гнучка система розрахунків (виплата боргів, знижки);  
по-третє, не потрібна додаткова інфраструктура. 
Що стосується споживачів газу, то для них спрощений процес оплати; не треба домовлятися щодо 

часу приходу контролера; не потрібно додаткових перерахунків; впровадження системи обліку відбува-
ється незалежно від постачальника. 

Система передоплати може використовуватися як з побутовими, так і з комунальними і промисло-
вими лічильниками газу.  

Зазначені інноваційні розробки щодо підвищення безпеки транспортування газу, зниження рівня 
незапланованих витрат, забезпечення обліку спожитого газу та своєчасності оплати за його споживання 
створюватимуть передумови результативності функціонування газопостачальних підприємств, враху-
вання інтересів постачальників і споживачів газу  щодо своєчасної оплати за спожитий газ. 

 
И.В. Фокина, к.э.н.,  
К.А. Щебланова 
ИЭП НАН Украины, г. Донецк 

К ВОПРОСУ ОБ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В настоящее время в Украине происходит определенная переоценка ценностей, что связано с не-
обходимостью формирования новых действенных моделей социально-экономического развития. Эконо-
мический и социальный прогресс зависит не только от организации производства и его технического 
оснащения, но и от творческой активности человека, его желания работать с высокой трудовой отдачей. 
Предприятия, которые настроены на серьезную конкурентную борьбу, уделяют особое внимание своему 
инновационному развитию. Новые идеи, проекты или решения, содержащие оригинальный подход, спо-
собны дать такой эффект, который позволит значительно оторваться от конкурентов. Это обусловлено 
тем, что нововведения охватывают практически все сферы человеческой деятельности, радикально меняя 
социально-экономические отношения в обществе. Источник идей и предложений, интенсивность инно-
вационного развития определяются, прежде всего, персоналом, его активностью и способностью генери-
ровать новые идеи и решать нестандартные задачи. Поэтому активизация и использование творческого 
потенциала работников является одной из важнейших составляющих инновационного развития предпри-
ятий.  

В зарубежной практике творческий персонал рассматривается как экономический ресурс. Рацио-
нализаторская деятельность имеет широкую поддержку не только на уровне предприятия, но и на уровне 
государства. К примеру, в отдельных зарубежных странах объявляются государственные программы по 
развитию технического творчества, создаются патентные ведомства, агентства по науке и технике, ин-
ституты новаторства и изобретательства, проводятся конкурсы изобретателей и общенациональные це-
ремонии награждения. Ежегодно инновационная активность персонала дает возможность экономить 
предприятиям миллиарды долларов и частично распределять данные доходы в пользу сотрудников, спо-
собствующих этой экономии. Кстати, одним из первых организаторов инновационного (рационализатор-
ского) движения среди трудящихся был Генри Форд. Еще в начале XX века на его автомобильном заводе 
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были установлены яркие красные ящики, куда каждый работник, независимо от образования и должно-
сти, мог опустить свое предложение любого содержания руководству завода и получить один доллар за 
идею. Начало же массового распространения творчества персонала в зарубежных странах относится к 
середине 1960-х годов, а в настоящее время такое творчество является неизменным атрибутом успешных 
фирм. 

Большая часть выдвигаемых работниками предприятий идей не требует значительных финансо-
вых расходов, в частности, если они касаются улучшения организации и условий труда. Вместе с тем 
получаемый эффект от таких инноваций способен серьезно повысить продуктивность компании и ощу-
тимо усилить ее конкурентные позиции на рынке. Анализ зарубежного опыта показал, что средняя рен-
табельность инвестиций в развитие творчества персонала (Average Return of Investment) достигает 300%, 
при этом в 3 раза превышая рентабельность инвестиций в управление качеством (Total Quality Manage-
ment) и в 5 раз – рентабельность инвестиций в программы исследований и разработок (Research and de-
velopment). Кроме материально-финансовых выгод, программы выдвижения предложений позволяют 
улучшить моральное состояние персонала, повысить мотивацию работников, улучшить отношения на 
производстве. Поддержание инновационных идей и новаторского творчества на всех уровнях управления 
является одним из основных принципов зарубежного инновационного менеджмента.  

В Украине инновационная активность работников сохраняется на крайне низком уровне. Неблаго-
приятные для инновационного творчества условия способствуют миграции высококвалифицированных 
специалистов за рубеж. По статистическим данным, в Украине творческими инновациями занимаются 
только 10% предприятий. Это связано с тем, что законодательно не закреплены права и механизмы по-
ощрения изобретателей. Вместе с тем примером инновационной активности персонала в Украине явля-
ется ЗАО «НКМЗ», на котором разработана и успешно функционирует система мотивации труда, кото-
рая влияет на рост заинтересованности и включения работников в процесс реализации модели инноваци-
онного развития. Наряду с этим в ОАО «Павлоградуголь» специально разработан и внедрен проект, це-
лью которого является поддержка и поощрение творческого потенциала работников, а также создание 
мотивации рационализаторской деятельности.  

В этой связи следует подчеркнуть, что повышение инновационной активности работников на 
предприятиях способно содействовать улучшению условий труда и обеспечению непрерывного и ста-
бильного производственного процесса, снижению непроизводительных затрат времени, трудоемкости и 
материалоемкости, повышению эффективности использования оборудования, а также коммерческому 
распространению результатов инновационного творчества.  

При активизации инновационного процесса на предприятиях особое значение должно уделяться 
мотивации творческих работников. Менеджмент предприятия должен оперировать действенной систе-
мой материального и морального стимулирования творческого труда. Эта система должна включать 
комплекс мер, направленных на повышение трудовой активности работающих. В их числе:  

гибкие системы денежного поощрения в зависимости от творческого вклада работника, степени 
новизны его изобретения, а также от технико-экономического эффекта и степени использования предло-
жения;  

введение единовременных премий за решение сложных и ответственных управленческих задач;  
применение социальных выплат, способствующих повышению квалификации в специализирован-

ных учебных центрах и участию в научно-практических конференциях, форумах, съездах; 
организация стажировок за рубежом;  
предоставление работнику творческих отпусков и свободных дней для самообразования; 
продвижение работника по служебной лестнице в зависимости от уровня повышения его квали-

фикации и переподготовки; 
предоставление возможности творческой самореализации, признание личных достижений и осу-

ществление непосредственной причастности работника к принятию управленческих решений на пред-
приятии. 

Активизация инновационного творчества на предприятии не должна ограничиваться только лишь 
ожиданием предложений от работников. Руководство предприятий должно предусматривать и оказывать 
необходимое содействие в подготовке персонала и осуществлять постановку соответствующих органи-
зационных задач.  

Исходя из объективной потребности инновационного развития предприятий, необходимо совер-
шенствовать систему управления персоналом. Расходы на стимулирование творческой активности ра-
ботников, создание условий для реализации интеллектуальных способностей, а также организация сис-
тематического обучения и подготовки кадров как составной части производственного процесса должны 
рассматриваться как долгосрочные инвестиции. 

Резюмируя изложенное, следует подчеркнуть, что построение эффективной системы материаль-
ных и моральных стимулов творческого труда на предприятиях будет способствовать повышению уров-
ня инновационной активности работников и станет основой инновационного развития предприятий и 
общества в целом.  
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Г.А. Харченко 
Київське міське територіальне відділення  
Антимонопольного комітету України 

РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ У ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ 
ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 

Світовий досвід передбачає широкий спектр економічних інструментів, за допомогою яких мож-
ливо управляти інноваційними процесами на макрорівні. При цьому важливим є вибір та використання 
найбільш ефективних із них у конкретних економічних умовах і зосередження на них суспільних ресур-
сів, які є в розпорядженні держави. Зокрема, до засобів державного регулювання відносять: розвиток 
інноваційної інфраструктури; забезпечення пріоритетів інноваційної діяльності; сприяння модернізації 
виробництва; розвиток інтеграційних процесів; захист інтелектуальної власності; розвиток інноваційного 
підприємництва; створення сприятливого інноваційного середовища та інші. Нормативно-правове регу-
лювання взаємовідносин між суб’єктами економічної діяльності та іншими учасниками інноваційного 
процесу здійснюється на основі договорів: на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських 
і технологічних робіт; проектних та пошукових робіт; договорів (контрактів) з інвесторами та інших до-
говорів, передбачених законодавством України.  

Зазначене повною мірою відноситься і до формування системи державних закупівель, де характер 
економічних відносин визначається економічною діяльністю держави як суб'єкта ринкових відносин. 
Реалізуючи свої економічні цілі, держава вступає в ринкові контрактні відносини. Саме через систему 
контрактів встановлюються економічні зв'язки держави-замовника з господарюючими суб'єктами різних 
форм власності. Оскільки вся система майнових договірних взаємозв'язків започатковується на власнос-
ті, роль держави як суб'єкта контрактних відносин визначається, по-перше, масштабами державної влас-
ності в економіці, по-друге, державними видатками на всі цілі державного господарювання, насамперед 
на державні закупівлі, тобто на придбання товарів, виконання робіт і надання послуг для формування 
суспільних (публічних) благ. 

Усю систему державних закупівель у країнах ЄС регулюють спеціальні директиви, зокрема: про 
державну закупівлю товарів, про державну закупівлю робіт, про державну закупівлю послуг, про засоби 
суспільно-правового захисту підприємств з надання комунальних послуг, про засоби судового захисту 
підприємств з надання комунальних послуг. Враховуючи всеосяжні об'єктивні процеси поширення елек-
тронної комерції, нормативно-правова база ЄС у березні 2004 р. поповнилася двома новими директивами 
стосовно державних закупівель: про координацію процедур закупівель у сфері послуг із водо- й енерго-
постачання, транспортних і поштових послуг та про координацію процедур розміщення контрактів на 
закупівлю товарів, робіт і послуг. У нововведених директивах законодавчо закріплені нові форми елект-
ронних закупівель за вказаними сегментами – електронні системи інформування ринку про торги, елект-
ронні аукціони, динамічні закупівельні системи. 

Державні закупівлі надають можливість реалізувати інновації, що в свою чергу може стимулювати 
підприємства приділяти більше уваги інноваційним розробкам. Останні дослідження показують, що мо-
тивом підприємств, які знайшли можливості для продажу інновацій на публічних торгах закупівель, є 
швидше за все той факт, щоб послідовно підвищувати свої інноваційні бюджети, навіть у кризовому 
2009 р., коли багато інших компаній вирішили скоротити витрати на інновації.  Так, обстеження за відо-
мою в ЄС методологією Innobarometer показали результат, що переважна більшість з опитаних підпри-
ємств або не заперечували зацікавленість у сфері державних закупівель (42% компаній по всьому ЄС в 
інноваційних галузях, де здійснювалося опитування), або відповіли, що зазначене питання не відносить-
ся до них (наприклад, вони пропонують продукти чи послуги, які зазвичай не є предметом публічних 
торгів, 20%), або в них  переміг щонайменше один публічний договір у період з 2006 по 2009 р. (27%).  

Перешкодами на шляху реалізації державою можливості закупити ту або іншу інноваційну розро-
бку, виступають: по-перше, це складності з розробкою технічного завдання на інноваційну продук-
цію/послугу (відсутність необхідних компетенцій у фахівців відповідних відомств); по-друге, державні 
підприємства, як правило, і до цього часу залишаються інертними й воліють діяти консервативно, не ри-
зикуючи мати справу із ще недостатньо перевіреними продуктами або послугами; по-третє, якщо навіть 
вони зібралися б це зробити, закон про держзакупівлі практично не дозволяє цього. Окрім того, стосовно 
якості самої технології здійснення держзакупівель слід додати проблеми формування  ринку електронної 
торгівлі: 1) відсутність єдиного ринку товарів, послуг і технологій, що стримує чесну конкуренцію; 2) 
непрозорість формування цін на товари та послуги природних монополій, що веде за собою невиправда-
не зростання тарифів; 3) неефективне витрачання коштів компаній і держбюджету при організації заку-
півель і розміщення замовлень; 4) відсутність ефективного ринку інновацій, що сприяє зниженню якості 
продукції; 5) недостатнє застосування сучасних ІКТ, наслідком чого є зменшення швидкості комунікацій 
при організації виробництва, що в свою чергу знижує економічні результати підприємницької діяльності. 

Таким чином, при формуванні й упровадженні вітчизняної системи державних закупівель необ-
хідне методологічне та законодавче опрацювання таких питань, як: підвищення інноваційної спрямова-
ності держзакупівель; єдина технологічна політика при забезпеченні державних потреб, орієнтована на 
закупівлю передових продуктів і технологій; механізми ефективної реалізації довгострокових контрактів 
для створення принципово нових, ще не представлених на ринку товарів, робіт, послуг; взаємодія держа- 
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ви й бізнесу, поділ ризику переходу економіки на інноваційний шлях розвитку; досвід і пропозиції замо-
вників і виконавців контрактів при державних закупівлях інноваційної продукції й технологій; пропози-
ції щодо створення автоматизованої системи моніторингу виконання державних контрактів; міжнарод-
ний досвід розвитку національних контрактних систем. 

Держава повинна підтримувати інновації через державні закупівлі, для цього необхідно застосову-
вати важливу функцію державних закупівель як інструмент реалізації державної політики. Саме в цьому 
повинна полягати докорінна відмінність сучасної практики державних закупівель від колишньої системи, 
основна мета якої полягала в зниженні цін і економії коштів. Окрім того, оскільки проведення політики 
підтримки вітчизняних інновацій тісно перетинаються з такими суміжними питаннями, як захист прав 
інтелектуальної власності, система державних закупівель, зобов'язання СОТ, слід проявляти коректність 
при формуванні балансу між підтримкою вітчизняних інновацій і відкритістю економіки. Важливим 
принципом державної економічної політики повинно бути вироблення узгодженості між науково-
технологічною та інноваційною політикою для підвищення кваліфікаційного рівня технології державних 
закупівель інноваційної продукції, зокрема, через залучення інституту внутрішніх та зовнішніх експер-
тів. 

 

Л.В. Шаульская, д.э.н., проф. 
ДонНУ, 
А.Д. Панькова  
ИЭП НАН Украины, г. Донецк 

ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НА ПОВЫШЕНИЕ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УКРАИНЫ 

Украина находится на переходном этапе своего развития, это связано с необходимостью выбора 
принципиально новой инновационной модели экономического роста. Национальные интересы Украины 
требуют немедленных и эффективных мер, направленных на ускорение инновационного развития, обес-
печение экономического роста, повышение конкурентоспособности страны, улучшение качества жизни 
граждан. С каждым годом Украина снижает свои позиции в мировом рейтинге конкурентоспособности. 
В 2009 году страна заняла 82 место из 133, опустившись сразу на 10 позиций по сравнению с результата-
ми предыдущего года [4]. 

Одной из основных причин ухудшения конкурентоспособности Украины является недостаточное 
инновационное развитие страны, которое в 2009 г. с 66 места опустилось до 80-го. Инновации являются 
важной составляющей конкурентоспособности страны: они делают ее экономику эффективнее, повыша-
ют качество жизни ее граждан, поднимают престиж государства на международной арене [4]. 

Инновационному развитию Украины посвящено достаточное количество работ отечественных и 
зарубежных учёных. К ним относятся А.И. Амоша, Л.К. Семив, А.М. Власова, Н.В. Краснокутская, кото-
рые рассматривают теоретические и практические аспекты инновационного развития. В.М. Геец, 
В.П. Семиноженко предлагают собственную стратегию перестройки постиндустриальной экономики на 
основе инновационного развития. Я.А. Жалило рассматривает основные факторы, влияющие на иннова-
ционное поведение предпринимательских структур в Украине. 

Сложные условия развития экономики Украины характеризуются как внутренней, так и мировой 
конкуренцией на всех уровнях,  в результате чего инновационное развитие становится решающим фак-
тором обеспечения конкурентоспособности страны, которая за последний год снизилась на 10 пунктов и 
стоит на самой низкой стадии – факторной [4].  В условиях активно формирующейся экономики знаний 
Украина не выдерживает мировой конкуренции. Поскольку развитые страны ориентированы на развитие 
человеческого капитала, постоянное повышение качества образования, внедрение инноваций, регулиро-
вание рынков капитала, технологий и рабочей силы и т.д. Достичь лидерских позиций могут лишь те 
страны, которые конкурируют на уровне инновационной конкурентоспособности. Поэтому Украина 
должна стремиться к созданию инновационной модели развития, которая бы обеспечивала непрерывное 
повышение научно-технических знаний, с целью улучшения конкурентоспособности страны.  

Эффективное развитие Украины зависит от активизации инновационной деятельности на всех 
уровнях, ведь только инновационный путь развития обеспечит конкурентоспособность продукции, пред-
приятий, страны за счет постоянного внедрения новой техники и технологий, эффективного использова-
ния научно-технического потенциала  и стимулирования его роста, расширения рынков сбыта и т.д. 

По данным Государственного комитета статистики Украины, в 2009 г. лишь 10,7% украинских 
предприятий внедряли инновации в своё производство. С 2004 г. этот показатель колебался от 8,2%  
(в 2005 г.), до 11,5% (в 2007 г.) [2].  

Приведенные данные свидетельствуют об очень низком внедрении инноваций на предприятиях 
Украины, что может привести к их гибели. Учёные просчитали, что если показатель внедрения иннова-
ций ниже 15%, то деградация и разрушение производственного потенциала неизбежно. Даже если обо-
рудование можно использовать ещё много лет, но процент внедрения инноваций ниже 15, то продукция 
будет вытеснена с рынка иностранными конкурентами, а предприятие станет не рентабельным [3]. Это 
является одной из основных причин деградации украинских предприятий и  низкой востребованности 
отечественных товаров на мировом рынке.  

Столь низкие показатели внедрения инноваций обусловлены рядом факторов. Прежде всего, это 
нежелание предпринимателей становиться на инновационный путь развития. Для выживания украинские  
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предприятия располагают достаточным потенциалом интенсивных факторов развития: сравнительно де-
шевыми материально-трудовыми ресурсами, простаивающими производственными мощностями, устой-
чивым рынком невысокого качества машин, оборудования, материалов и др. А создание инноваций – это 
затратный процесс, который окупится лишь через некоторое время.  

Важнейшей причиной инновационной деградации является само государство. В инновационной 
сфере был принят ряд законопроектов, которые лишь теоретически способствуют инновационному раз-
витию страны («О приоритетных направлениях инновационной деятельности в Украине», «Об 
инновационной деятельности», «О специальном режиме инновационной деятельности технологических 
парков» и т.д.). В соответствии с этими законами, главной целью государственной инновационной поли-
тики является создание социально-экономических, организационных и правовых условий для эффектив-
ного воссоздания, развития и использования научно-технического потенциала страны, обеспечение вне-
дрения современных экологически чистых, безопасных, энерго- и ресурсосберегающих технологий, про-
изводства и реализации новых видов конкурентоспособной продукции [3]. На практике эти законы прак-
тически не реализуются.   

Финансирование инноваций в основном происходит за счет самих предприятий и иностранных 
инвесторов. Так, в 2009 г., государство вложило в инновационную деятельность 127 млн. грн., из личных 
средств предприятий было профинансировано 5169,4 млн. грн., а из иностранных инвестиций – 1512,9 
млн. грн. [2]. Можно сделать соответствующий неутешительный  вывод о том, сколько государство гото-
во вкладывать средств в формирование инновационной модели  и какими темпами будет развиваться 
экономика знаний в Украине.  

Таким образом, в настоящее время только через развитие знаний, через непрерывное образование, 
через техническое переоснащение и моральное обновление  производственных фондов можно создавать 
и развивать инновационную экономику страны, которая является базисной основой ее конкурентоспо-
собности и способна обеспечивать высокое качество жизни населения.  Главным инновационным ресур-
сом Украины являются люди и их творческие способности, креативные качества, интеллектуальный ка-
питал и инновационная культура. Поэтому необходима разработка и осуществление специальной госу-
дарственной политики в области поддержки научно-технической деятельности, инновационного пред-
принимательства на основе государственно-частного партнерства. Государство должно стимулировать 
приток капитала в инновационную сферу за счет долевого финансирования, государственных гарантий, 
создания патентных фондов, систем информационной поддержки и т.д. Модернизация экономики страны 
возможна через ее  инновационное развитие. 
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Секція 4 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ РЕГІОНУ 

О.С. Агаркова 
БелГУ, г. Белгород 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

В РФ региональная дифференциация по уровню экономического развития, составу имеющихся ре-
сурсов, уровню жизни и другим социальным характеристикам дополняется существенными различиями 
в области развития рыночных институтов, в реформировании социальных и экономических секторов. 
Указанное направление исследовалось в работах зарубежных авторов, таких как Д. Норт, Т. Веблен,  
Дж. Коммонс, Дж. М. Кларк, У. Митчелл и российских ученых и экономистов – В. Радаев, Е. Ясин,  
Р. Нуреев, А. Шаститко и др. 

Несмотря на то, что процесс формирования экономических институтов во многом определяется и 
регламентируется на федеральном уровне, регионы устанавливают для себя разные планки реформиро-
вания социально-экономической среды и проведения институциональных преобразований. Ретроспекти-
вный анализ и анализ текущего состояния показывает, что более экономически и социально развитые 
регионы в большей мере преуспели в создании благоприятной институциональной среды (соблюдение 
прав собственности, прав акционеров, снижение административных барьеров, антимонопольные меры, 
формирование конкурентной среды и пр.) [1]. Однако существуют и иные примеры, когда именно усилия 
по развитию институтов становились основой экономического роста. В отсутствии общих закономернос-
тей институционального развития регионов можно выделить ряд факторов, в той или иной мере влияю-
щих на этот процесс [2]. 

Экономическое развитие  в значительной мере определяется заданностью таких естественных фа-
кторов, как природные ресурсы; географическое положение, обеспечивающее транспортную доступ-
ность; климатические условия; заселенность территории. Важную роль играют накопленный физический 
капитал и отраслевая структура экономики. Регионы РФ, относящиеся сейчас к категории развитых, из-
начально имели лучшие стартовые возможности для адаптации к новым рыночным условиям (сложив-
шиеся сектора промышленности, отчасти, услуг, более развитая инфраструктура) или получили новый 
импульс в ходе рыночных реформ и развития свободной торговли (регионы – экспортеры сырьевых ре-
сурсов, прибрежные и портовые территории) [3]. Для регионов с низким экономическим развитием хара-
ктерно влияние таких негативных факторов, как удаленность от центра, низкая заселенность, отсутствие 
транспортных преимуществ, слабо развитая инфраструктура, миграционный отток населения. Структура 
отраслей экономики этих регионов и ее общий потенциал были слабо адаптированы к рыночным преоб-
разованиям. В еще большей мере указанная взаимосвязь проявляется в отношении показателя притока 
частных инвестиций в экономику регионов. Если существует прямая зависимость между инвестицион-
ной активностью и уровнем экономического развития территории, то наблюдается и зависимость прито-
ка инвестиций от так называемого регионального инвестиционного климата – совокупности институцио-
нальных условий деятельности инвесторов [1].  

Человеческий потенциал. Более развитые регионы характеризуются более высокими индексами 
человеческого капитала, что обусловлено предыдущим развитием данных территорий, развитостью сек-
тора профессионального образования, притоком образованного и активного населения из других, как 
правило, менее развитых регионов. Более образованное и более адаптированное к рыночным условиям 
население, с одной стороны, является условием (ресурсом) экономических и социальных преобразова-
ний, а с другой – движущей силой, активным участником этих преобразований [2]. 

Отношения с крупным бизнесом. Крупный бизнес в лице финансово-промышленных групп, спо-
собный оказывать серьезное влияние на социально-экономическое развитие территорий, обладает свои-
ми экономическими интересами, в соответствии с которыми он, как правило, выбирает регионы, имею-
щие явные конкурентные преимущества. Одним из таких преимуществ является развитость рыночных 
институтов. С другой стороны, решение о реализации в регионе крупных инвестиционных проектов ФПГ 
может сопровождаться условием осуществления соответствующих институциональных изменений [4].  

Региональная власть, управленческий потенциал. Важнейшую роль в проведении социально-
экономических преобразований и развитии институтов выполняют органы государственного и муници-
пального управления. Реформирование экономической и социальной среды, а также соответствующих 
институтов предполагает адекватное реформирование государственного менеджмента, а именно – сове-
ршенствования структуры и всей системы исполнительной власти в регионе, внедрение и использование 
четких норм и правил управления [2]. Формализация управленческих процедур делает их максимально 
понятными, прозрачными и контролируемыми со стороны субъектов, взаимодействующих с властью 
(бизнес, население, общественные организации), создавая благоприятную институциональную среду. 
Внедрение в систему административного регионального управления формально-правовых норм и их не-
укоснительное соблюдение является значимым фактором повышения эффективности власти с точки зре-
ния общества [4]. Важным показателем является эффективность использования бюджетных средств, ко-
торая комплексным образом характеризует качество государственного менеджмента. Значимым факто-
ром модернизации следует рассматривать способность региональных и местных властей к видению стра-
тегии и перспектив развития, формулировке целей и приоритетов с опорой на собственные ресурсы и 
возможности [4]. 
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Солидарность региональных элит, гражданское общество. Способность регионов к модерниза-
ции во многом определяется качеством социальной среды, прежде всего, взаимодействием политичес-
кой, деловой, интеллектуальной элит, развитостью гражданского общества. Неформальные социальные 
сети создают институциональную инфраструктуру регионов, которая играет важную роль в деле прове-
дения всех социально-экономических преобразований. Согласованность интересов и действий региона-
льной власти и местного бизнеса, не только крупного, но также среднего и малого является залогом 
устойчивого экономического и социального развития [3].  

Разная активность и разная успешность проведения социально-экономических преобразований в 
регионах и муниципальных образованиях находится под влиянием целого комплекса разнонаправленных 
факторов, имеющих в каждом конкретном случае свою конфигурацию. В то же время проявляются и 
определенные тенденции, одна из которых состоит в том, что формирование рыночной институциональ-
ной среды способствует экономическому и социальному развитию регионов и муниципальных образова-
ний. Другая закономерность проявляется в том, что само это развитие во многом основано на накоплен-
ном, унаследованном потенциале, в составе которого следует рассматривать не только природные и сы-
рьевые богатства, структуру и уровень экономики, транспортную доступность, демографическую ситуа-
цию, но и социокультурные особенности населения, доминирующие традиции, нормы и ценности. Эти 
факторы оказывают значительное влияние на характер регионального/муниципального управления и 
взаимодействия элит, состояние и уровень развития человеческого капитала, взаимоотношений в рамках 
неформальных сетей и гражданского общества.  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
СТАРОПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ 

В условиях государственной регламентации функционирования предпринимательского сектора 
формируются определённые механизмы осуществления желаемого для бизнеса результата – увеличение 
прибыли. Так как интенсификация производства и экстенсивное потребление рабочей силы капиталом на 
определённом этапе развития хозяйственной деятельности становятся невозможными, то только благо-
даря обретению конкурентных преимуществ экономическими единицами достигается положительный 
эффект. Совершенствование средств труда и сотрудничество с поставщиками сырья и материалов позво-
ляют снизить издержки на единицу продукции за счёт увеличения производительности, с одной стороны, 
а с другой – за счёт снижения цен на предметы труда. Конкурентные преимущества организаций, осно-
ванные на внедрении в производственный процесс прогрессивных технологий, в краткосрочном периоде, 
значительно увеличивают капитализированную стоимость, извлеченную из части присвоенной сверх-
прибыли, распределяя, тем самым, общественное производство в новом соотношении, в долгосрочном 
периоде, снижают цену производимой продукции до её стоимости, способствуя увеличению жизненных 
благ человека при неизменном уровне его заработной платы. Однако данные предположения допустимы 
только с учётом наличия важных факторов – конкуренции и действующих предприятий «характеризую-
щихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга» [2, 207]. Например, интеграционные 
зависимости научно-исследовательских институтов и различных предпринимательских структур подра-
зумевают деловое сотрудничество заинтересованных сторон. Последние, реализуя цену НИОКР, полу-
чают в итоге готовый продукт или услугу, достаточную для обретения ими конкурентных преимуществ. 
Вместе с тем важную роль в развитии структурных трансформаций старопромышленных регионов игра-
ет малый бизнес.  

В периоды спада деловой активности в национальной экономике малый бизнес способен сглажи-
вать противоречия между разными социальными слоями: классом собственников капитала и классом 
наёмных работников. В то же время для авансирования некоторой стоимости, с целью извлечения при-
были благодаря осуществлению предпринимательской деятельности, человеку необходим первоначаль-
ный капитал, поэтому задача льготного, целевого финансирования малого бизнеса особенно актуальна не 
только в условиях экономической рецессии, но и при статическом функционировании отечественной 
экономики.  

Увеличение доли малых предприятий в общем количестве деловых структур оказывает благопри-
ятное воздействие на формирование конкурентной среды, следовательно, способствует снижению цен на 
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потребительские товары, увеличивая, таким образом, уровень материального обеспечения рабочего при 
относительно неизменной стоимости рабочей силы1. Кроме того, партнёрское взаимодействие «геогра-
фически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций» [2, 207] ликвиди-
рует необходимость в торгово-посреднических услугах отдельных бизнес-элементов, способствуя более 
эффективному распределению продуктов производства (более дешёвые факторы производства, обеспе-
чение доступа к «дистанционно удалённым ресурсам, особенно в случае прогрессивных или специализи-
рованных факторов производства» [2, 223]).  

Экспортоориентированная деятельность перерабатывающей промышленности в рассматриваемых 
регионах Украины оказывает отрицательное влияние на занятость и доходы населения при изменении 
конъюнктуры мирового рынка. Для устранения противоречий функционирования отраслей, ориентиро-
ванных на внешнюю торговлю, необходимо соответствующее развитие внутреннего рынка. Преимуще-
ство экономики старопромышленных регионов состоит в уже созданном производственном потенциале 
предприятий, который не находит себе применения в условиях отсутствия спроса на готовую продукцию 
национальных производителей. Вполне закономерно высвобождается избыточный капитал, возрастает 
безработица, увеличивается бедность, возрастает социальное напряжение общества. Перераспределение 
общественного производства с учетом увеличения деловой активности экономики регионов возможно с 
приложением регуляторной политики государства на поддержку и развитие малого бизнеса. При этом 
основной акцент такой политики должен быть сконцентрирован на «усилении инновационной состав-
ляющей» [3, 78] малых предприятий. Разработка малым бизнесом высокотехнологического оборудова-
ния и машин для крупного бизнеса формирует мощную научно-техническую базу, снижает цену произ-
водимой продукции, увеличивает прибыль крупных и мелких капиталовладельцев, инициирует накопле-
ние капитала, уменьшает уровень безработицы, качественно преобразовывает структуру региональной 
экономики.  
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РЕГІОНИ В СИСТЕМІ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

У сучасній економічній літературі визначення сутності регіону пов’язано, перш за все, з виділен-
ням економіко-географічних ознак території (територіальний або географічний підхід), які характеризу-
ють можливість організації відносно завершеного комплексу у структурі національного господарства. 
Ґрунтуючись на базових принципах розміщення продуктивних сил (закономірності їх ефективного роз-
міщення, територіального розподілу праці тощо) більшість авторів визначають регіон як форму територі-
альної організації виробництва, що утворена на основі територіального розподілу праці і має відповідну 
організаційну відокремленість, цілісність, економічну й демографічну самодостатність тощо. Подібна 
територіальна система має власний характер виконуваних функцій, пріоритетність яких визначається 
природно-кліматичними, економічними, історико-культурними й іншими особливостями території, що 
має (або створює) інфраструктуру для виконання зазначених функцій.  

Регіони визначаються єдиною політикою державного регіоналізму і мають власну систему держа-
вних органів, які є відповідними підсистемами державної структури влади та управління країною [1, 34; 
2, 10]. Кожен регіон має відповідну економічну цілісність, яку характеризує сукупність взаємозумовле-
них і взаємопов’язаних компонентів виробництва (переважно матеріального), яка склалася в межах ком-
пактної території [3, 23], відповідно, кожен регіон має свої власні «комплексоутворюючі властивості», 
які визначаються просторово-територіальною концентрацією галузей народного господарства [4, 12]. 
Комплексність регіону проявляється у тому, що він виступає як єдине ціле, яке складається з трьох ком-
понентів – природного, матеріального (створеного людиною) і соціального  [5].  

Зарубіжні дослідники характеризують регіони в першу чергу з точки зору їх територіальності в 
системі національного господарства [6]. Однак розвиток процесів інтернаціоналізації виробництва і капі-
талу і, як наслідок, розвиток інтеграційних процесів призвели до формування принципово нових явищ в 
економічній практиці, а саме – виникнення єврорегіонів, міжнародних  регіонів тощо. Подібні утворення 
відіграють особливу роль у системі міжнародного поділу праці і мають позанаціональний статус.  

У міжнародній економіці під регіоном розуміється група країн, що має спільне географічне поло-
ження, подібні природні умови, подібні спеціалізацію та рівень розвитку виробничої та невиробничої 

                                                                        
1 В перспективе, при сохранении средней степени производительности труда, подобные тенденции, наоборот, 

создают предпосылки для уменьшения заработной платы предпринимателем. 
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сфер [7, 3]. Крім того, у міжнародній економіці регіон також розглядають з точки зору сукупності країн 
певного регіону світу (Балканський регіон, Близькосхідний регіон, Азіатсько-Тихоокеанський регіон то-
що) [8, 27]. 

Розвиток міжнародної економічної інтеграції у практичній площині реалізується в комплексі кон-
кретних форм співробітництва між країнами світу. Оскільки всі вони різняться за масштабами та рівнями 
соціально-економічного рівня, усі ці форми взаємодії будуть розрізнятися, мати відповідну інституційну 
основу і по-різному відчувати вплив глобалізації – провідної тенденції світогосподарського розвитку.  

Найрозвинутішою формою інтернаціоналізації господарського життя виступає економічна інтег-
рація. Кожен рівень інтеграційного зближення і взаємопроникнення безпосередньо впливає на ефектив-
ність територіального управління як у країнах, що створили інтеграційний блок, так і в окремих їх регіо-
нах. При цьому глобалізація виступає як прояв нової якості інтернаціоналізації «на стадії гранично мож-
ливого розвитку її вшир, а інтеграція – найвищий ступінь його розвитку вглибину». Отже, важливою та-
ксономічною одиницею в системі світового господарства стають регіони, які виступають як сукупність 
країн у вигляді інтеграційного об’єднання, і саме за цих умов регіон можна розглядати не лише як підси-
стему національного або світового господарства, а і як відносно самостійну його частину. Економічна 
самодостатність регіону в такому випадку  є умовою його впливу як на розвиток країни, так і світового 
господарства в цілому.   

Література 

1. Алаев Э.В. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический словарь / 
Э.В. Алаев. – М.: Мысль, 1983. – 350 с.  

2. Топчієв О.Г. Теоретичні основи регіональної економіки / О.Г. Топчієв. – К: УАДУ, 1997. – 
140 с. 

3. Некрасов Н.Н. Региональная экономика. Теория, проблемы, методы / Н.Н. Некрасов. – М.: Эко-
номика, 1975. – 316 с. 

4. Данилишин Б. Продуктивні сили економічних районів України / Б. Данилишин, Л. Чернюк, 
О. Горська, М. Фащевський та ін. – К.: ЗАТ «Нічлава», 2000. – 520 с. 

5. Поповкін В.Н. Регіонально-цілісний підхід в економіці / В.Н. Поповкін. – К.: Наук. думка, 1993. 
– 210 с. 

6. Marcusen Ann. Region: The Economics and Politics of Territory / Marcusen Ann. – Totowa: Rowman 
and Littefitld Publishers, 1987. – 346 p. 

7. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвит-
ку: моногр.: у 2 т. / Д. Лук’яненко, А. Поручник, Л. Антонюк та ін. – К.: КНЕУ, 2006. – Т. 2. – 592 с. 

8. Шишков Ю.В. Интеграционные процессы на пороге ХХI века: почему не интегрируются страны 
СНГ / Ю.В. Шишков. – М.: III тысячелетие, 2001. – 478 с.  

 
О.С. Вишневський 
ІЕП НАН України, м. Донецьк 

АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ СТРАТЕГІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ ПРОМИСЛОВИХ ОБЛАСТЕЙ 
УКРАЇНИ ВИМОГАМ СОЦІАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

Наявність стратегічних правових документів є важливим фактором успішної реалізації завдань рі-
зного рівня управління. Розроблення та реалізація Державної стратегії регіонального розвитку на період 
до 2015 року [1] і стратегій соціально-економічного розвитку регіонів України свідчить про усвідомлен-
ня значущості цього процесу для країни та її регіонів, створює можливості для подальшого розвитку кра-
їни та її регіонів.  

Аналізу ключових аспектів стратегічного планування у промислових регіонах України підлягали 
стратегії регіонального розвитку тільки трьох областей: Донецької [2], Запорізької [4] та Луганської [3]. 
Стратегія розвитку Дніпропетровської області до цього часу ще не затверджена. У вступній частині стра-
тегії Запорізької області визначено необхідність формування та реалізації стратегії «для розбудови в 
Україні демократичного суспільства та соціально орієнтованої ринкової економіки … впровадження су-
часної моделі сталого розвитку», що свідчить про науково обґрунтовану якісну підставу регіональної 
стратегії. Соціальної орієнтації економіки та її сталого розвитку можливо досягти лише за умови високо-
якісного стратегічного планування та адекватної реалізації виконання стратегічних цілей. Найбільшу 
оперативність у розробці регіональної стратегії розвитку виявила Донецька область, де вона з’явилась 
уже на початку 2007 р., тоді як в інших областях стратегії з’явились лише у 2008 р. Тобто сам процес 
стратегічного планування на регіональному рівні не був упорядкованим та регламентованим на держав-
ному.  

Порівняльний аналіз чинних стратегій (див. таблицю) свідчить, що вони мають певні недоліки.  
Головними недоліками, які «об’єднують» усі стратегії, є відсутність сценаріїв соціально-

економічного розвитку в кризових умовах та підпорядкування соціальних цілей економічним. Навіть 
стратегія Луганщини, яка приймалась на початку активної фази  кризи в Україні наприкінці 2008 р., не  
містить обґрунтованого аналізу стратегічних перспектив розвитку у скрутних економічних умовах, а ли-
ше визначає можливість розвитку ситуації за таким сценарієм. Одночасно в кожній з регіональних  
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Таблиця 

Порівняльний аналіз стратегій розвитку промислових областей України до 2015 року щодо забезпечення  
соціальної орієнтації економіки  

Область Дата  
затвердження Переваги Недоліки 

Донецька 

Затверджено  
рішенням  
обласної  
ради від 

23.03.2007 р.  
№ 5/8-158 

1. Надана характеристика конкуре-
нтних переваг та обмежень перспек-
тивного розвитку Донецької області 
у соціально-економічній сфері. 
2. Визначені кількісні критерії  
досягнення стратегічних цілей. 
3. Виділено в пріоритети людський 
розвиток. Визнано його низький  
рівень розвитку порівняно з  
іншими областями

1. Невизначено механізми моні-
торингу та відповідальні за ви-
конання встановлених у стратегії 
показників. 
2. Цільові показники занадто 
оптимістичні. 
3. Відсутній зв’язок між еконо-
мічним та соціальним розвитком

Запорізька 

Затверджено  
рішенням  
обласної  
ради від 

06.06.2008 р. 

1. Проведено об’єктивний та 
глибокий SWOT-аналіз. 
2. Наявність місії, цінності та  
образу майбутнього Запорізької 
області 

1. Відносно встановлених інди-
каторів моніторингу виконання 
стратегії відсутні конкретні ці-
льові значення 

Луганськ 

Затверджено  
рішенням  
обласної  
ради від 

25.09.2008 р. 
№ 24/10 

1. Надано прогнозні значення щодо 
більшості основних показників со-
ціально-економічного розвитку.  
2. Вказано на можливість розвитку 
області за двома варіантами: «інер-
ційним» та «трансформаційним». 
3. Окремим напрямком визначено 
розвиток людських ресурсів та  
людського потенціалу

1. При аналізі не конкретизовано 
кількісні значення очікуваних 
результатів. 
2. Неузгоджені прогнозні зна-
чення та стратегічні пріоритети  

 
 

стратегій, соціальна сфера розглядається лише як ресурс для економічної сфери, суспільство розгляда-
ється лише як людські ресурси. Така філософія розвитку не відповідає сучасним міжнародним тенденці-
ям. 

Недосконалість регіонального управління обумовлена методологічними недоліками в регіональ-
них стратегіях. У стратегії Луганській області очікувані результати не містять цільових показників. Опис 
очікуваних результатів у значній кількості випадків не конкретизовано та декларовано як «значно пок-
ращити», «забезпечити розвиток», «активізувати» тощо. Яка конкретна сутність міститься в слові «знач-
но», однозначно визначити неможливо. Окремо встановлені індикатори реалізації стратегії у розрізі 
стратегічних цілей, які характеризуються лише назвами цих індикаторів та прогнозними значеннями роз-
витку області, не в повній мірі є узгодженими. Аналогічна ситуація спостерігається в стратегії розвитку 
Запорізької області, де навіть немає прогнозних значень. Щодо визначення конкретних показників, вдало 
відрізняється стратегія розвитку Донецької області. У цілому стратегічні цілі, які визначені в регіональ-
них стратегіях розвитку, значною мірою не відповідають вимогам методології SMART тобто, не є одноз-
начно визначеними у часі та реалістичними.  

Стратегії різних областей мають різну структуру, різні методологічні підходи до їх формування 
тощо. Такий стан речей унеможливлює агрегацію регіональних стратегій на національний рівень та за-
безпечення соціальної орієнтації економіки країни. 

У практичній площині наявність регіональних стратегічних документів є необхідною умовою для 
укладення Угод щодо регіонального розвитку між Кабінетом Міністрів України та обласними радами 
(АРК, Київську та Севастопольську міські ради прирівнюють до обласних). На цей час серед промисло-
вих регіонів Угода регіонального розвитку існує лише відносно Донецької області, що підвищує ймовір-
ність виконання стратегічних цілей, бо забезпечує підтримки реалізації стратегії на державному рівні. 

Висновки. Усі стратегії розвитку промислових регіонів України мають соціальну спрямованість. 
Але відсутня прив’язка між рівнем цієї спрямованості та наявними можливостями. Фактично всі стратегії 
носять декларативний характер. Ураховуючи, що більшу частину показників досягнення стратегічних 
цілей уже зараз із високою вірогідністю буде не виконано та стратегії не містять інституційних засад за-
безпечення соціальної орієнтації економіки регіонів, необхідна їх термінова актуалізація та адаптація до 
сучасних умов. Для цього доцільна розробка та впровадження процесу стратегічного планування на дер-
жавному рівне на засадах соціальної орієнтації економіки, де має бути визначено: строки прийняття 
стратегій регіонального розвитку, основні структурні елементи їх змісту, критерії моніторингу, граничні 
строки актуалізації регіональних стратегій на щорічній основі тощо. На регіональному рівні необхідне 
поглиблення міжрегіонального співробітництва для імплементації кращих практик стратегічного плану-
вання з інших регіонів країни. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАНЯТОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Экономическая система Украины за последние 20 лет прошла этапы трансформации, вызванные 
сложным взаимодействием процессов в таких сферах, как экономика, политика, занятость населения. 
Можно констатировать факт, что в настоящее время, в результате проведенных реформаторских дейст-
вий, Украина не достигла желаемого уровня социально-экономического развития. Звенья структуры эко-
номики подвергаются воздействию новых трансформационных процессов, скорректированных глобаль-
ными тенденциями. Все это отрицательно сказывается на устойчивом развитии регионов Украины. Ус-
тойчивое развитие как процесс предполагает сбалансированное и комплексное развитие с учетом интере-
сов всех заинтересованных сторон. Положительным результатом трансформации экономической систе-
мы Украины можно отметить создание нового экономического механизма, основанного на: расширении 
экономических интересов субъектов хозяйствования; многообразии форм собственности; развитии пред-
принимательской деятельности; новых формах и видах занятости. Отрицательным результатом транс-
формационных процессов является усиление противоречий, таких как депопуляция и рост безработицы, 
инвестиционная привлекательность региона и теневая занятость, экономический рост и низкий уровень 
жизни, становление инновационной экономики и неудовлетворение работодателей уровнем подготовки 
кадров, стратегическое управление и отсутствие экономической, социальной и политической стабильно-
сти. Под влиянием различных экономических и политических факторов, а также принципов трансформа-
ции экономической системы усиливаются противоречия, выраженные в результатах экономических про-
цессов и результатах процессов в сфере занятости. Процессы в сфере занятости – это процессы, затраги-
вающие удовлетворение потребности в труде у населения и потребности в рабочей силе у субъектов хо-
зяйствования. Диалектика связи между процессами раскрывается через рассмотрение экономических про-
цессов как следствия результатов процессов в сфере занятости населения и, наоборот, рассмотрение про-
цессов в сфере занятости населения как следствия результатов экономических процессов. Связь между 
экономическими процессами и процессами в сфере занятости обусловлена их взаимным влиянием друг на 
друга. Следовательно, несбалансированность системы целей и результатов процесса в сфере занятости 
населения сказывается на результатах экономических процессов и наоборот. На уровне региона выявлен-
ная диалектическая связь также обусловлена диспропорциями в территориальном развитии. Таким обра-
зом, можно утверждать, что негативные явления в сфере занятости населения не позволят достигнуть зна-
чительного социально-экономического эффекта от реформ и получить намеченные результаты. Много-
численные изменения и корректировки в программах экономического и социального развития регионов не 
находят отражения в программах занятости, что свидетельствует об отсутствии анализа, мониторинга и 
контроля влияния процессов в сфере экономики на ситуацию в сфере занятости населения. Структура 
взаимосвязей между экономическими процессами и процессами в сфере занятости населения сложная, но 
принципиально важным является выявление закономерностей процессов и связанных с ними материаль-
ных и информационных составляющих. Решение поставленной задачи, направленной на получение поло-
жительных результатов и долгосрочного эффекта от реформ в сфере занятости, требует использования 
принципов и подходов стратегического управления. 

Рассмотрим основные составляющие стратегического управления занятостью населения. Главной 
целью стратегического управления занятостью населения является полная, продуктивная занятость и дос-
тойный труд. Стратегическое управление занятостью населения – это комплексных подход, направленный 
на удовлетворение потребности в труде у населения и потребности в рабочей силе у субъектов хозяйство-
вания с целью повышения социальной и экономической безопасности территориальной громады и благо-
состояния каждого члена громады. Необходимость данного подхода обусловлена программным управле-
нием процессами не только в сфере занятости населения и в сфере экономики, а также и по другим на-
правлениям. Таким образом, использование исключительно программного метода управления процессами 
социально-экономического развития усложняет выявление закономерностей процессов. Инновационность 
подхода стратегического управления занятостью населения заключается в комплексном и системном 
управлении занятостью населения через обеспечение согласования интересов всех заинтересованных сто-
рон и осуществление контроля влияния социально-экономических процессов, направленных на устойчи-
вое развитие региона, на процессы в сфере занятости населения. Подход включает три основных направ-
ления: идейно-политическое, социально-партнерское и перспективно-программное. 
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Идейно-политическое направление сфокусировано на таких вопросах, как мировоззрение, учение, 
наука, социальные ценности, человеческое развитие, политика. В данной связи в рамках идейно-
политического направления должны решаться задачи, связанные с профилактикой наступления безрабо-
тицы, повышения престижности рабочих профессий и профессионального образования. 

Для социально-партнерского направления приоритетными являются вопросы взаимоотношений 
между населением, субъектами хозяйствования, органами публичной власти, которые направлены на со-
гласование их интересов в сфере занятости населения. Данное направление отвечает за расширение спо-
собов взаимодействия субъектов политики занятости в решении проблем в сфере занятости и методов их 
интеграции в вопросах повышения социальной и экономической безопасности. Базисом данного направ-
ления является твердая позиция и убеждение в том, что интересы субъектов политики занятости в сфере 
занятости не только имеют общие точки соприкосновения, но и вектор направленности (совместные дей-
ствия направлены на достижение взаимовыгодного результата).  

Результативность от перспективно-программного направления стратегического управления занято-
стью позволит обеспечить экономику региона квалифицированными кадрами, расширить сферы примене-
ния труда, содействие занятости населения, использование рабочей силы, регулирование социально-
трудовых отношений, повышение профессионального качества работников, содействие занятости граж-
дан, которые нуждаются в социальной защите и не способны на равных условиях конкурировать на рынке 
труда, регулирование трудовой миграции граждан Украины, иностранцев, приграничное сотрудничество. 
Работа по данному направлению должна быть направлена на определение территориальных программ, 
реализация которых позволит достичь намеченных перспектив (планов, прогнозов). Программы, реализа-
ция которых обеспечит удовлетворение потребности в труде у населения и потребности в рабочей силе у 
субъектов хозяйствования, должны включать прогноз ситуации в сфере занятости населения и контроль-
ные показатели занятости населения, которые будут достигнуты на принципах и идеях, заложенных в 
программных мероприятиях. 

Таким образом, стратегическое управление занятостью населения направлено не только на борьбу с 
безработицей, а в целом, на удовлетворение потребности в труде у населения региона и потребности в 
рабочей силе у субъектов хозяйствования путем вовлеченности всех заинтересованных участников в про-
цесс, что позволит максимально приблизиться к полной, продуктивной занятости и достойному труду. 
Лишь стратегическое и комплексное понимание проблем в сфере занятости позволит подойти к их реше-
нию с максимальной эффективностью и результативностью, а максимальная консолидация усилий всех 
заинтересованных сторон в этой области обеспечит желаемый социально-экономический эффект от ак-
тивного и плодотворного сотрудничества. Стратегическое, комплексное понимание влияния экономиче-
ских процессов на ситуацию в сфере занятости населения позволит выявить закономерности протекания 
экономических процессов и процессов в сфере занятости, что будет способствовать получению положи-
тельных результатов и долгосрочного эффекта от реформ. 

 
Т.П. Галушкіна, д.е.н., проф., 
І.А. Макарова  
ІПРЕЕД НАН України, м. Одеса 

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ  ПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКІВ  
В УМОВАХ СУЧАСНИХ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

В умовах гострих диспропорцій та суперечливих тенденцій продовольча безпека як економічна кате-
горія значно посилюється як із позицій соціально-економічної сутності, так і визначення суспільних інте-
ресів. Це підкріплюється Законом «Про державну підтримку сільського господарства України», де під про-
довольчою безпекою декларується захищеність життєвих інтересів людини, яка виявляється у гарантуванні 
державного безперешкодного економічного доступу людини до продуктів харчування з метою підтримання 
її звичайної життєдіяльності [1]. 

За останні роки значний внесок у вирішення продовольчих проблем зробили такі вчені, як П.П. 
Борщевський, В.І. Бойко, А.Ф. Гончар, М.І. Долішній, С.І. Дорогунцов, Л.В. Дейнеко, А.О. Заїнчківсь-
кий, І.І. Лукінов, П.І. Коренюк, Л.В. Опацький, В.О. Тихонов, Л.Г. Чернюк та інші. При цьому фахівцями 
відзначається те що, вітчизняний продовольчий комплекс структурно складається з виробничої, природ-
ної, природо-відтворювальної, природоохоронної, управлінської та інших підсистем. Наразі в контексті 
забезпечення національної продовольчої безпеки виникає необхідність у прискореному розвитку регіо-
нальних продовольчих ринків та формуванні певних екологічних відносин.  

Продовольчий комплекс, за трактуванням фахівців, узагалі являє собою складну міжгалузеву еко-
номіко-екологічну систему, основними складовими якої на вході є природні ресурси, праця, капітал, тех-
нології, а на виході, крім харчових продуктів – шкідливі викиди та відходи [2].  

Важливим індикатором, який відображає безпеку споживання продовольства, при цьому є гранич-
но допустимий вміст у продуктах харчування шкідливих для здоров’я населення речовин. 

Відповідно до Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сирови-
ни» від 23.12.1997 р. безпека харчових продуктів – це відсутність загрози шкідливого впливу харчових 
продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів на організм людини. 

Можна констатувати, що на сьогодні загалом  функціонує недосконала мережа збуту екологобез-
печної сільськогосподарської продукції, не встановлено зв’язок "виробник – оптовик – роздрібний про- 
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давець – споживач". Це спричиняє нестабільну цінову ситуацію, неефективне використання матеріально-
технічних ресурсів, обмеження можливостей у забезпеченні населення доброякісною продовольчою  
продукцією у широкому асортименті і за доступною ціною, додаткові витрати виробників, переробників, 
споживачів, непередбачувані втрати державного та місцевих бюджетів. Актуальність розв’язання про-
блеми зумовлена вступом України до СОТ, оскільки вітчизняна продовольча  продукція може бути виті-
снена з ринку внаслідок її низької конкурентоспроможності. Створення регіональних оптових ринків   
сприятиме легалізації потоків сільськогосподарської продукції, зокрема тієї, що вирощена населенням, 
прозорому формуванню ціни з урахуванням попиту та пропозицій. 

Проблеми розвитку продовольчих ринків у регіональному контексті – одна з найбільш вагомих 
проблем сьогодення, яка має багато невизначеності та обумовлена неоднозначними трактуваннями поня-
тійного апарату. 

Саме на це звертає увагу П.І. Коренюк, коли стверджує, що такі економічні категорії, як «продо-
вольча безпека», «продовольчий ринок» методологічно недостатньо коректно розглядати поза діалектич-
ним зв’язком з «ефективністю відтворювального функціонування продовольчого комплексу». Вищевка-
зані категорії характеризуються тісним взаємозв’язком та близькість понятійного апарату, проте не то-
тожністю. Однак незважаючи на деякі відмінності, ці поняття об’єднує призма суспільних інтересів, у 
тому числі в регіональному вимірі. Поєднання цих категорій дає право говорити про достатній рівень 
продовольчої незалежності, який, на думку спеціалістів, визначається можливістю уникнення факту під-
риву національної економіки в результаті витискання з ринку вітчизняних продуктів харчування ввізни-
ми, що є важливим для економіки країн із досить високою питомою вагою сільського господарства у 
ВВП країни [3].  

Наразі виникає потреба у прискореному розвитку регіональних продовольчих ринків та форму-
ванні певних екологічних відносин.  

Вихідними позиціями досліджень є те, що: 
1. Екологізація регіональних агропродовольчих ринків є відносно новим не задекларованим зако-

нодавчо поняттям, а також специфічними об’єктами економічних досліджень. Зокрема, слід відкрити не 
зовсім розвинуту методологію дослідження, відсутність чіткої термінології та організаційно-економічних 
важелів запровадження екологізації регіональних продовольчих ринків (ЕРПР). У зв’язку з цим під еко-
логізацією регіонального продовольчого ринку пропонується розуміти  комплекс заходів, направлених  
на забезпечення  безперешкодного доступу споживачів до екологічно  безпечних  продуктів харчування 
за умови  гарантування  певних ресурсних можливостей. 

2. Більшість існуючих досліджень [2, 3] фокусуються на так званому традиційному продовольчому  
комплексі, хоча і в контексті регіонального виміру, тоді як першочергова задача сьогодення – це чітке 
визначення еколого-економічних передумов та критеріїв функціонування регіональних продовольчих 
ринків. 

3. Вагомим атрибутом забезпечення продовольчої безпеки в контексті формування регіональних 
продовольчих ринків на засадах екологізації є належна природо-ресурсна база. Зокрема, це стосується і 
регіональних ринків молочної продукції, де сировинний фактор є визначальним та домінуючим, тому є 
сенс говорити про необхідність аналізу ринку з позиції ресурсного підходу. 

4. Першочерговим базисом екологізації продовольчих ринків є законодавчо-нормативне та інсти-
туціональне забезпечення, яке повинно формуватися не лише на рівні держави, а й окремих регіонів. Не-
обхідно підтримувати ті регіони, які є рушійною силою в напрямі формування продовольчих ринків у 
розрізі конкретних сегментів, зокрема молока як одного з основних продуктів харчування. 

На етапі ринкових перетворень особливого значення потребує розробка концепції продовольчої 
безпеки держави в контексті забезпечення її сталого розвитку. Це, в свою чергу, визначає еколого-
економічну складову як інструмент оцінки якості харчової продукції. Отже, можна стверджувати, що 
проблема екологізації  розвитку продовольчих  ринків  є однією з глобальних проблем сучасності, яка 
потребує нагального вирішення. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ  
КОРПОРАЦІЙ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ 

Проведення структурної трансформації промислових корпорацій базується на різних підходах. Це 
наочно простежується у практиці господарської діяльності корпорацій (акціонерних товариств) розвину- 
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тих країн, що використовують різні підходи до структурного розвитку свого бізнесу. Ураховуючи те, що 
розвиток економіки України відбувається в умовах постійного ускладнення економічного середовища та 
на фоні глобалізації світових ринків, існує об’єктивна необхідність удосконалення існуючих та створен-
ня нових підходів до структурної трансформації промислових корпорацій, як засобу активізації сукупно-
го економічного, соціального та ресурсного потенціалу  для забезпечення сталого економічного зростан-
ня держави та її регіонів. 

Питання теорії, методології та практики організаційно-економічного розвитку промислових кор-
порацій досліджувалися у працях зарубіжних і вітчизняних вчених: І. Ансоффа, П. Друкера, П. Самуєль-
сона, М. Портера, О.І. Амоші, В.Н. Амітана, І.П. Булєєва, С.В. Богачова, М.Д. Прокопенка, Л.А. Савельє-
ва, І.Л. Сазонця та інших. Опрацювання наукових робіт із даної проблематики доводять, що існуючі під-
ходи до проведення структурної трансформації промислових корпорацій  потребують систематизації та 
узгодженості для більш глибокого розуміння цього процесу в контексті ускладнення економічного сере-
довища. 

Метою дослідження є виявлення зі всього набору існуючих підходів до проведення структурної 
трансформації корпорацій найбільш прийнятних до особливостей промислового комплексу Донецького 
регіону. 

Одним із найбільш прийнятних до особливостей розвитку промислового комплексу Донецького 
регіону пропонується вважати еволюційний підхід з оптимальним застосуванням методів приватизації та 
корпоратизації в межах необхідного (вимушеного) підходу. Це обумовлено тим, що під час поступової 
трансформації суб’єктів корпоративного сектору в базових галузях промисловості регіону (що власне 
наслідує світові тенденції еволюційного розвитку корпорацій) залишаються нерозв’язаними такі питан-
ня: непрозорість приватизаційних процесів; відсутність чітких налагоджених механізмів взаємодії між 
корпоративним та іншими секторами економіки; нерозвинутість фондового ринку; недосконалість зако-
нодавчої бази; стан внутрішньої конфліктності у корпоративному секторі; його низька конкурентоспро-
можність та уповільнені темпи виходу на транскордонний та транснаціональний рівень функціонування 
економіки.  

Еволюційний підхід до структурної трансформації корпорацій Донецького регіону відкриває мож-
ливості застосування різноманітних методів та механізмів економічної взаємодії суб’єктів корпоративно-
го сектору з побудовою багаторівневих корпоративних структур, що забезпечуватиме необхідну кон-
центрацію капіталу і виробництва з метою більш повного задоволення суспільних потреб та підвищення 
конкурентоспроможності корпорацій промислового регіону.  

З позиції масштабів трансформаційних змін для промислового комплексу Донецького регіону до-
цільне застосування регіонального підходу при проведенні структурної трансформації корпорацій. Це 
обумовлено тим, що цей регіон має істотні виробничі, ресурсні та територіальні відмінності порівняно з 
іншими регіонами. При цьому 72,8% його природно-ресурсного потенціалу становлять мінеральні ресур-
си, що обумовило формування потужної вугільно-металургійної бази виробництва. У загальному обсязі 
інвестицій в основний капітал підприємств і установ усіх форм власності за всіма видами економічної 
діяльності на Донецький регіон припадає 10,3%. У порівнянні з іншими промислово розвиненими регіо-
нами України питома вага інноваційний активних промислових підприємств у Донецькому регіоні 
(10,4%) більша, ніж у Дніпропетровському (10,2%) і Луганському (9,4%) регіонах, але нижча, ніж у 
Львівському (12%), Запорізькому (12,8%) і Харківському (16,7%), а також у м. Києві, де третина підпри-
ємств є інноваційно активними [2].  

Крім регіонального підходу доцільним є використання галузевого і міжгалузевого підходів до 
проведення структурної трансформації промислових корпорацій, оскільки вони відображають основні 
напрями побудови  економічних зв’язків між корпораціями (акціонерними товариствами) Донецького 
регіону. Так, найбільш розвинутими на території Донецького регіону є вуглеенергохімічний цикл (вугле-
енергетика і коксохімія), металургійний цикл чорних металів (отримання коксу, виплавка чорних металів 
(чавун, сталь, прокат) і виробництво феросплавів) та машинобудівний цикл (машинобудівні і металооб-
робні заводи) [1]. 

З точки зору міжнародного підходу структурну трансформацію промислових корпорацій доцільно 
проводити з урахуванням позиції Донецького регіону в міжнародному поділі праці. Оскільки основна 
спеціалізація регіону полягає у видобутку енергетичного вугілля, виробництві коксу (з власної та привіз-
ної сировини) та металу і прокату, обладнання для важкої промисловості, в міжнародному поділі праці 
його можна визначити як постачальника продукції вуглеенергетики (енергетичне та антрацитове вугілля, 
кокс), металургії (чавун, сталь, прокат) і машинобудування (обладнання для гірничої, металургійної, бу-
дівельної промисловості)) [1]. 

В умовах загострення міжнародної конкурентної боротьби особливої актуальності набуває підхід 
до проведення структурної трансформації промислових корпорацій, пов’язаний із забезпеченням конку-
рентних переваг. На сьогодні основою забезпечення конкурентоспроможності корпорацій Донецького 
регіону є активізація інвестиційно-інноваційних процесів з метою досягнення міжнародних стандартів 
якості продукції, що виробляється, та розвитку нових виробництв 5-го технологічного укладу (високоте-
хнологічні виробництва).  

Результати дослідження підходів до проведення структурної трансформації промислових корпо-
рацій дозволяють зробити такі висновки: 

існуючі підходи до проведення структурної трансформації промислових корпорацій доцільно сис-
тематизувати за критеріями: погляд на корпорацію як на структуру; мотиви учасників структурної тран-
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сформації; масштаби трансформаційних змін; відповідність еволюційним змінам у соціально-економіч-
ній системі;  

найбільш прийнятними до особливостей промислового комплексу  Донецького регіону пропону-
ється вважати підходи: еволюційний, з оптимальним застосуванням методів приватизації та корпорати-
зації в межах необхідного (вимушеного) підходу; регіональний; галузевий і міжгалузевий; міжнародний 
підхід; такий, що пов’язаний із забезпеченням конкурентних переваг; 

Аналіз існуючих підходів до проведення структурної трансформації промислових корпорацій сві-
дчить про те, що вони потребують удосконалення у напрямі пророблення принципових основ щодо при-
йняття організаційних, виробничо-технологічних, фінансових та управлінських рішень, які визначають 
вибір майбутньої структури, форму та методи трансформації з урахуванням впливу на  кінцеві результа-
ти їх діяльності та розвиток усього промислового комплексу Донецького регіону. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ  
СТАРОПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА 

Во второй половине ХХ века произошли значительные технологические изменения и глобальные 
перемены в конкуренции на мировых рынках, одновременно возрастали требования к сохранению окру-
жающей среды. Это привело к глубоким структурным сдвигам в промышленном производстве и кризис-
ным проявлениям в базовых отраслях промышленности развитых стран. При этом в территориальном 
аспекте кризис промышленности распространялся крайне неравномерно, наиболее болезненно протекая 
в регионах концентрации традиционных промышленных производств, так называемых старопромыш-
ленных регионах. 

Для старопромышленного региона характерно: исторически сложившаяся специализация в терри-
ториально-производственном разделении труда, с доминированием в ней индустриальных отраслей; ис-
пользование устаревших технологий и средств производства; производство промышленной продукции 
низкого уровня наукоемкости; локализация рынков сбыта выпускаемой продукции; необходимость ин-
новационной трансформации производственного комплекса. 

Понятие «старопромышленный регион» вошло в научный оборот в середине 70-х годов ХХ века. 
Несмотря на то, что оно широко используется в теории и практике регионального управления, однознач-
ного определения этого термина нет. Различные исследователи по-разному определяют сущность старо-
промышленного региона. Одни называют такие регионы проблемными, указывают на низкую конкурен-
тоспособность как в производстве продукции, так и в привлечении дополнительных ресурсов развития. 
Согласно этому подходу в старопромышленном регионе наблюдается несоответствие ресурсов и техно-
логий современным тенденциям развития мировой экономики в сочетании с кризисным состоянием до-
минирующих отраслей. Другие исследователи, напротив, считают, что старопромышленные регионы 
имеют высокий потенциал развития, поскольку они отличаются наличием квалифицированных кадров, 
производственных фондов, научного потенциала. Согласно третьему подходу, старопромышленный ре-
гион рассматривается как регион с негибкой социально-экономической структурой, если в нем отсутст-
вуют существенные изменения в социально-экономической структуре. 

Обобщив тенденции эволюции старопромышленных регионов на постсоветском пространстве и в 
мире, можно выделить схожие черты и основные закономерности, свойственные развитию таких терри-
торий: 

старопромышленные регионы развивались в период первой промышленной революции; 
старопромышленные регионы переживали период экономического упадка, сопровождавшегося 

проявлениями социальной напряженности; 
экономический упадок старопромышленных регионов обусловлен сложностями трансформации 

староиндустриальных отраслей, т.е. их замещения современными производствами, продукция которых 
востребована и конкурентоспособна на рынках сбыта; 

в старопромышленном регионе технологически отстает не развитие отрасли, а сама отрасль, кото-
рая морально устаревает на фоне появления потребностей в новых видах продукции, выпускаемых но-
выми производствами; 

депрессивное положение старопромышленных регионов является стимулом для появления прин-
ципиально новой государственной политики регионального развития. 

В развитых зарубежных странах наиболее типичными проблемными регионами являются старо-
промышленные. Это регионы, которые характеризуются традиционными индустриальными производст-
вами, переживающими в настоящий момент структурный кризис. В ранг депрессивных регионов попали 
многие угольные и металлургические районы Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, затем в их  
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число попали регионы с большим объемом текстильной промышленности, «грязной» химии, спрос на 
продукцию которых постепенно снижался. В старопромышленных регионах Европы депрессия привела к 
разрушению традиционных структур и связей, утрате регионами преимуществ, которые они приобрели в 
период первой промышленной революции. Таким образом, регионы, бывшие прежде опорой государст-
ва, нуждаются в соответствующей трансформации, в замене устаревших отраслей новыми, высокотехно-
логичными, в развитии сферы услуг и финансового сектора. В Западной Европе сегодня сложилась опре-
деленная система государственного регулирования депрессивных территорий старопромышленного ти-
па, направленная на выполнение этих задач. 

В Украине к старопромышленным регионам относятся: Днепропетровская, Донецкая, Запорож-
ская, Луганская, Харьковская области, общая доля которых в ВВП страны составляет 38,7 %. Эти регио-
ны не могут быть отнесены к депрессивным, так как по показателям социально-экономического развития 
они занимают лидирующие позиции среди остальных регионов страны. 

В 2008 г. наибольший объем ВВП был произведен в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской 
областях: 117646 млн. грн., 104687 млн. грн., 59389 млн. грн. соответственно. Луганская и Запорожская 
области на 5-й и 6-й позиции. Наибольшая сумма инвестиций в основной капитал в 2008 г. была в До-
нецкой – 22136 млн. грн. и Днепропетровской области – 18063 млн. грн. Харьковская, Луганская и Запо-
рожская области на 5-й, 7-й и 10-й позициях соответственно. Наибольший объем экспорта в 2008 г. из 
Донецкой, Днепропетровской, Луганской, Запорожской областей: 14409,5 млн. дол. США, 13163,5 млн. 
дол. США, 6361,0 млн. дол. США, 5370,1 млн. дол. США соответственно. Харьковская область – на 8-й 
позиции. Наибольшая среднемесячная заработная плата была зафиксирована в Донецкой – 2015 грн. и 
Днепропетровской области – 2015 грн. Запорожская, Луганская и Харьковская области на 4-й, 5-й, 6-й 
позициях соответственно. Рассматриваемые области лидируют также по таким показателям, как: основ-
ные производственные фонды, занятость населения, объем реализованной промышленной продукции 
(Источник: Статистичний збірник «Регіони України», 2009).  

Такое положение старопромышленных регионов Украины обусловлено в первую очередь тем, что 
в них сосредоточена основная часть промышленного и научного потенциала страны, высококвалифици-
рованные кадры, экспортоориентированные производства. На этих территориях на протяжении многих 
лет концентрировались ресурсы, развивалась инфраструктура. Именно здесь имеется реальная возмож-
ность реконструкции и структурной перестройки хозяйства с целью превращения старопромышленных 
регионов в поставщиков конкурентоспособной продукции. 

Основная проблема старопромышленных регионов в Украине, как и во всем мире, – наличие 
большого числа крупных и средних предприятий с устаревшим оборудованием и технологиями, которые 
оказались неспособны выдержать конкуренцию на рынке. Среди рассматриваемых регионов износ ос-
новных производственных фондов в 2008 г. меньше среднего по Украине только в Донецкой области 
(52,3%). В остальных областях износ основных производственных фондов составляет от 53,5 до 64,2%. 
Кроме того, старопромышленные регионы Украины столкнулись с серьезными экологическими пробле-
мами. В рассматриваемых регионах наибольшие объемы выбросов вредных веществ в атмосферу, сброса 
загрязненных вод, образования и наличия отходов. 

Несмотря на утрату технологических преимуществ старопромышленными регионами Украины, они 
остаются экономической основой страны. Таким образом, старопромышленные регионы Украины – это 
территории, на которых сконцентрированы индустриальные отрасли, располагающие потенциалом для 
увеличения производства наукоемкой продукции, получения конкурентных преимуществ на внутреннем и 
внешнем рынке, с целью обеспечения устойчивого экономического роста. 

 
Н.В. Іванова, к.е.н. 
ЧДТУ, м. Чернігів 

РОЛЬ ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ У ФОРМУВАННІ ТА РОЗВИТКУ  
ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ РЕГІОНУ 

Регіональна інфраструктура у цілому являє собою комплекс підприємств допоміжних галузей, що 
обслуговують і забезпечують реалізацію господарської діяльності соціально-економічної системи регіо-
ну. Існування інфраструктурного комплексу, формування і становлення якого історично пов’язано з роз-
витком продуктивних сил і територіальним поділом праці, об’єктивно обумовлено потребами населення, 
промислового і сільськогосподарського виробництва та наявністю підприємницьких структур у цілому.  

Виробнича інфраструктура, відповідно, є складовою частиною інфраструктурного комплексу регі-
ону. Кожен об’єкт виробничої інфраструктури виконує різноманітні соціально-економічні та просторові 
функції, викликаючи якісні та кількісні зміни в територіальному розвитку країни або регіону. Прояв фу-
нкцій виробничої інфраструктури, трансформуючих економічний простір, та її участь у регіональному 
розвитку полягають у нижченаведеному:  

Обслуговуючо-забезпечувальна функція – виробнича інфраструктура сприяє протіканню основних 
виробничо-госпо-дарських процесів об’єктів регіонального розвитку.  

Морфологічно-визначальна функція – існуюча виробнича інфраструктура обумовлює форму та 
зміст процесів економічно-просторового розвитку регіону.  

Функція розміщення – виробнича інфраструктура сприяє появі нових об’єктів промислового та 
сільськогосподарського виробництва або трансформації існуючих.  
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Комунікаційна функція виявляється в тому, що виробнича інфраструктура виступає передумовою 
та засобом установлення просторових (міжрегіональних) зв’язків.  

Інтегруюча функція. За умов світової тенденції до глобалізації та інтеграції ця функція набуває ак-
туальності, оскільки можливості міжгалузевого, міжрегіонального та транснаціонального системотво-
рення найчастіше ґрунтуються саме на інфраструктурній основі.  

Функція диференціації – забезпечення окремих регіонів об’єктами виробничої інфраструктури є 
причиною виникнення, посилення, згладжування їх соціально-економічних відмінностей.  

Регіональна система виробничої інфраструктури має три формувальні рівні: міжгалузевий, внутрі-
галузевий і внутрівиробничий. В економічній літературі більше уваги приділяється галузевій організації 
системи виробничої інфраструктури, змістовні форми якої залежать від регіональних умов господарю-
вання. Як основні критерії відбору послуг, що належать до виробничої інфраструктури, доцільно прийн-
яти такі:  

безпосереднє їх відношення до обслуговування процесу основного промислового та сільськогос-
подарського виробництва;  

вплив на величину витрат об’єкта господарювання, пов’язаних із його діяльністю. 
Між галузями спеціалізації та галузями виробничої інфраструктури регіону існує своєрідний «по-

діл праці». Галузі спеціалізації забезпечують динаміку та характер розвитку господарства регіону, а галу-
зі інфраструктури – його збалансованість і згладжування проблем, що виникають при формуванні та роз-
витку економічного потенціалу регіону. 

Становлення різних галузей виробничої інфраструктури не збігається в часі, що обумовлюється 
рівнем розвитку промислового виробництва, формами його організації та етапами науково-технічного 
прогресу в галузях інфраструктури і матеріального сектору економіки. Удосконалення процесів в одній 
сфері суспільного виробництва обумовлює відповідні зміни в інших сферах. Таким чином, виробничу 
інфраструктуру регіону можна класифікувати за етапами життєвого циклу та виділити таку, що форму-
ється, розвинену та регресуючу. 

Схожим проявом, але вже порівняно із темпами розвитку основного виробництва, характеризуєть-
ся виробнича інфраструктура випереджального, своєчасного і запізнілого розвитку. Такий розподіл важ-
ливий для практичного аналізу рівнів інфраструктурного забезпечення регіонального виробництва та 
ступеня відповідності потребам господарюючих суб’єктів елементів виробничої інфраструктури. Для 
більшості регіонів України характерний запізнілий тип розвитку виробничої інфраструктури, оскільки 
спостерігаються такі негативні явища: 

історично обумовлений низький рівень уваги до фінансування розвитку інфраструктурних 
об’єктів; 

невідповідність характеристик існуючої транспортної мережі соціально-економічним потребам ре-
гіону та темпам розвитку автомобілізації; 

недостатній технічний рівень об’єктів інфраструктурного комплексу та накопичене відставання у 
сфері сервісних технологій; 

наростаючі темпи зносу основних засобів підприємств виробничої інфраструктури, зношуваність 
яких досягає 60-70% та продовжує збільшуватись; 

невикористання транспортного та транзитного потенціалу України; 
майже повна руйнація мережі регіональних складських комплексів, які надавали централізовані 

послуги по складуванню та підготовці об’єктів зберігання до промислового використання, що значно 
підвищує відповідну статтю витрат підприємств; 

занепад сформованого ремонтно-сервісного обслуговування техніки промислового і сільськогос-
подарського виробництва та використання ремонтними підрозділами промислових підприємств застарі-
лих технологій; 

неналежне відношення до проблеми та відсутність комплексних розробок рекомендацій щодо під-
вищення ефективності функціонування регіонального інфраструктурного комплексу, що призводить до 
значного дорожчання продукції промислових підприємств. 

Отже, однією з причин появи проблемних ситуацій в економіці регіонів України є, в тому числі, 
наявність диспропорцій у розвитку інфраструктурних комплексів та підприємств промислового вироб-
ництва (див. таблицю).  

Як бачимо, у загальному вигляді сфера послуг зростає швидше за промислове та сільськогоспо-
дарське виробництво, що є певною передумовою розвитку і виробничої інфраструктури (основним ре-
зультатом діяльності якої, власне, і є послуга) на національному та регіональному рівнях. Однак необ-
хідний більш ґрунтовний аналіз, оскільки категорія «Обсяг реалізованих послуг» має досить широкий 
вміст. 

Таблиця  

Порівняльні дані динаміки показників національного економічного простору, % 

Показники 2007 р. 2008 р. 2009 р. 
Індекс ВРП 107,9 102,3 84,9 
Індекс продукції промисловості 107,6 94,8 78,1 
Індекс продукції сільського господарства 93,5 117,1 98,2 
Індекс обсягу реалізованих послуг 129,8 129,8 104,1 
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Отже, наведені вище факти обумовлюють необхідність наукового пошуку та прикладних дослі-
джень у напрямі формування єдиної позиції щодо стимулювання відновлювальних процесів у системі 
виробничої інфраструктури регіону. Ефективність і розвиток виробничого обслуговування, у свою чергу, 
сприятиме позитивним трансформаціям економічного регіонального простору. 

 
А.А. Кальков 
НАПКС, г. Симферополь 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Структурная трансформация экономики Украины предопределяет необходимость осуществления 
регионального управления на основе разработки моделей эффективного использования совокупного эко-
номического потенциала региона, новых подходов к развитию производительных сил, новых принципов 
управления объектами инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства, с целью повышения 
жизненного уровня населения и обеспечения экологической безопасности территории, что осуществля-
ется посредством разработки целевых программ социально-экономического развития, которые являются 
инструментом управления и прогнозирования процессов в регионе. 

Значительный вклад в обоснование необходимости использования программно-целевого планиро-
вания, разработку методологических рекомендаций внесли такие ученые, как М.Я. Азаров, В.Д. Зубаков, 
А.А. Кисельников, В.В. Кондратьев, Б.3. Мильнер, Б.А. Райзберг, И.В. Запатрина, И.Я. Чугунок, В.С. За-
горский, М.О. Кизим и др., однако на сегодняшний день отсутствует единство в трактовании данного 
понятия. 

Следует отметить, что сама идея программно-целевого метода планирования, как отмечает ученый 
Т.М. Рева, заключается в сосредоточении внимания не только на возможностях бюджета (существующих 
ресурсах), но и на эффективности их использования, с целью получения конкретных результатов в госу-
дарственном секторе, вследствие чего важной составляющей бюджетной программы является описание 
запланированных ожидаемых результатов на следующий год с оценкой показателей результативности. 
Разработка результативных показателей для бюджетных программ дает возможность оценки эффектив-
ности использования бюджетных средств, экономичности (соотношение результатов и расходов) и дли-
тельности программы, ее необходимости и соответствия поставленной цели, а также анализа динамики 
результатов бюджетных программ по годам, с целью наиболее эффективного распределения ограничен-
ных бюджетных ресурсов. 

Таким образом, сущность программно-целевого метода заключается в организации комплекса це-
ленаправленных действий, позволяющих наиболее эффективно достигнуть запланированных результатов. 

Анализ литературных источников по данной тематике позволяет выделить ряд структурных эле-
ментов, признаков, принципов, задач и условий, характеризующих сущность программно-целевого мето-
да (см. рисунок). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок. Структурные элементы программно-целевого метода планирования 

© А.А. Кальков, 2010 
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Контроль выполнения программы

 
1) общий  контроль, путем рассмотрений отчетов (осуществляется Кабинетом Министров Украины); 
2) непосредственный контроль за выполнением мероприятий и заданий, а также целевым использованием средств  
(осуществляется государственным заказчиком); 
3) контроль за средствами, который осуществляют уполномоченные органы государственной власти 

Принципы 
 
 

     Ориентация на цель                Ресурсообеспеченность            Системный                    Учет и управление взаимосвязями и взаимодействием в 
                                                                                                               подход                              процессе решения комплексных проблем 

Этапы осуществления программно-целевого метода
 

Этап 1. Стратегическое планирование                 Этап 2. Формирование программ                                Этап 3. Составление бюджета 
 
 

определение и анализ ресурсов, необходимых для реали-
зации программ;  
оценка ожидаемых результатов; 
мониторинг ресурсной базы, ее стоимостная оценка; 
представление бюджетных запросов для включение 
программы в бюджет; 
определение объемов расходов на бюджетную программу 

разработка, анализ и выбор программ, опреде-
ленных программными документами; 
разработка распорядителями бюджетных 
средств кратко- и среднесрочных программ и 
задач, которые должны быть реализованы 

определение долго- и среднесрочных целей; 
выбор первоочередных задач с учетом 
финансовых возможностей;  
принятие программных документов орга-
нами власти 

Показатели результативности выполнения программ
 

     Показатели затрат –             Показатели продукта –            Показатели эффективности–        -      Показатели качества – 
объем и структура ресурсов,             количество пользователей                затраты ресурсов на единицу                    результаты осуществления и  
необходимых для выполнения       товарами (работами, услугами)              продукции или результата                         программы и качество  
           программы                             как результатом реализованной                         программы                                       предоставленных услуг 
                                                                             программы 
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обоснование и анализ потребности в решении проблем функционирования экономики и социальной сферы, жизнедеятельности  государ-
ства и общества; 
формулировка и обоснование системной совокупности структурированных, ранжированных по масштабу, значимости целей и заданий, 
достижение которых будет способствовать решению проблемы; 
уточнение исходного состояния проблемы; 
определение комплекса альтернативных мероприятий, действий; их координация, ориентация во времени, взаимная увязка  
с исполнителями; 
формирование комплекса работ, направленных на достижение поставленных целей; 
формирование возможных стратегий и выбор наилучшего варианта программ для решения проблемы; 
определение источников, вида и количества финансовых и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения  
программных мероприятий и их рациональное использование; 
создание и внедрение в действие организационно экономических механизмов управления реализацией программных мероприятий,  
контроль, за выполнением и обеспечением, оперативное регулирование и координация необходимых процессов 
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Необходимо отметить, что, несмотря на очевидную целесообразность использования программно-
целевого метода, как инструмента управления социально-экономическим развитием региона, существует 
ряд негативных факторов, связанных, в первую очередь, со значительным количеством нормативно-
правовых актов, регламентирующих его использование, вследствие чего формирование расходов бюджетных 
средств осуществляется только на краткосрочную перспективу, что снижает возможность учитывать страте-
гические цели развития экономики, влияние глобальных факторов и интеграционных процессов на макроэко-
номические показатели, изменение уровня конкурентоспособности регионов и стран мира.  

Так же внедрение программно-целевого метода планирования требует разработки инструментов 
эффективного контроля  выполнения  целевых  программ,  так  как  утвержденные  в Концепции исполь-
зования программно-целевого метода показатели, характеризующие результаты выполнения бюджетных 
программ являются формальными, что обусловлено статистическим характером данных показателей, 
вследствие чего прогнозирование эффективности и целесообразности конкретной программы затрудне-
но. 

 
Э.Р. Каримова, к.э.н., 
М.С. Жверанцева 
ПАГС им. П.А. Столыпина, г. Саратов 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Мировая практика свидетельствует, что результаты деятельности налоговой системы любого го-
сударства зависят от качества проведения налогового контроля. Реализация государством функции нало-
гового контроля заключается в осуществлении специализированными органами на постоянной основе 
контроля над соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов тре-
бований законодательства о налогах и сборах.  

Несмотря на достаточно непродолжительный срок существования полноценного, ведущегося на 
постоянной основе налогового контроля, уже сегодня можно с уверенностью утверждать, что в Российс-
кой Федерации накоплен значительный опыт проведения налогово-контрольных мероприятий, и набор 
применяемых форм налогового контроля в целом является оптимальным. Представляется, что многочис-
ленные нарекания со стороны субъектов хозяйствования по поводу проводимых в настоящее время ме-
роприятий налогового контроля объясняются не столько несовершенством набора форм налогового кон-
троля, сколько недостаточно четкой регламентацией всех процедур налогового контроля в Налоговом 
кодексе РФ, что позволяет налоговым органам достаточно агрессивно использовать свои властные пол-
номочия. 

Отношения по осуществлению налогового контроля, будучи разновидностью налоговых отноше-
ний, должны в наибольшей степени согласовываться с требованиями, предъявляемыми к системе нало-
гообложения в целом. В связи с этим следует признать, что реформирование налоговой системы должно 
сопровождаться улучшением системы правового регулирования деятельности контролирующих органов, 
повышением эффективности контрольных функций специализированных органов, сведением к необхо-
димому минимуму мер текущего налогового контроля, сосредоточением ресурсов контролирующих ор-
ганов на ключевых сферах, исключением дублирования контрольных полномочий различными государс-
твенными органами. 

Важнейшим фактором повышения эффективности контрольной работы налоговых органов являе-
тся совершенствование действующих процедур контрольных проверок. Из практического опыта, накоп-
ленного зарубежными странами, следует, что необходимыми признаками любой действенной системы 
контроля над соблюдением налогового законодательства являются: 

наличие эффективной системы отбора налогоплательщиков для проведения документальных про-
верок, дающей возможность выбрать наиболее оптимальное направление использования ограниченных 
кадровых и материальных ресурсов налоговой инспекции, добиться максимальной результативности на-
логовых проверок при минимальных затратах усилий и средств за счет отбора для проверок таких нало-
гоплательщиков, вероятность обнаружения налоговых нарушений у которых представляется наиболь-
шей; 

применение эффективных форм, приемов и методов налоговых проверок, основанных как на раз-
работанной налоговым ведомством единой комплексной стандартной процедуре организации контроль-
ных проверок, так и на прочной законодательной базе, предоставляющей налоговым органам широкие 
полномочия в сфере налогового контроля для воздействия на недобросовестных налогоплательщиков; 

использование системы оценки работы налоговых инспекторов, позволяющей объективно учесть 
результаты деятельности каждого из них, эффективно распределить нагрузку при планировании контро-
льной работы. 

На современном этапе при формулировании задач, стоящих перед налоговыми органами, проис-
ходит «подмена» задачи по контролю над правильностью соблюдения законодательства о налогах и сбо-
рах задачей по обеспечению поступлений финансовых средств в бюджет в определенном объеме. Эта 
проблема, безусловно, препятствует созданию эффективной системы налогового контроля в Российской 
Федерации. При всей видимой схожести указанных задач, очевидно, что они не являются тождествен- 
 

©  Э.Р. Каримова, М.С. Жверанцева, 2010 



 159

ными. Даже при самом передовом законодательстве налоговое администрирование будет далеко от эф-
фективного, если основной задачей налогового органа будет пополнение бюджета любой ценой, при том, 
что ответственность за окончательное решение вопросов о правомерности доначисления налогов по ре-
зультатам проверок перекладывается на судебную систему, а издержки налогоплательщиков, связанные 
с таким администрированием, не принимаются во внимание.  

Поэтому как орган, выполняющий контрольные функции, налоговый орган должен быть дистан-
цирован от решения задач по наполнению бюджета финансовыми ресурсами. Нельзя требовать от фина-
нсового контролера объективности при осуществлении мероприятий налогового контроля, если эффек-
тивность деятельности этого контролера оценивается исходя из объема поступлений, а иногда и «дона-
числений» в бюджет. Следовательно, нужно исключить практику установления плановых заданий по 
сбору налогов для Федеральной налоговой службы России. При этом критерием эффективной контроль-
ной работы налоговых органов должно стать количество налогоплательщиков, охваченных выездными 
проверками, и количество вынесенных по итогам проверок и не отмененных впоследствии в судах реше-
ний налоговых органов. 

Кроме того, совершенствование налогового контроля требует изменения культуры и идеологии 
взаимоотношений между налоговыми органами и налогоплательщиками, появлении реальной ответст-
венности налоговых органов за принимаемые решения.  Внедрение в налоговую сферу практики компен-
сации ущерба налогоплательщикам, причиненного незаконными действиями или решениями контроли-
рующих органов, безусловно, повысит ответственность государственных органов. 

Работа по повышению эффективности налогового администрирования призвана создать баланс 
прав и обязанностей налогоплательщиков и государства в лице налоговых органов с тем, чтобы, с одной 
стороны, избавить налогоплательщиков от излишнего административного воздействия, а с другой – сох-
ранить за налоговыми органами достаточные полномочия по контролю над соблюдением законодательс-
тва. Налоговая политика в Российской Федерации должна быть направлена на формирование новых об-
щественных отношений между налогоплательщиками, налоговыми органами и государством. С учетом 
зарубежного опыта должна создаваться не только государственная, но и частная информационно-
консультативная структура. Работа с налогоплательщиками станет фактором повышения налоговых пос-
туплений и регулирования отношений между налоговыми органами и налогоплательщиком. Поэтому 
при выработке новых концепций налоговой политики следует предусмотреть дальнейшее развитие нало-
говых консультаций и общественных связей. 

Таким образом, реформирование налоговой системы Российской Федерации должно сопровож-
даться улучшением контрольных функций налоговых органов, сведением к необходимому минимуму 
мер текущего налогового контроля над деятельностью налогоплательщиков, сосредоточением ресурсов 
контролирующих органов на ключевых сферах. Упрощение налогового контроля может быть достигнуто 
только в условиях создания более простой и понятной налоговой системы. 

 
И.А. Карпухно, к.э.н., 
В.И. Денисюк 
ДонНУ, г. Донецк 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ 

Региональную политику можно рассматривать в двух аспектах: собственно политику государства 
в отношении территориальных образований (регионов) и политику самих регионов, проводимую внутри 
территориальных образований. Государственная региональная экономическая политика включает сле-
дующие составляющие: финансовую, бюджетную, налоговую политики и др. Проводя свою политику, 
государство направляет и координирует деятельность местных органов власти в сфере укрепления фи-
нансовой стабильности, финансово-бюджетной дисциплины, способствует формированию благоприят-
ной для хозяйственной деятельности среды и др.  

Основной целью региональной политики является существенное повышение жизненного уровня 
населения. Существуют два пути достижения этой цели: рост экономического потенциала территории и 
территориальное развитие, предполагающее обеспечение устойчивости, сбалансированности и социаль-
ной ориентации функционирования территориальных образований. Задачами региональной экономиче-
ской политики являются следующие: обеспечение занятости; создание надежной налоговой базы для 
местного бюджета; поддержка предпринимательства и привлечение инвестиций; обеспечение рацио-
нального и эффективного использования ресурсного потенциала региона, уменьшение зависимости ре-
гионов от центра.  

Объект государственной региональной политики – экономика региона как экономико-
хозяйственная система. Регион – это часть территории страны, на которой функционирует сформирован-
ный комплекс отраслей производства, производственной и социальной инфраструктуры. Регион характе-
ризуется специфическими природно-географическими, историко-демографическими, политико-
административными особенностями. Как самостоятельный объект, регион имеет общую систему управ-
ления, финансирования и кредитования, удовлетворения социальных потребностей населения и др. Тер-
риториальную основу регионального самоуправления Украины составляют район и область. На уровне  
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области действуют областные советы в качестве местного органа власти, представляющего интересы 
региона. Их деятельность финансируется за счет местных финансов. Местные финансы области включа-
ют: областной бюджет, фонды специального назначения на уровне области, финансы государственных 
предприятий области. 

Составным элементом государственной региональной экономической политики является государ-
ственная региональная финансовая политика – система мероприятий, осуществляемых центральной вла-
стью с целью управления процессом создания, распределения, перераспределения и использования фи-
нансовых ресурсов в регионах и в других административно-территориальных единицах. Главным ее эле-
ментом является систематическое предоставление центральной властью помощи органам власти тех тер-
риторий, которые не имеют достаточных ресурсов для выполнения возложенных на них функций. Со-
гласно ст. 142 Конституции Украины государство финансово поддерживает местное самоуправление. В 
ст. 140 Конституции Украины местное самоуправление в Украине определено как гарантированное госу-
дарством право территориальных коллективов граждан и избранных ими органов местного самоуправле-
ния самостоятельно решать все вопросы местного значения в пределах действующего законодательства.  

Цели государственной региональной финансовой политики Украины в определенной мере опре-
деляются Конституцией Украины. Согласно ст. 95 Конституции бюджетная система Украины строится 
на основах справедливого и беспристрастного распределения общественного богатства между граждана-
ми и территориальными громадами. При формировании отношений «центр-регион» нужно обратить 
внимание на невозможность всестороннего управления экономическими процессами из центра как из-за 
недостаточной информированности, так и из-за неэффективности применения единых правил к экономиче-
ски неравным регионам. Отдельные местности имеют особые потребности, которые лучше всего удовле-
творяются местным самоуправлением через финансирование расходов местных бюджетов. Поэтому суще-
ствует потребность перемещения большей части доходов и соответственно расходов на региональный уро-
вень. Государственная региональная финансовая политика предусматривает ряд мероприятий для решения 
финансовых проблем регионов по совершенствованию пропорций распределения доходов и расходов 
сводного бюджета между государственным и местными бюджетами соответственно компетенции, функ-
циями и обязанностями центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного само-
управления.  

Одной из главных целей экономической политики в сфере межбюджетных отношений является вы-
равнивание до минимально необходимого уровня бюджетной обеспеченности и социально-экономического 
развития регионов. Выравнивание вертикальных и горизонтальных фискальных дисбалансов, то есть обес-
печение соответствия между доходами и расходными потребностями органов власти разных уровней, а 
также обеспечение услуг местной власти на уровне установленных центральной властью минимальных 
социальных стандартов осуществляется с помощью системы трансфертов.  

Исследование показывает, что характерные для Украины значительные различия в экономическом и 
бюджетном положении ее регионов, связанные с историческими, национальными, экономическими и дру-
гими особенностями развития, затрудняют регулирование уровня их бюджетной обеспеченности и форми-
рование эффективного механизма межбюджетных трансфертов. Анализ свидетельствует о наличии проти-
воречий в развитии отдельных территорий. Большинство административно-территориальных единиц мож-
но отнести к категории «бедных». Доходы самой бедной территории на человека составляют 43% от сред-
него в Украине показателя. К категории «богатых» территорий, где показатели налоговых доходов на чело-
века были выше, чем в среднем по Украине, принадлежат г.Киев и Киевская область, Запорожская, Днеп-
ропетровская, Донецкая, Одесская, Полтавская и Харьковская области. В основном эти же регионы явля-
ются наиболее развитыми регионами по доле в ВВП Украины. Эти административно-территориальные 
единицы являются высокоразвитыми в индустриальном плане регионами, формирующими наибольший 
объем доходов бюджетов разных уровней, имеют наибольший коэффициент налогоспособности, т. е. пере-
дают средства из местного в государственный бюджет. Регионы с развитым промышленным сектором, в 
том числе с экологически вредным производством, обеспечивают большую часть налоговых поступлений. 
Отличия в уровне социально-экономического развития регионов предопределяют различные коэффициен-
ты налогоспособности, находящиеся в прямой зависимости от ВВП. Размеры суммарных собственных до-
ходов и размеры социальной помощи в расчете на душу населения тоже имеют большие региональные раз-
личия. Поэтому необходима оценка реальных налоговых возможностей каждой области и применение 
дифференцированного подхода к системе налогообложения и межбюджетным трансфертам для каждой 
области. 

Наличие территориальных отличий будет присутствовать всегда, поэтому сглаживать их следует пу-
тем проведения соответствующей финансовой политики. Учитывая конкретную экономическую ситуацию 
и стратегию развития страны, финансовая политика предусматривает степень перераспределения нацио-
нального дохода, уровень централизации финансовых ресурсов в рамках бюджетной системы, степень рег-
ламентации использования бюджетных средств, приоритетность бюджетного финансирования различных 
мероприятий, пути достижения сбалансированности доходов и расходов бюджета и др.  

Исследование показывает, что местные финансы Украины пока что не обеспечивают возможности 
реализации функций и заданий, которые возлагаются на местные органы власти. Принимая во внимание, 
что основой финансовой базы органов местного самоуправления являются местные бюджеты, необходимо 
повышение самостоятельности местных органов власти в формировании местных бюджетов. 
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Г.В. Колєснікова,  
МЕГІ, м. Макіївка 

КРЕДИТНА КООПЕРАЦІЯ – АЛЬТЕРНАТИВНЕ ДЖЕРЕЛО ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ  
ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ В МЕЖАХ РЕГІОНУ 

Сьогодні однією із причин фінансової кризи в більшості суб’єктів господарювання поряд із факто-
рами, які мають об’єктивний характер, є недостатність власних оборотних коштів, неефективне викорис-
тання основних, оборотних і трудових ресурсів, прибутку. Одним із джерел фінансових ресурсів для 
суб’єктів господарювання особливо малого підприємництва є кредит. Але кредити, що надають банки, 
ще залишаються дорогими та потребують нерухомого майна під заставу, якого мале підприємництво 
зазвичай не має. У такій ситуації на допомогу у кредитуванні малого підприємництва мають виступити 
гарантійні фонди, що діють на кошти та за підтримки держави, а також кредитні кооперативи як альтер-
нативні джерела формування фінансових ресурсів для малого підприємництва. 

Мета дослідження – вивчення зарубіжного досвіду кредитування малого підприємництва за учас-
ті кредитних кооперативів та кредитних спілок; розробка рекомендацій щодо реалізації програм розвитку 
кредитної кооперації в Україні. 

Окремі аспекти цієї багатогранної проблеми вже розкриті у працях відомих економістів 
М. Алімана, І. Витановича, В. Гончаренка, В. Марочка, А. Морозова, Л. Файна та інших. Проте питання 
це потребує подальшої розробки, зокрема щодо впливу розвитку кооперації на розвиток малого підпри-
ємництва. 

У процесі своєї діяльності підприємствам малого і середнього бізнесу доводиться вирішувати 
складні проблеми, пов'язані з фінансуванням господарських операцій. Зарубіжний досвід свідчить, що 
при пошуку зовнішніх джерел фінансових ресурсів основну увагу малі та середні підприємства приділя-
ють банківському кредиту.  

Витрати, пов'язані з високим ступенем ризику щодо кредитування підприємств малого і середньо-
го бізнесу, банки, у кінцевому рахунку, перекладають на позичальників за допомогою високої ставки за 
кредитом або вимогою надати забезпечення у великому обсязі. У тому випадку, коли з високого рівня 
банківського ризику знижується доступність кредиту на прийнятних для підприємств умовах, у закор-
донних малих і середніх підприємств є можливість скористатися різними видами підтримки, а саме, пос-
лугами спеціалізованих інститутів: гарантійних установ, завдяки втручанню яких знижується ступінь 
банківського кредитного ризику, і кредитних кооперативів, які надають малим і середнім підприємствам 
фінансування на більш вигідних (з точки зору ставки відсотка, необхідного забезпечення) умовах порів-
няно з банками. До зовнішніх джерел фінансування підприємств малого та середнього бізнесу належать 
також установи, утворені за принципом кооперації - кредитні спілки (кооперативи). Їх значення як пос-
тачальників позикових коштів у зарубіжних країнах різниться, тим не менш, у країнах із розвиненою 
кооперативної мережею, наприклад у Канаді, вони є громадським доповненням банківському кредиту-
ванню.  

Кредитні кооперативи є об'єктом багатьох наукових досліджень. Існують два різних визначення:  
Кредитний кооператив – це кооперативне товариство, що пропонує своїм членам позики за раху-

нок заощаджень, нагромаджених самими членами. Кооператив створює група членів, які мають загаль-
ний інтерес. Домовляючись вносити регулярні внески, вони створюють фонд, з якого можуть брати гро-
ші на інвестиції та поповнення оборотних коштів під вигідний відсоток. Позиковий відсоток служить для 
кооперативу джерелом доходу для покриття адміністративних витрат. Усі надлишкові кошти поверта-
ються членам у вигляді дивіденду на заощадження. Для зниження ризику непогашення позики члени 
кооперативу повинні забезпечувати спільну гарантію. Кредитний кооператив є неприбутковою організа-
цією, контрольованою його власними членами.  

Кредитний кооператив – це фінансова установа, що видає позики своїм членам під низький відсо-
ток. Як правило, його членами є люди однієї професії або з однієї галузі господарської діяльності. Кошти 
для позик надходять від продажу паїв своїм членам і від ощадних вкладів членів. Перший кооперативний 
банк з'явився в Німеччині у ХІХ ст.; його організував Герман Шульц-Деліч, а пізніше Ф.В. Райффайзен 
пристосував їх спеціально до сільської місцевості. Кредитні кооперативи мають велике значення, тому 
що надають позики підприємствам, яким важко отримати кредит з якогось іншого джерела під прийнят-
ний відсоток.  

Система кредитної кооперації включає такі елементи: кредитні спілки, що безпосередньо надають 
фінансові послуги своїм членам;  інфраструктура, яка забезпечує належний рівень фінансової, системної 
та організаційної інтеграції кредитних спілок;  сервісна інфраструктура, об’єкти якої перебувають у вла-
сності кредитних спілок або під їх контролем та забезпечують надання відповідних послуг. 

В економіці України кредитні спілки (далі – КС) займають особливе місце. По-перше,  КС є одним 
із вагомих інститутів кредитування у секторі фінансових послуг та ефективним інструментом в акуму-
люванні грошових заощаджень та задоволенні соціально-економічних потреб. По-друге, актуальність 
фінансово-кредитного кооперативу полягає в тому, що його власниками є ті ж люди, які користуються 
послугами кредитної спілки. Сторони забезпечуються стабільними зв'язками, з одного боку, члени-
вкладники – мають вільні гроші та розміщують їх на відповідних умовах у КС, а з іншого боку, члени-
позичальники, які мають потребу у грошах, і беруть у КС фінансову допомогу. На 1 січня 2010 р. Держа-
вний реєстр фінансових установ містив інформацію про 754 кредитні спілки. Вони охоплюють 2,3 млн. 
членів, з яких 119,2 тис. осіб є вкладниками. Залишок за вкладами становить 3 млрд. грн. 
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Зважаючи на український та світовий досвід розвитку кредитної кооперації, найголовнішими на 
шляху реформування мають стати такі кроки.  

1. Розширення ринкової ніші спілок: можливість обслуговувати фізичних осіб-підприємців, юри-
дичні особи – малі підприємства, неприбуткові і релігійні організації. Слід виходити з того, що кредитна 
спілка – це фінансова установа громад, яка повинна мати можливість обслуговувати фінанси цих громад, 
вести їх рахунки безпосередньо або через кооперативний банк кредитних спілок. 

2. Розмежування членів та асоційованих членів у кредитній спілці, що вирішує питання реальності 
членства, додаткової відповідальності дійсних членів, реальності загальних зборів. Пропозиції про об-
меження членства у спілках абсурдні. У деяких областях Росії існувала така норма, але від неї вже відмо-
вилися. 

3. Місце проведення загальних зборів і їх порядок денний визначаються не пізніше як за 300 днів, 
про що інформує сайт регіональної асоціації. Її адреса вказується в усіх договорах спілки окремим ряд-
ком. Так можна уникнути спекуляцій з порядком скликання та проведення зборів, звітністю, виробити 
культуру комунікацій. 

4. Мінімальний кворум для визнання загальних зборів легітимними встановлюється на рівні по-
двійного числа виборних органів кредитної спілки. 

5. Обов'язкова регулярна публічна звітність про діяльність кредитної спілки через публікацію зві-
тів на сайті регіональної асоціації. 

6. До кредитної спілки з всеукраїнським статусом встановлюються вищі вимоги до капіталу і пер-
соналу – обов'язкова наявність у штаті аудитора, комп'ютерної системи для реєстрації операцій у єдиній 
базі даних у режимі реального часу, закриття операційного дня, щоденний баланс, щоденна звітність до 
регіональної асоціації, обов'язкова участь у Фонді гарантування вкладів членів кредитних спілок. 

7. Обов'язкова участь у регіональній асоціації всіх кредитних спілок. Обов'язковість представниц-
тва спілок із всеукраїнським статусом у регіональних асоціаціях, де вони мають свої відділення, що пе-
редбачає також обов'язкову звітність. 

 
Л.А. Кравченко, к.е.н.  
КЕІ ДВНЗ “КНЕУ  ім. Вадима Гетьмана”, 
м. Сімферополь 

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

Важливою умовою розвитку економіки усіх країн є досягнення економічного зростання, основою 
забезпечення якого виступає нагромадження та реалізація інвестиційного потенціалу національної еко-
номіки.  Стан інноваційної діяльності в Україні, на думку науковців, визначається як кризовий і такий, 
що не відповідає сучасному рівню інноваційних процесів у промислово розвинутих країнах. Перспекти-
ви розвитку національної економіки нерозривно пов’язані з економічним розвитком регіонів на іннова-
ційних засадах. Інноваційний потенціал регіону, поряд із природно-ресурсним, людським, інвестицій-
ним, експортним та іншими, є складовою національного економічного потенціалу як спроможності сус-
пільного розвитку на відповідному етапі з оцінкою внутрішніх джерел і рушійних мотивів розвитку, за-
кладених у продуктивних силах і виробничих відносинах. 

Інноваційна складова простежується практично по всіх пріоритетних напрямах стратегії розвитку 
економіки Автономної Республіки Крим [3, 6-28, 45]. АР Крим має потужний інноваційний потенціал, 
але практична його реалізація наштовхується на чимало проблем, які заважають створенню сприятливих 
умов для здійснення інноваційної діяльності, формування попиту та впровадження сучасних технологій.  

Дослідження свідчать, що інноваційний потенціал промислових підприємств реалізується далеко 
не повністю. Серед причин називаються, наприклад, недостатній рівень корпоративної культури, невід-
повідність між інноваційними можливостями корпорацій і інтелектуальним та культурним рівнем персо-
налу, відсутність ефективних економічних стимулів до оновлення суб’єктами господарювання основних 
фондів і здійснення інвестицій у розвиток інноваційного потенціалу. У регіоні також нерозвинена інно-
ваційна інфраструктура, сформовані лише окремі її елементи, вона не охоплює всі ланки інноваційного 
процесу та  не має системності. 

Міжнародні експерти не раз відзначали низькі показники інноваційної активності підприємств 
України та регіону. Так, за рівнем інноваційної активності АРК за 2009 р.  змістилася з 9 на 21 місце се-
ред регіонів України. Якщо в Україні у 2009 р. у середньому інноваційно активне було одне з восьми 
промислових підприємств, то в АР Крим лише одне з одинадцяти. За даними статистики, у 2009 р. скоро-
тилася питома вага підприємств АРК, що займалися інноваціями та впроваджували їх (інноваційною дія-
льністю займалося 31 промислове підприємство – 9,2%, у середньому по Україні – 12,8%).  За останні 
п’ять років тільки у 2008 р. автономія мала більш високий показник, ніж у середньому по Україні (13,2% 
проти 13,0%). У 2005, 2007 та 2008 рр. питома вага експорту  на третину складалась з інноваційної про-
дукції (36-38%), а в 2009 р. становила лише його п’яту частину (22%). З інноваційними процесами пов’я-
зана не лише конкурентоспроможність регіону, але і  вирішення екологічних проблем на півострові. Що-
рік промисловими підприємствами автономії викидається більше 160 тис. т  токсичних речовин, з ураху-
ванням 4 групи токсичності їх накопичилося більше 11 млн. т  – вирішення питань зниження антропоген-
ного впливу на екологію неможливе без інновацій [1, 8].  
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Головною проблемою підтримки й розвитку інноваційного потенціалу залишається проблема фі-
нансування інноваційної діяльності. Комплекс політико-правових, фінансових, організаційних, техноло-
гічних та інших перешкод фактично не дозволяє залучити до інноваційного обігу достатні фінансові ре-
сурси. В останні роки виникла тенденція зменшення частки бюджетних асигнувань у структурі джерел 
інноваційного фінансування при одночасному збільшенні навантаження на власні кошти підприємств. Як 
свідчать статистичні данні, за період з 1995-2008 рр. питома вага видатків з держбюджету  України на  
підтримку інноваційно-інвестиційного розвитку економіки у ВВП знизилася з 0,45 до 0,37%. Негативна 
тенденція зафіксована і в розподілі обсягів фінансування інноваційної діяльності промисловістю. Так, 
протягом 2000-2007 рр. питома вага витрат підприємств на дослідницькі розробки у загальному обсязі 
фінансування інноваційної діяльності становила 10-16%. На придбання нових технологій підприємства 
витрачали всього 3-6% своїх наукових витрат [2].  

Аналогічна тенденція виявилася в АР Крим. Щорік на розвиток промисловості спрямовується від 
20 до 30% усіх капітальних вкладень, але матеріально-технічна база інноваційної діяльності стрімко ста-
ріє, на  інновації використовуються лише  2-3%. Обсяг фінансування інновацій у 2009 р. склав 129,8 млн. 
грн., у порівнянні з 2008 р. їх обсяг знизився майже вдвічі (на 42,5%), тоді як у 2008 р. спостерігався річ-
ний приріст на 21,9%. Основним джерелом фінансування технологічних інновацій залишаються власні 
кошти підприємств, до 2008 р. їх частка мала тенденцію до скорочення, а у 2008 р. різко зросла до 83%. 
Два останні роки при впровадженні інновацій чотири з п’яти підприємств розраховували лише на власні 
кошти (у 2007 р. – лише кожне друге).  За 2009 р. сума,  отримана від іноземних інвесторів, склала 0,2% 
загального обсягу фінансування. Жодне підприємство АР Крим не виконувало роботи по впровадженню 
інновацій за рахунок вітчизняних інвесторів, коштів державного і місцевих бюджетів, а також позабю-
джетних фондів. При цьому «інші» джерела фінансування склали значну питому  вагу (19%, або 24,7 
млн. грн.) [1, 5]. 

У цілому реалізація інноваційного потенціалу потребує удосконалення методів і форм викорис-
тання ресурсів на всіх рівнях інноваційної системи, докорінної трансформації взаємодії  «науки – бізнесу 
– влади – суспільства». 

Протягом 2009 р. науковими організаціями АРК виконувалося 1019 наукових і науково-технічних 
робіт, 213 розробок мали інноваційну спрямованість (у 2008 р. – 382), упроваджено результати  530 робіт 
(у 2008 р.– 685),  з яких 147 – віднесені до пріоритетних напрямів, у тому числі 42 ресурсозберігаючі тех-
нології, 16 нового вигляду виробів [1, 4]. 

Отже, як бачимо, у регіоні існує ряд проблем, які гальмують процес ефективного використання ін-
новаційного потенціалу. Серед цих проблем основною є недосконалість існуючого інноваційного потен-
ціалу, неадекватність технологічної структури економіки країни та регіону цілям і вимогам інноваційної 
моделі розвитку. 

Економічне посткризове зростання можливе тільки за рахунок інноваційних чинників, швидкого 
формування нових технологічних можливостей та модернізації базових галузей регіону. Пріоритетами 
мають стати активізація державної інноваційної та науково-технічної політики; розвиток інноваційної 
інфраструктури, що безпосередньо буде пов’язано з подальшим поглибленням процесу інтеграції науки 
та виробництва; оптимізація фінансового забезпечення реалізації інноваційних розробок і розвитку кад-
рового потенціалу у сфері інноваційної діяльності; формування інвестиційної привабливості регіону, 
здійснення інвестицій у розвиток інноваційного потенціалу; посилення інституційної спроможності регі-
ону в розробці та використанні інноваційних методів управління; здійснення перерозподілу інноваційно-
го потенціалу на користь нових виробництв, які визначають сутність і спрямованість трансформаційних 
процесів. 

Література 

1. Инновационная деятельность промышленных предприятий / под ред. Н.А. Полонской; Главное 
управление статистики в АР Крым. – Севастополь, 2010. – С. 4-8. 

2. Каіпецький О.В. Розвиток позабюджетного фінансування в регулюванні інноваційного розвитку 
державних підприємств / О.В. Каіпецький // Актуальні проблеми економіки. – 2008. –№ 12. – С. 84-91. 

3. Пріоритети та завдання розвитку економіки Криму / Б.М. Данилишин, А.Б. Кондрашихін, 
М.В. Мних, Л.В. Ларина, Т.В. Пепа; РВПС України НАН України. – Севастополь: Телескоп, 2010. –  
С. 6-28, 45-63. 

 
В.Г. Кузнецов, к.э.н., 
А.В. Таранич, к.э.н.  
ДонНУ, г. Донецк 

КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА  
В УПРАВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ РЕГИОНА 

Проблема жилищного и промышленного строительства является одной из самых сложных в  
экономике Украины. За время кризиса покупательная способность населения существенно снизилась, 
вследствие чего аренда коммерческой и жилой недвижимости стала более предпочтительна среднеста- 
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тистическому предпринимателю или потребителю, нежели ее покупка. В перспективе нестабильность 
экономики не позволяет достоверного планирования деятельности предприятий жилищного строитель-
ства на основе долгосрочных отношений, что выводит стратегический маркетинг на первый план в кон-
тексте решения проблем антикризисного развития предприятий строительного комплекса Донбасса. 

С наступлением кризиса многие строительные компании снизили свою активность на рынке, а не-
которые и вовсе завершили свою деятельность, чтобы переждать кризисный  период, не растеряв ранее 
заработанные капиталы. В результате многие из участников рынка недвижимости приостанавливают  
строительство объектов, перестают заниматься освоением уже купленных площадок под застройку, бро-
сают работу над проектами, на которые потрачены средства, не рассматривают возможность приобрете-
ния новых интересных участков, сворачивают рекламные бюджеты. Таким образом, оптимизация марке-
тинговых инструментов строительными компаниями позволит им не только преодолеть последствия фи-
нансового кризиса, но и упрочить свое финансово-экономическое положение. 

Особенностям финансового кризиса в Украине, его причинам и следствию посвящены работы вы-
дающихся ученых-экономистов, среди которых можно выделить публикации А.И. Амоши, В.М. Гейца, 
В.И. Ляшенко, Ю.В. Макогона. В то время как проблема социально-экономического развития Украины и 
Донецкого региона нашла отражение в значительном количестве научных публикаций, региональное 
управление строительным комплексом Украины в условиях кризиса находится на стадии исследований и 
публикаций, среди которых можно выделить работы А.И. Кизилова, А.И. Навроцкого, 
В.Н. Николаевского, И.И. Шеремета, П.М. Пинчука, В.Н. Поляченко, отражающих формирование кон-
цепции стратегического маркетинга в строительстве и сопутствующих видах деятельности.  

Цель работы – выявление оптимальных путей стратегического управления строительным ком-
плексом Украины, связанных с преодолением экономического кризиса и его последствий, в контексте 
стимулирования регионального социально-экономического развития. 

Сегодня строительный рынок находится в сложной и проблемной ситуации. По информации Гос-
комстата, в январе 2010 г. по сравнению с январем 2009 г. объем выполненных строительных работ со-
кратился на 24,1%, а в январе 2009 г. по сравнению с 2008 г. падение составило 56,4%. В течение 2009 г. 
в Украине ликвидировано более 1,2 тыс. строительных компаний. К началу 2010 г. в стране насчитыва-
лось около 58 тыс. строительных  предприятий, из них — 544 государственных.  

Подобные экономические циклы были характерны для многих стран и на протяжении 20-го столе-
тия неоднократно обваливали фондовые рынки и рынки недвижимости. Опасность их заключается в том, 
что после длительного периода подъема цен наступает резкий спад, т.е. рынок застывает, нарушая не 
только нормальный ритм функционирования системы операций с недвижимостью, но и поражает бан-
ковскую и налоговую системы, строительную индустрию и другие отрасли, снижает деловую актив-
ность. 

Кризис сыграл роль катализатора, выявив скрытые проблемы на рынке и позволив фун-
кционировать только проверенным временем, профессионально действующим компаниям и агентам. 
Неграмотный подход в управлении риэлтерской деятельностью и отсутствие профессионализма у руко-
водства, непонимание сути маркетинга и элементарных методов анализа, а также ошибки при планиро-
вании и принятии решений непременно приведут к негативным последствиям, что отобразится в отрица-
тельных финансовых показателях. 

Так как сейчас у многих застройщиков появляется возможность приобрести земельные участки по 
доступной цене, возникает необходимость в определении наиболее перспективных сегментов рынка не-
движимости и оценки конкретных площадок под застройку. Кроме этого, застройщики остро ощутили 
необходимость оптимизации ранее разработанных проектов, которые в изменившихся условиях не поль-
зуются спросом. Большинство компаний столкнулись с проблемой остановки продаж, так как ряд объек-
тов не соответствует изменившимся запросам потребителей. В сложившихся условиях становится осо-
бенно важным определение оптимальных свойств объектов, наиболее востребованных покупателями.  

Для формирования конкурентных преимуществ следует руководствоваться следующими крите-
риями: наличие формализованной методологии проектного управления компанией; высокая деловая ре-
путация компании; присутствие квалифицированных риэлторов и аналитиков; позитивный опыт работы 
в проектах управления недвижимостью и при разработке концептуальных решений касательно недвижи-
мости; использование прогрессивных маркетинговых инструментов. 

Предприятиям, занятым в сфере торговли недвижимостью, необходимо пересмотреть свои методы 
продвижения и стимулирования продаж жилья.  

В условиях взаимодействия строительных, финансовых и управляющих компаний на определен-
ной территории можно говорить о создании жилищно-строительных кластеров.  

И для государства, и для строительных компаний формирование подобных кластерных объедине-
ний и возведение социальной, транспортной и жилищной инфраструктуры является одним из потенци-
альных способов перехода к расширенному общественному воспроизводству в условиях кризиса путем 
стимулирования развития смежных отраслей и видов деятельности, а также материальной основой для 
преодоления демографического кризиса и социально-экономического развития Украины.  

Рынок недвижимости Украины формировался и развивался сложным и противоречивым путем, 
анализ его состояния позволил сделать ряд выводов. Во-первых, до сих пор нет стратегического направ-
ления развития рынка недвижимости ни среди государственных структур управления, ни среди общест-
венных организаций, действующих в этой области. Во-вторых, операторы рынка недвижимости приоб-
рели громадный опыт приспособления к существующей неустойчивой системе взаимоотношений между 
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всеми участниками рынка. В-третьих, сложились основные закономерности развития рынка недвижимо-
сти, позволяющие в определенной степени прогнозировать его поведение в зависимости от ситуации. 

Выводы. Выделены основные тенденции развития рынка жилой недвижимости в Украине, среди 
которых наиболее негативными является отсутствие как концепции стратегического развития отрасли, 
так и ее государственного контроля. Выявлены наиболее действенные маркетинговые методы привлече-
ния покупателей жилья и увеличения прибыли предприятий жилищного строительства в кризисный пе-
риод. Сформирована концепция создания жилищно-строительных кластеров, ориентированная на стиму-
лирование экономики и социально-демографической ситуации в Украине. 

 
Л.М. Кузьменко, д.е.н. 
ІЕП НАН України, м. Донецьк 

ІНСТИТУТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  

Як самостійний економічний суб’єкт регіон створює необхідні умови для ефективного розвитку 
всіх видів господарської діяльності. Зміна статусу регіону в напрямі підвищення самостійності безпосе-
редньо пов’язана з розвитком інститутів, що забезпечують його функціонування і розвиток. Розвиток 
регіонів на сучасному етапі здійснюється в рамках інститутів нормативно-правової, фінансово-
бюджетної й адміністративної систем. Будь-які інститути створюють структуру спонукальних мотивів 
взаємодії в політиці, економіці, соціальній сфері. Сучасні виклики й загрози надають особливої значущо-
сті формуванню відповідних інститутів та інституціонального середовища для державного регулювання 
економічних процесів на регіональному рівні. Необхідність розв’язання даної проблематики акцентує 
особливу увагу на інститутах, інструментах і механізмах співпраці органів влади різних рівнів, регіонів і 
бізнесу з метою збалансованого розвитку територій. 

Досліджуючи питання формування інституціонального середовища, необхідно визначити, що це – 
певні рамки, у яких укладаються інституціональні угоди. Дані рамки, у свою чергу, підрозділяються на 
формальні, втілені у вигляді конкретних законів і нормативних актів, і неформальні правила. Формальні 
правила можна розділити на державні інститути й інститути громадського суспільства. Структура нефо-
рмальних інституцій різноманітна. Це – звичаї, традиції, неписані кодекси і норми поведінки, господар-
ська етика, культурні стандарти. В умовах природного, переважно еволюційного розвитку суспільства 
сукупність неформальних інституцій історично і логічно представляє вихідний базис для утворення і 
розвитку на їх основі формальних інститутів як більш пізніх соціально-економічних структур. Неформа-
льні інститути, як правило, відрізняє порівняно велика історична довготривалість, високий ступінь по-
ширення і стабільність. Тому значною мірою саме неформальні інституції визначають можливі варіанти 
інституціонального вибору країни, народу, нації як у процесі тривалої і безперервної історичної еволю-
ції, так і на етапах інтенсивної інституціональної модернізації.  

Якщо нормативно-правова система інститутів визначає (формує) напрями політики, що прово-
диться, і встановлює, використовуючи законодавчі акти, правила взаємодії, а фінансово-бюджетна сис-
тема інститутів бере участь у створенні та використанні фінансових ресурсів, то адміністративна система 
інститутів являє собою одну із форм контролю економічної активності. Слід зазначити, що в зарубіжній 
практиці цей вид інститутів є винятковим заходом, оскільки такі інститути реалізують свої повноваження 
у випадках, коли інші методи контролю виявляються неефективними. В Україні, як і в інших країнах 
СНД, використання інститутів адміністративного регулювання є досить нерідким. Це пов’язано, перш за 
все, з недосконалістю діяльності інших інституціональних систем, тобто взагалі з  відсутністю розвину-
того інституціонального середовища, а також із втручанням держави в економічні відносини, що виправ-
довуються недосконалістю ринкових відносин.  

Слід відзначити, що в сучасній Україні спостерігається продовження активності в адміністратив-
ному регулюванні на державному рівні, незважаючи на опір регіональних влад. І в той же час у мотивах 
регіональної участі в адміністративних процедурах простежуються корупційні та лобістські інтереси. 
Такий стан створює додаткові адміністративні бар’єри на регіональному рівні, впливаючи на економіч-
ний і соціальний розвиток територій. Подолання таких бар’єрів вбачається в реалізації регіональної полі-
тики, яка має дві складові – внутрішню і зовнішню, а пріоритетного значення набуває створення інститу-
ційного середовища. Нові інститути з’являються тоді, коли є нові можливості одержання прибутку, який 
не може бути одержаний у вже існуючому інституціональному середовищі, формуючи можливості, які 
має суспільство.   

Відомо, що сталий розвиток країни в цілому передбачає стійкий розвиток усіх регіонів. Це перед-
бачає формування ефективної просторової структури економіки при додержанні балансів інтересів дер-
жави та її регіонів. Отже, слід сформувати відповідну модель регіональної політики, яка у подальшому, 
використовуючи сучасні інструменти, змогла б знайти елементи підтримки депресивних регіонів на но-
вих принципах, одночасно здійснюючи підтримку регіонів-лідерів. Державної підтримки потребують усі 
– і сильні, і слабкі регіони, але конкретні форми і механізми такої підтримки повинні бути різними. 
Обов’язково слід змінити (удосконалити) концепцію державної підтримки, яка була б зорієнтована на 
стимулювання точок зростання на всіх територіях, на заохочування за реальне зростання економічної та 
соціальної сфер. Необхідно ліквідувати «чорні діри» державної підтримки і практику, коли «бідним бути 
вигідно». Такий підхід спрямований на зменшення регіональної диференціації соціально-економічного  
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розвитку та рівня життя населення в регіонах; активізацію інвестиційної діяльності; ефективне викорис-
тання бюджетних коштів і місцевих ресурсів; зміцнення конкурентоспроможності регіональної економі-
ки; узгодження пріоритетів економічного розвитку регіонів із відповідними загальнодержавними пріори-
тетами; сприяння міжрегіональній інтеграції та співробітництву, подолання міжрегіональних протиріч. 
Вирішення проблем, що відповідають інтересам всієї держави, обов’язково має враховувати регіональні 
особливості, а саме: 

формування господарського механізму регіону з урахуванням його соціально-економічного розви-
тку, стану екологічного середовища, у тому числі природокористування; 

реалізацію заходів, спрямованих на оздоровлення населення, розвиток соціальної інфраструктури, 
забезпечення благополучної санітарно-епідеміологічної обстановки; 

ефективне ведення сільського господарства, адаптованого до місцевих природних і кліматичних 
умов; 

структурну перебудову регіональної промислової системи, що відповідає сучасним вимогам роз-
витку, на основі зміни зовнішніх і внутрішніх факторів. 

У процесі формування та вдосконалення інститутів адміністративного регулювання розвитку те-
риторій можуть з’являтися такі, що доповнюють, і в жодному разі не виключають або замінюють один 
одне. Створення ефективних регіональних інститутів означає, окрім формування нормативно-правової 
основи, ринкових механізмів, що сприяють прояву соціально-економічної фінансової політики, на сучас-
ному етапі розвитку використовувати інститути адміністративної системи. Перехід до ринкових відносин 
сприяє формуванню в регіонах нових завдань і функцій із новими ознаками, що змінюють зміст  його 
діяльності. Як самостійний економічний суб’єкт регіон виробляє суспільні і квазісуспільні блага, ство-
рює умови для ефективного ведення господарства на території, організує відтворення всіх видів ресурсів 
у власних межах, відповідає за соціальний розвиток, сприяє реалізації державної регіональної політики.  

 

Р.В. Кузьменко 
ІЕП НАН України, м. Донецьк 

ВИЯВЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ  
В ЕКОНОМІЦІ РЕГІОНІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКОЇ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ 

 
Конкурентні переваги є найважливішим фактором залучення інвестицій, зростання економіки ре-

гіону, вирішення соціальних проблем і підвищення якості життя населення. Однак використання конку-
рентних переваг більшості регіонів, які враховують їх відмінності, особливі можливості та складові у 
цілому значний потенціал, відбувається неефективно. Про це свідчить низький рівень інвестицій у 
суб’єктах економіки України, слабкий розвиток реального сектору економіки і, як наслідок – зниження 
життєвого рівня значної частини міського й особливо сільського населення країни.  

Як свідчить світовий досвід, в умовах ринку кластери – найбільш ефективні та гнучкі структури. З 
аналізу світової господарської практики видно, що найбільш економічно ефективним, конкурентоспро-
можним і перспективним напрямом розвитку бізнесу можна вважати виробничу кооперацію, що поєднує 
малі, середні й великі підприємства та сприяє створенню промислових об’єднань, названих кластерами. 
Кластери відрізняються від інших форм організації підприємств, наприклад від територіально-
виробничих комплексів. Така відмінність полягає в наявності внутрішнього конкурентного середовища, в 
істотному поширенні кластерів у глобальній економіці, присутності в них сильних конкурентних позицій 
на світовому ринку. У кластерних об’єднаннях економічний ефект досягається в результаті всебічного 
застосування спеціальних знань, грамотного навчання персоналу для подальшої взаємодії з бізнес-
партнерами. Економічна політика, орієнтована на розвиток кластерів, сприяє підвищенню конкурентосп-
роможності держави. Важливим фактором є те, що створення кластерів забезпечує нові можливості для 
економіки в плані підвищення стабільності розвитку малого підприємництва, сприятиме зростанню еко-
логічної відповідальності підприємств, надасть стимул для розширення меж їх ініціативної природоохо-
ронної діяльності. Економіки західних європейських країн усвідомили й переконалися на власному дос-
віді в ефективності такого підходу до ведення господарської діяльності. Основою кластерного об'єднання 
є два принципи – кооперація й конкуренція. Останнім часом, конкурентоспроможність усе частіше стала 
розглядатися як результат здатності регіонів до інновацій, у виробничій сфері, здатної стимулювати обмін 
знаннями, взаємодію й партнерські відносини між підприємствами. Кластери можуть впливати на конку-
рентоспроможність за рахунок підвищення продуктивності їх фірм і галузей,  за допомогою підвищення 
здатності до інновацій і, таким чином, до підвищення продуктивності, розвитком стимулювання нових 
підприємств, що підтримують інновації й розширює межі кластера.  

Звісно, що не всі регіони розвиваються однаково. Це обумовлено географічним розташуванням, 
обставинами функціонування, що історично склалися, демографічною ситуацією і ще рядом чинників, 
які характеризують регіон. У так званих «депресивних регіонах» інноваційні процеси не набувають від-
повідного розвитку. Однією з головних причин такого становища є недостатні інвестиції в економіку цих 
регіонів. У таких регіонах ведеться часткове державне фінансування, спрямоване, особливо останнім  
часом, тільки на підтримку мінімального рівня розвитку. Кожна окремо взята область володіє своїми від- 
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мітними особливостями в економічному розвитку, тому, вибираючи початкові дані для оцінки економіч-
ного потенціалу майбутніх кластерів регіонального рівня, доцільно використовувати такі статистичні по-
казники, які найбільш повно характеризують економіку кожної області. 

Застосування методу нечіткої кластеризації дозволяє ефективно коригувати існуючі програми з 
економічного розвитку регіонів. Одним із важливих моментів такого комплексного програмного плану-
вання є те, що даний підхід дозволяє враховувати інтереси всіх «основних і другорядних» учасників 
цього процесу. Переваги такого підходу до модельних розрахунків економічної ситуації в регіоні мають 
суттєве практичне і теоретичне значення для обґрунтування стратегічних рішень, спрямованих на за-
безпечення його стійкого розвитку. Як програмний інструмент для вказаних розрахунків прийнято про-
грамну реалізацію методу с-середніх для нечіткої кластеризації. Вибір такого інструменту є невипадко-
вим, оскільки однією з проблем у разі комплексної оцінки того або іншого регіону є різноманіття еко-
номічних характеристик, які слід урахувати, причому більшість характеристик виражені в різних оди-
ницях виміру. Тому з урахуванням даної обставини такий підхід є найбільш раціональним. Таким чи-
ном, задачею нечіткої кластеризації є знаходження нечіткого розбиття або нечіткого покриття множини 
елементів досліджуваної сукупності, що утворює структуру нечітких кластерів. Ця задача зводиться до 
знаходження ступенів приналежності елементів сукупності нечітким кластерам, які в сукупності і ви-
значають нечітке розбиття або нечітке покриття множини даних. 

Результат нечіткої кластеризації, одержаний на основі методу с-середніх, можна вважати опти-
мальним для розбиття на кластери щодо компактності та може бути представлений у вигляді чіткої від-
повіді, де кожному номеру кластера відповідатиме певна область. У той же час результати, одержані 
після проведення нечіткої кластеризації, потребують подальшого аналізу і коригування. Це обумовлено 
тим, що програма не враховує географічного розташування того або іншого регіону. А однією з важли-
вих умов формування будь-якого кластера є географічна близькість об’єктів, що належать йому, у да-
ному випадку регіони передбачають наявність спільних кордонів між областями всередині кластера. 
Звичайно, потреба в подальшому аналізі одержаних результатів є  недоліком у вирішенні поставленого 
завдання.  Проте після невеликої обробки одержаних даних можна цілком визначити, а головне − раці-
онально розбити досліджувані області на регіональні кластери. Кінцеві результати за кожним дослі-
джуваним періодом часу після проведення нечіткої кластеризації можна навести у таблиці. Також слід 
відзначити, що наочність результатів, одержаних при виконанні розрахунків, є важливим фактором. 
Проаналізувавши одержаний результат, можна дійти висновку про те, що стійка схожість ознак визна-
чає так звану домінуючу «спеціалізацію кластера». У даному випадку під «спеціалізацією кластера» 
слід розуміти галузеву орієнтованість сформованих регіональних кластерів. Вона може бути в кожному 
створюваному регіональному кластері різною, а може мати однакову спрямованість. Таким чином, 
створювані регіональні кластери можуть бути кількох видів: 

промислово орієнтовані; 
з економікою, орієнтованою на виробництво сільськогосподарської продукції; 
з основною часткою економіки, орієнтованої на розвиток туристичного бізнесу; 
зі змішаною економікою. 
Саме застосування методу нечіткої кластеризації надає можливість формування регіональних кла-

стерів з урахуванням усіх наявних ознак економічного розвитку. Причому, що особливо важливо, засто-
совуючи даний метод, можна виявити «сильні» та «слабкі» сторони в  економіці регіонів. У свою чергу, 
така інформація допомагає вибрати найбільш пріоритетні й ефективні напрями розвитку кожного регіону 
в майбутньому.  

Таким чином, використання методу с-середніх для нечіткої кластеризації регіональних кластерів 
дозволяє вирішувати завдання щодо поліпшення ефективності прогнозування розвитку регіональної 
економіки. 

 
Т.В. Кулініч, к.е.н. 
ІРД НАН України, м. Львів 

ІНСТРУМЕНТИ ПОРТФЕЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ 
МОЖЛИВОСТЕЙ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  В РЕГІОНІ 

Пропонуємо розглянути специфіку використання ряду інструментів портфельного аналізу [1]  
(зокрема, таких як модель Бостонської консалтингової групи (БКГ) і модель GE / McKinsey) для прове-
дення стратегічної діагностики можливостей активізації інвестиційної діяльності в регіоні. 

Модель БКГ (матриця «Зростання галузі/Частка ринку») у застосуванні для завдань корпоративно-
го розвитку дозволяє оцінити позиції конкретного виду бізнесу в стратегічному просторі, можливості і 
потреби його фінансової підтримки. При використанні цієї моделі для стратегічної діагностики з метою 
оптимального регулювання інвестиційних процесів у регіоні, основну увагу буде зосереджено на ви-
вченні спрямування грошових потоків у підтримку відповідних об’єктів, які є стратегічно важливими на 
регіональному рівні. Такими об’єктами (у термінах портфельного аналізу – стратегічними господарськи-
ми одиницями (СГО)) на рівні регіону, залежно від деталізації, можуть виступати передусім види еконо-
мічної діяльності (ВЕД), але також окремі суб’єкти господарювання. При цьому вибір об’єктів і обсягів 
надходження (відпливу) грошових потоків залежить від темпів зростання ринку для певного виду еконо- 
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мічної діяльності і відносної частки останнього на регіональному ринку. На грошову підтримку можуть 
розраховувати передусім ті ВЕД, ринок яких зростає (що обіцяє у найближчому майбутньому достатню 
віддачу від інвестицій у них), і частка ринку яких, відповідно, збільшується (тобто це – ВЕД- 
«проблемні діти» (ПД), які претендують і мають ґрунтовні підстави для переходу в категорію «зірок» 
(З)). Позиція ПД є хиткою: якщо вони не будуть достатньо конкурентоспроможними, замість отримання 
потужного грошового вливання, вони можуть дійти до стадії дезінвестування у них з боку потужних 
приватних інвесторів. З точки зору провадження інвестиційної стратегії у регіоні, спрямованої на активі-
зацію інвестиційних процесів, на особливу увагу заслуговують також ті ВЕД, що належать до категорії 
«грошових мішків» (ГМ). Оскільки саме за їх (ГМ) рахунок відбувається фінансування інших ВЕД, що 
потребують розвитку (тобто ПД і З), оскільки ГМ є єдиними акумуляторами коштів серед названих кате-
горій СГО. ГМ попадають до своєї категорії із «зірок», вони є лідерами у своїй сфері господарювання і 
втримують значну частку регіонального ринку, проте вони вже перейшли від стрімкого зростання до 
стану стабільності. Навіть більше, якщо на регіональному ринку на даний момент відсутні ГМ, якась із 
«зірок» поступово буде змушена перейти в цю категорію (ГМ). Найгіршу позицію серед СГО посідають 
«собаки» (С), оскільки характеризуються нижчими середніх для регіону темпами зростання і малою час-
ткою регіонального ринку. Вони вимагають значних коштів для покриття збитків. Проте, на відміну від 
корпоративної стратегії, стратегія на рівні регіону не передбачає виведення С і неконкурентоспроможних 
ПД з регіонального ринку, але останній сам проведе диференціацію наявних у ВЕД регіону суб’єктів го-
сподарювання на сильні і слабкі і встановить об’єкти для пріоритетної підтримки у вигляді інвестицій. 
Головним є те, що для розвитку регіональної економіки й активізації інвестиційної діяльності у регіоні, 
за законами ринку, основний потік інвестицій буде спрямовано від ГМ на розвиток З і сильних ПД. Та-
кож як додаткові джерела інвестицій можуть бути використані грошові потоки, одержані від ліквідації 
слабких ПД і С. 

Велика частка ринку та її швидке зростання не є єдиною ознакою привабливості ВЕД та працюю-
чих у них підприємств для інвесторів, тому цей брак оціночних критеріїв може бути елімінований за до-
помогою інших моделей стратегічної діагностики, наприклад за моделлю GE / McKinsey, яка за багаток-
ритеріальним підходом дозволяє оцінити стан і оптимальні зміни секторів бізнесу, виходячи з привабли-
вості для них ринку та утворених для них на цьому ринку відносних конкурентних переваг. 

Переліки стратегічних альтернатив для окремих СГО, залежно від їх розташування в окремих ква-
дрантах матриці GE / McKinsey, були запропоновані для корпорацій такими економістами, як Нейлор, 
Дж. С. Дей, А. А. Томпсон і А. Дж. Стрікленд та іншими. Проте корпоративні стратегічні підходи мо-
жуть бути використані і для формування інвестиційної стратегії на рівні регіону. Зокрема, за аналогією 
до пропозицій Дж. С. Дея, можна стверджувати, що стратегію інвестування можна запровадити лише для 
тих регіональних СГО, для яких є характерними: 1) сильні конкурентні позиції на ринку і висока приваб-
ливість цього ринку – це буде стратегія «захисту позиції на ринку», що передбачає максимальне інвесту-
вання у розвиток при концентрації зусиль на збереженні сильних сторін; 2) сильні конкурентні позиції на 
ринку за середньої привабливості цього ринку – стратегія «селективного розвитку», зосереджена на мак-
симальному інвестуванні у привабливі галузі, розвитку конкурентоспроможності, збільшенні прибутко-
вості завдяки підвищенню продуктивності СГО; 3) середні конкурентні позиції на ринку за умови висо-
кої привабливості останнього – стратегія «інвестування у розвиток» з метою захопити лідерські позиції 
на ринку, а також провадити стратегію вибіркового розвитку у тих напрямах, де позиція СГО є сильною, 
не забуваючи зміцнювати її вразливі місця. Певну аналогію щодо пропозицій інвестувати лише за умови 
наявності сприятливих умов і сильної позиції можна відстежити і при дослідженні стратегічних альтер-
натив, сформованих на основі матриці GE / McKinsey А. А. Томпсоном і А. Дж. Стріклендом. 

Теза «ставити на сильного» при реалізації ефективного регулювання інвестиційних процесів спра-
цьовує на мезоекономічному рівні, якщо врахувати ключові принципи [2, 135], покладені в основу фор-
мування пріоритетних цілей і завдань реалізації регіональних стратегій. Це, зокрема, такі принципи: 
1) стратегічної значущості реалізації пріоритетного напряму розвитку, вибір якого залежить від рівня 
охоплення комплексу проблем регіону та впливу стратегічних заходів на забезпечення економічної (для 
нашого випадку інвестиційної) активності в регіоні; 2) економічного зростання, що супроводжується 
швидким отриманням ефекту, що передбачає розвиток тих сфер діяльності, які, незважаючи на нестабі-
льність середовища, змогли залишитися прибутковими, приваблюють та накопичують значні обсяги ін-
вестицій, а отже, гарантують швидку віддачу в процесі їх освоєння; 3) адекватності світовим інновацій-
ним пріоритетам розвитку, тобто більш активної підтримки тих видів діяльності, які здатні задати інно-
ваційний вектор трансформацій у регіональній економіці; 4) відповідності регіональних інтересів націо-
нальним, зокрема в аспекті забезпечення інвестиційної активності в регіонах. 

Усе зазначене дозволяє дійти висновків, що в умовах посилення конкурентної боротьби за інвести-
ції та подолання наслідків впливу світової фінансово-економічної кризи, регіональні інститути влади не 
можуть підтримувати розвиток збиткових ВЕД, а мають насамперед звернути увагу на прибуткові, які 
вже змогли залучити достатньо капіталовкладень, продукція яких користується попитом і приносить іс-
тотний дохід. Крім того, розвиток має бути забезпечено першочергово тим ВЕД, які використовують 
внутрішні регіональні ресурси, а при впровадженні інноваційних проектів – здатні реалізувати їх пере-
важно власними силами підприємств та організацій регіону (тобто завдяки самоінвестуванню). При реа-
лізації регіональних інвестиційних програм підтримку слід надавати тим ВЕД, які знаходяться у сфері 
національних пріоритетів і які вже підтримує держава. Реалізовувані на регіональному рівні інвестиційні 
стратегії мають справляти комплексний вплив на розвиток економіки регіону і давати можливість одер-
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жання синергетичного ефекту при управлінні діяльністю об’єктів, що належать до ключових сфер регіо-
нального господарського комплексу. Активізація інвестиційної діяльності в регіоні за визначеними «точ-
ками прориву» не означає нехтування слабкими сторонами, а лише дозволяє надати потужний поштовх 
сильним СГО, що зможуть виступити «грошовими мішками» для підтримки розвитку менш активних і 
менш розвинених об’єктів. 
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ІНДЕКС ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ЯК ВІДБИТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ПОТЕНЦІАЛУ 
СТАРОПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

Історично сформована неоднорідність економічного простору України значно впливає на розвиток 
держави, структуру й ефективність національної економіки, стратегію і тактику інституціональних пере-
творень і соціально-економічну політику. Наростання кризових явищ в економіці відбило також різну 
здатність адаптації до ринку регіонів із різною структурою економіки. Слід зазначити, що провідною 
регіоноформуючою галуззю практично всіх розвинутих регіонів світу є промисловість. Однак за часом 
становлення, тривалістю й особливостями свого розвитку вони істотно відрізняються між собою. Вагоме 
місце серед них посідають так звані старопромислові регіони, які характеризуються цілим комплексом 
особливостей та проблем, спричинених довготривалим періодом їх активного господарського освоєння. 
Незважаючи на те, що існування територіальних соціально-економічних диспропорцій багато в чому по-
роджується об'єктивними причинами, виникає необхідність їх пом'якшення. У наявній ситуації доцільно 
змістити акценти з дослідження відокремлених темпів економічного зростання на сталий регіональний 
розвиток, що визначатиметься зокрема і якістю життя окремої людини і громади в цілому, і на цій базі 
сформулювати нові цілі розвитку. 

Питанням комплексного моніторингу регіонального розвитку та розробленню рекомендацій щодо 
переходу до сталої моделі зростання присвячені роботи О.В. Ткача, А.А. Садєкова, М.В. Савченко, В.А. 
Поповкіна, В.П. Нагірної та інших науковців. Разом із тим проблемам діагностики рівня соціального до-
бробуту суспільства з огляду на перехід до сталого розвитку приділяється недостатньо уваги.  

Метою даної статті є визначення індексу розвитку людського потенціалу старопромислового регі-
ону – Донецької області – як базового індикатора діагностики соціальної складової регіонального розви-
тку. 

Будь-які системи показників, що нині застосовуються для оцінювання соціального стану, охоп-
люють коло показників, кожний з яких характеризує кількісну або якісну сторону одного з аспектів доб-
робуту суспільства. Водночас вони все ж таки не дають цілісного уявлення про рівень життя в даний мо-
мент часу й у динаміці, а також не зовсім придатні для проведення порівняльного аналізу рівня життя 
населення різних соціальних груп, регіонів або держав. Для вирішення цієї проблеми існує практика по-
будови інтегральних показників, які, з одного боку, забезпечують методологічну єдність усіх окремих 
показників даної системи; з іншого боку, дають однозначну оцінку рівня та динаміки досліджуваного 
процесу. Одним із найбільш широковживаних вимірників соціальної складової суспільного добробуту є 
індекс розвитку людського потенціалу, що визначається з 1990 р.і формується з урахуванням не тільки 
доходу людей, але і їх здоров’я, освіти, збереження навколишнього середовища, забезпечення свободи 
дій та слова, а також забезпечення інших умов соціально-економічного розвитку. 

За наявним природно-ресурсним та трудовим потенціалом, особливостями історичного розвитку 
господарства й іншими чинниками Донецька область посідає сьогодні одне з провідних місць серед регі-
онів України. Стан розвитку економіки Донецької області значною мірою визначається особливостями 
структури виробництва, у якій переважає важка промисловість. А тому скорочення обсягів сектору нега-
тивним чином відбивається на задоволенні соціальних потреб. Специфіка Донецької області як староп-
ромислового регіону визначає, безперечно, і якість життя населення регіону, інтерпретовану в показнику 
індексу людського розвитку. Можна говорити про певні диспропорції між рівнем розвитку виробничого 
потенціалу та соціальної сфери (див. рисунок). 

Як видно з наведеної вище діаграми, якість життя населення Донецької області значно поступа-
ється середньому в державі рівню, не досягаючи навіть 50% від базового показника забезпечення людсь-
кого розвитку, який прийнято за «1,0». Занепокоєння викликає той факт, що досліджуваний показник у 
довгостроковій перспективі має тенденцію до скорочення. Слід відмітити й те, що індекс людського роз-
витку як комплексна оцінка стану соціальної сфери регіону не демонструє кореляції з показниками еко-
номічного розвитку. Так, найнижчий рівень показника було зафіксовано у 2007-2008 рр., у той час як 
темпи зростання промислового виробництва  демонстрували найкращі показники, починаючи з 1990 р. 
Цей факт можна пояснити низькою соціальною відповідальністю бізнесу перед суспільством, значним  
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Рисунок. Характеристика регіонального людського розвитку у 1999-2009 рр. 

 
ступенем «тінізації» регіональної економіки, відсутністю інституціональних стимулів для інвестиції у 
людський капітал, відсутністю проектів екологічної спрямованості тощо. Як результат, Донецька область 
за індексом розвитку людського потенціалу серед регіонів України стабільно знаходиться в аутсайдерах, 
поділяючи з Луганською областю протягом 1999–2009 рр. 26 та 27 місця. Найбільш суттєвий негативний 
вплив на інтегральний показник регіонального людського розвитку здійснюють показники демографіч-
ного розвитку (26 місце), умови проживання населення (26 місце), стан та якість охорони здоров’я (24 
місце) та екологічна ситуація (27 місце). Протягом досліджуваного періоду суттєво погіршився стан роз-
витку регіонального ринку праці. Диспропорції попиту та пропозиції на ринку, значна плинність робочої 
сили, невідповідність робочих умов санітарно-гігієнічним нормам спричинили падіння області у рейтин-
гу з 8 до 15 місця. 

Таким чином, аналіз дозволяє виявити конкретні проблеми, що чинять негативний вплив на якість 
людського розвитку у Донецькій області. Слід відмітити, що частину з них можна пояснити саме староп-
ромисловою характеристикою регіону (незадовільний стан навколишнього природного середовища, де-
мографічні проблеми, низький ступінь соціальної безпеки), інші ж є результатом загальнодержавних те-
нденцій, які нашарувалися на індустріальну матрицю Донбасу (невідповідна структура і якість освітньо-
го сектору, диспропорції ринку праці, незадовільні умови проживання населення, низька якість медично-
го обслуговування тощо). Значені вище проблеми окреслюють коло питань, вирішення чи пом’якшення 
яких дозволить у майбутньому перейти на якісно новий щабель розвитку соціальної складової регіональ-
ного потенціалу й тим самим покращить показники конкурентоспроможності Донецької області на наці-
ональному та міжнародному рівнях. 
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ЛОГІСТИКА У ФОРМУВАННІ РИНКОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

Однією з умов переходу регіонів України від кризового стану до стійкого розвитку з точки зору 
методології є визначення такої їх стратегії, яка б відповідала сучасному стану й одночасно визначала 
довгострокові цілі. Звичайно, що як головну довгострокову стратегію регіону слід визначити його стабі-
льний, стійкий розвиток. 

Стратегія розвитку регіону включає два головних напрямки – економічний і соціальний, між яки-
ми існує органічний зв’язок, адже високий рівень економічного розвитку передбачає створення високо-
розвиненої соціальної сфери регіону. Разом із тим існують певні протиріччя між цими напрямами, оскі-
льки економічний розвиток регіону забезпечують підприємства і їх вищі організації, а відповідальність за 
соціальний розвиток несуть регіональні й державні органи влади, інтереси яких не завжди збігаються з  
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інтересами підприємств і організацій. Це призводить до того, що не завжди вдається регіональним орга-
нам управління забезпечити гармонійний і пропорційний розвиток усіх структурних елементів соціаль-
но-економічного розвитку регіону.  

Що стосується стратегії розвитку регіону з точки зору логістики, то вона має бути спрямована на 
досягнення головної мети планування економічного й соціального розвитку регіону – створення оптима-
льних умов для життєдіяльності населення й виробничої діяльності підприємств і організацій, спрямова-
них на забезпечення випуску продукції в необхідних для регіону пропорціях і обсягах при мінімальних 
(оптимальних) витратах матеріальних, фінансових, трудових та інших ресурсів. Поставлена мета може 
бути досягнута за умови раціональної організації діяльності регіону й забезпечення комплексного розви-
тку його господарства, що є можливим у разі впровадження ефективних механізмів управління каналами 
збуту, організації роботи з постачальниками, розвитком транспортного і складського господарства, 
об’єктів інфраструктурного забезпечення тощо. У наданому визначенні вказані мета і засоби її досягнен-
ня, оскільки вони знаходяться в діалектичній взаємодії. Однією з необхідних умов досягнення поставле-
ної мети є розглядання регіону в системі соціально-економічного комплексу «держава – регіон». 

Для регіону дуже важливо визначити своє становище на ринку, у тому числі й на міжрегіональних 
ринках. При цьому необхідно вивчити ринок кожного регіону України окремо і мати визначений пакет 
замовлень. Слід також скласти банк даних щодо тієї продукції, яка виробляється в регіоні. З цією метою 
необхідно скласти комплексну характеристику регіону з точки зору ринків, товарів, покупців, конкурен-
тів тощо. Первині дані щодо стану та динаміки, тенденцій розвитку регіонів можна одержати за допомо-
гою індикаторів, індексів, рейтингів. 

Ринкова стратегія розвитку регіону на засадах логістики визначає можливість його пристосування 
до вимог ринку, суспільного попиту, систем розподілення і товарного руху, забезпечення конкурентосп-
роможності господарюючих на території регіону суб’єктів з метою підвищення якості життя населення. 

Роль логістики в цьому процесі визначається такими діями: 
визначення існуючого та потенційного попиту споживачів на продукцію, що виробляється в регіо-

ні, та планування на цій основі запасів; 
визначення потужності виробництва і транспортних засобів;  
координування та планування регіонального виробництва й фінансування; 
створення і вдосконалення регіональної системи збуту й розподілення продукції; 
послідовне регулювання та коректування регіональних ринків відповідно до змін, що відбувають-

ся як усередині регіону, так і на національному та міжнародному ринках. 
Актуальність регіональної логістики визначається, як мінімум, такими факторами: економічний, 

організаційно-економічний, інформаційний, технічний і специфічний (для українських умов), що 
пов’язані з регулюванням господарських процесів у регіоні. 

Крім того, регіональний розвиток потребує запровадження адекватного за змістом та принципами 
фінансово-економічного механізму. Такий механізм повинен бути ринковим за своєю природою. Це 
означає, що його інструментарій має забезпечити виконання функцій мінімізації та стримування ролі та 
значення суб’єктивного фактору, а отже, й адміністрування грошових потоків, руху капіталу, інвестицій-
них та споживчих товарів, а також можливостей ручного вилучення регіональних ресурсів поза правови-
ми й економічними системами, тобто поза каналами бюджетної системи та загальнодержавних 
обов’язкових фондів. 

Динамічний і стабільний регіональний розвиток безпосередньо залежить від розв’язання проблеми 
поєднання економічної ефективності регіонального господарства і соціальної справедливості щодо задо-
волення потреб населення, адже життєвий рівень населення регіону й обсяг бюджетного фінансування 
регіональних потреб прямо пропорційно залежить від ефективності управління економікою регіону, що 
може бути забезпечено за рахунок упровадження у процес управління принципів і методів логістики. 

Регіональна логістика має змогу вирішити багато проблем регіонів, включаючи найбільш ефекти-
вний та вигідний обмін наявними та необхідними ресурсами, підвищення конкурентоспроможності за-
вдяки спрямованості на адекватне задоволення попиту різних категорій споживачів послуг регіону. 

Великого значення при цьому набуває необхідність державної підтримки процесів товарного руху 
на регіональному рівні. Слід особливо підкреслити, що використання різних методів державного управ-
ління для регулювання цих процесів адекватне логістичним підходам, упровадження яких набуло значної 
актуальності на сучасному етапі розвитку української економіки. Вони придатні та ефективно застосо-
вуються не тільки на рівні підприємств та організацій-учасників товарного руху, але й у масштабах дія-
льності регіональних та державних органів управління. Це пов’язано з інтенсифікацією та розширенням 
товарно-грошових відносин, з динамічним збільшенням горизонтальних господарських зв’язків між під-
приємствами та організаціями сполучених галузей, у тому числі виробничої інфраструктури. Зросли мо-
жливості для поліпшення їх взаємодії на основі розширення господарської самостійності та ініціативи 
посередницьких структур і транспортних організацій, удосконалення їх договірних відносин і взаємного 
економічного стимулювання.  

Отже, для обґрунтування ринкової стратегії регіону необхідні не тільки вірогідні оцінки, але і гли-
бокі узагальнення, критичний аналіз, прогнози. Виконати це дозволяє регіональна логістика – гнучкий 
інструмент управління економікою регіону, що забезпечує пристосування регіональної економіки до ви-
мог ринку. При цьому важлива роль надається регіональним органам управління, де повинні одержати 
розвиток функції рекомендаційного та науково-методичного характеру (індикативного управління) при 
наданні державної підтримки логістичним структурам; за допомогою використання логістичних методів 
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управління товарними потоками органи управління знаходитимуть додаткові джерела для покращення 
бюджетних можливостей. Використання логістичних підходів на рівні державних органів управління 
сприятиме розвитку міжгалузевих зв’язків підприємств промисловості, транспорту, торгівлі. Логістичні 
методи управління можуть одержати розвиток у сфері міждержавних зв’язків, ураховані й широко засто-
совані в системі зовнішньоекономічних відносин України з країнами ближнього і дальнього зарубіжжя, 
при створенні транснаціональних фінансово-промислових груп.  

Таким чином, формування ринкової стратегії розвитку регіону на засадах логістичного управління 
сприятиме вдосконаленню соціально-економічної політики, підвищенню ефективності реформ, які про-
водяться в державі. 

 
В.М. Лисюк, к.е.н., 
О.Б. Ярмоленко 
ІПРЕЕД НАН України, м. Одеса 

ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ВІДТВОРЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНИХ РИНКІВ 

Розвиток агропромислового комплексу, що є одним із провідних у структурі економіки України, в 
останні роки поступово уповільнююється. 

Про це свідчать тенденції падіння валового виробництва власної сільськогосподарської продукції 
та обсягів її релізації, погіршення якості сільськогосподарської продукції, підвищення цін на неї, збіль-
шення обсягів імпорту тощо. 

Поступово вітчизняна сільськогосподарська продукція вітісняється з внутрішніх ринків імпорто-
ваною, яка має, на наш погляд, сумнівні конкурентні переваги, а саме: кращий зовнішній вигляд, довгий 
термін зберігання та привабливу упаковку, поступаючись при цьому за органоліптичними та біохімічни-
ми характеристиками вітчизняним сільгосппродуктам. 

Але, на жаль, цим першим характеристикам віддають перевагу роздрібні мережі, для яких торго-
вельні операції з таким товаром більш зручні. 

Така ситуація не задовольняє державу і суспільство, оскільки створює живильне середовище для 
загроз продовольчій безпеці країни, стримує розвиток ринків вітчизняної сільськогосподарської продук-
ції. 

Проведені дослідження дозволили сформувати перелік причин, які стали гальмом розвитку ринків 
сільськогосподарських товарів, а відтак, і продовольчих товарів, їх переробки. При цьому, результати 
досліджень дозволили визначити, що на поточному етапі в агросекторі найбільш проблемними питання-
ми є застаріла інфраструктура та недосконала логістика товаропотоків. 

Річ у тому, що навіть при задовільному врожаї – до 35% продукції (це стосується, в першу чергу, 
плодовоовочевої продукції) залишається не реалізованою через те, що залишається на полі не зібраною, 
або псується за відсутності умов за зберігання (сучасних складів, холодильників, овочесховищ).  

Недосконалість логістики товароруху є результатом відсутності організованого сектору (ланки) 
оптової торгівлі у ланцюговій структурі логістики просування товару від поля до прилавка – кінцевого 
споживача. 

Відсутність або незадовільний стан визначених ланок у наскрізній структурі товарного ринку при-
зводить до збоїв у замкненому циклі відтворювання споживчої вартості товару і, відповідно, – до втрат 
товарної або грошової маси, що обертається на ринку (див. рисунок). Саме безперебійність відтворюва-
льних процесів на ринку створює умови прибутковості господарюючих суб’єктів, а відтак – накопичення 
ними інвестиційних ресурсів для подальшого розширеного відтворення факторів виробництва. 

Загалом, збої або розриви відтворювального циклу призводять до втрат фінансової маси, як прави-
ло, за рахунок прибуткової частини господарюючих суб’єктів, яка, як відомо, є основним  джерелом фо-
рмування власних інвестиційних ресурсів. Відсутність інвестицій призводить до старіння основних фон-
дів господарюючих суб’єктів і логістичних схем товароруху між ними і, відповідно, до стагнації ринку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Риунок. Цикл товарообмінних операцій на ринку 
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Таким чином, проблема полягає у виборі єфективної стратегії державної підтримки стабільного 
перебігу ринкових відтворювальних процесів. 

Наші дослідження показали, що стратегія розвитку ринків аграрної продукції може будуватись у 
двох напрямах: 

1. Підтримка, як правило, фінансова, господарюючих суб’єктів, які несуть втрати від недосконало-
сті відтворювальної структури ринків. Практика показала, що більшістю цих товаровиробників є фер-
мерські господарства. Така фінансова підтримка відбувається шляхом:  

а) надання пільг (ПДВ, кредити);  
б) субсидування;  
в) технічної допомоги тощо. 
2. Розвиток (будівництво) інфраструктурних елементів ринку (складів, сховищ, холодильників, ло-

гістичних центрів) – за рахунок бюджетних або залучених коштів. 
При цьому держава, з одного боку, має розробляти відповідні програми та передбачати у бюджеті 

значні кошти на їх реалізацію. А з іншого – створювати відповідний сприятливий клімат для залучення у 
визначені сектори економіки (інфраструктурні) інвестиційних або кредитних ресурсів. 

Зрозуміло, що другий напрям більш перспективний, оскільки результатом упровадження саме та-
кої стратегії буде створена нова сучасна інфраструктура, а наслідком – автоматичне вдосконалення логі-
стики товароруху і грошових потоків із наступним позитивним ефектом. 

Оскільки проблема неефективності аграрних ринків існує не тільки в Україні, але і в інших краї-
нах Європи і світу, та враховуючи соціальну важливість їх, уряди багатьох країн, навіть досить розвину-
тих, застосовують практику прямої підтримки неефективних суб’єктів цих ринків – найчастіше фермерів 
і витрачають на ці цілі чималі кошти з державних бюджетів. 

Але останнім часом уряди розвинених країн віддають перевагу другому напряму – тобто інвести-
ційній підтримці розвитку інфраструктури цих ринків. Це дозволяє впроваджувати сучасні технології 
зберігання та накопичення оптових партій надлишкової сільськогосподарської продукції та спрямовува-
ти її потоки на експорт, і таким  чином отримувати додаткові доходи, а також відмовитись від негативної 
практики стримування зростання обсягів виробництва сільськогосподарської продукціїї з метою утри-
мання її оптимальної внутрішньої ціни.  

 
А.С. Маглаперидзе, к.э.н. 
МЭГИ, г. Макеевка, 
Е.Р. Васильченко 
ИЭП НАН Украины, г. Донецк 

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ВРП СТАРОПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ 

Выявление специфики регионов и их групп и на этой основе повышение региональной конкурен-
тоспособности привлекают внимание ученых-экономистов. На конкурентоспособность региона влияет 
ряд факторов, обеспечивающих превращение ресурсов в конкурентные преимущества. Современное раз-
витие Украины характеризуется асимметрией социально-экономического положения регионов и различ-
ной скоростью их развития. Особая ситуация возникает в группе регионов, называемых старопромыш-
ленными. Анализ макроэкономических структурных изменений в старопромышленных регионах являет-
ся актуальным, учитывая необходимость оптимизации и регулярной корректировки региональной поли-
тики. 

Проблематика старопромышленных регионов не нова в регионалистике и привлекает внимание 
ученых-экономистов во всем мире. В частности, среди исследователей дальнего зарубежья, работающих 
над этими вопросами, можно назвать такие известные имена и научные школы, как: Дж. Браун (Jown 
Brown), Е. Робинсон (Е. Robinson) Кембриджский университет, Великобритания; Б. Ленман (В. Lenman), 
университет св. Андрея, Шотландия; Б. Роджерс (В. Rojers), университета Манчестер, Великобритания; 
С.Юзениус и Л. Ледебур (С. Jusenius, L. Ledeburg), Бюро экономических исследований Управления эко-
номического развития Министерства торговли США; С.Янг, Н. Худ (S.Young, N. Нооd) Школа бизнеса 
Стрэтчклайд (США). В Украине большое внимание вопросам региональной политики, в том числе ста-
ропромышленных регионов, уделяют ученые Киевской, Донецкой и Львовской научной школы. При 
этом вопросы, связанные с отраслевой структурной трансформацией, ее динамикой, исследование разви-
тия конкурентных преимуществ регионов и выделение на этом фоне особенностей структуры валового 
регионального продукта (ВРП) старопромышленных регионов представляют интерес и требуют даль-
нейших исследований. 

Целью исследования является группировка регионов по ведущему виду экономической деятельно-
сти на основе анализа структуры ВРП, а также выявление особенностей структуры ВРП старопромыш-
ленных регионов в разрезе видов экономической деятельности.  

Особенностью старопромышленных регионов Украины является их достаточно высокая внутрен-
няя конкурентоспособность, именно эти регионы являются базисом национальной экономики. Анализ 
хозяйственных процессов в старопромышленных регионах связан с изучением структуры производства 
ВРП. Внутренняя конкурентоспособность региона в определенной мере находится под воздействием от-
раслевой структуры его производства, которую наиболее полно отображает распределение ВРП по видам  
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экономической деятельности (см. таблицу). Представление ВРП по видам экономической деятельности в 
отечественной статистике существенно отстает во времени, поэтому доступная официальная статистика 
позволяет в настоящее время исследовать лишь структуру 2007 г., т.е. докризисного периода. 

Старопромышленные регионы Украины имеют как определенные конкурентные преимущества, 
так и проблемные аспекты. К преимуществам следует отнести высокий экономический потенциал, нали-
чие разведанных и интенсивно используемых природных ресурсов, кадры высокой квалификации и т.п. 
При этом регионам присуща устаревшая структура экономики, которую проблематично трансформиро-
вать, высокий износ основных фондов, повышенный уровень экологической опасности. Часто современ-
ные структурные изменения в экономике приводят к закрытию крупных промышленных предприятий из-
за исчерпания ресурсов или устаревшего технологического оборудования, которое не может быть эффек-
тивно восстановлено. Следствием этого становятся проблемы с трудоустройством населения, особенно в 
малых монофункциональных городах, а также экологические проблемы (в частности, при закрытии 
угольных шахт). 

Таблица  

Доля старопромышленных регионов в общем объеме валовой добавленной стоимости Украины  
и ее структура по видам экономической деятельности (2007 г.) 1 

(в фактических ценах; процентов к общему объему региона) 
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 Доля старопромышленных регионов в общем объеме ВДС Украины  
Украина 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Группа старо-
промышленных 
регионов 36,6 23,4 71,0 54,8 45,4 26,1 27,0 25,1 25,5 46,4 28,3 22,6 30,1 29,5 25,5 
Днепропетровская 9,5 5,8 27,5 13,4 8,7 6,2 5,8 6,4 6,7 13,3 8,5 5,0 6,8 7,4 6,3
Донецкая 12,4 4,7 25,1 21,5 15,3 8,6 10,9 9,1 8,3 11,7 7,4 5,6 8,7 9,3 7,8
Запорожская 4,4 3,8 1,2 8,3 9,6 2,2 2,8 3,6 2,3 5,3 2,6 3,0 3,6 4,0 3,1
Луганская 4,2 3,3 14,4 6,5 5,1 2,8 1,9 1,7 2,4 2,7 2,6 3,7 3,8 3,9 3,0
Харьковская 6,1 5,8 2,8 5,1 6,7 6,3 5,6 4,3 5,8 13,4 7,2 5,3 7,2 4,9 5,3
 Структура ВДС старопромышленных регионов Украины 
Украина 100,0 7,2 4,8 21,9 3,5 4,6 14,5 1,0 10,8 6,5 9,7 5,1 5,0 3,4 2,0
Днепропетровская 100,0 4,4 13,9 30,6 3,2 3,0 8,9 0,7 7,5 9,0 8,6 2,7 3,6 2,6 1,3
Донецкая 100,0 2,7 9,7 37,7 4,4 3,2 12,8 0,8 7,1 6,1 5,8 2,3 3,5 2,6 1,3
Запорожская 100,0 6,3 1,4 41,1 7,7 2,4 9,2 0,8 5,5 7,8 5,7 3,5 4,1 3,1 1,4
Луганская 100,0 5,7 16,4 33,7 4,3 3,0 6,6 0,4 6,1 4,1 6,1 4,4 4,6 3,2 1,4
Харьковская 100,0 6,9 2,2 18,2 3,8 4,8 13,1 0,7 10,1 14,1 11,3 4,4 5,9 2,7 1,8

1 Регіони України: Стат. зб. – К.: Держкомстат України, 2010, ч. 2. – С. 35-49. 
* Предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; деятельность в сфере культуры и 
спорта; деятельность домашних хозяйств; деятельность экстерриториальных организаций. 
 
Таким образом, старопромышленные регионы Украины имеют ряд особенностей в структуре ВРП: 
1) ведущим видом экономической деятельности старопромышленных регионов, как и Украины в 

целом, является обрабатывающая промышленность, причем доля ее существенно превышает среднюю по 
стране во всех старопромышленных регионах, за исключением Харьковской области. Максимально 
сконцентрирована на ведущем виде экономической деятельности Запорожская область (41,1% в 1,9 раза 
выше, чем в среднем по Украине) и Донецкая (37,7% и соответственно в 1,7 раза); 

2) в страновой структуре ВРП доля старопромышленных регионов возрастает и составляет 71,0% 
добывающей промышленности, 54,8% обрабатываающей, 46,4% финансовой деятельности и 45,4% от  
производства и распределения электроэнергии, газа и воды;  
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3) несмотря на то что пять старопромышленных регионов производят 71,0% ВРП добывающей 
промышленности в стране, ни в одном из регионов этот вид экономической деятельности не является 
ведущим, то есть экономика ни одного из них не замкнута исключительно на сырьевой базе; 

4) наиболее диверсифицированную структуру ВРП в разрезе видов экономической деятельности 
имеет Харьковская область.  

Важной характеристикой региональной экономики является ее моноотраслевая структура или от-
сутствие таковой и отраслевая диверсификация ВРП и соответственно высокий удельный вес ведущего 
вида экономической деятельности в общем объеме выпущенной продукции (работ, услуг) или незначи-
тельный. Украинская экономика в региональном разрезе преимущественно не сконцентрирована на од-
ном виде экономической деятельности, хотя именно старопромышленные регионы наиболее склонны к 
такой концентрации. 

В кризисной ситуации проблемы крупнейших отраслей, в частности горно-металлургического 
комплекса, часто становятся причиной стагнации экономики целых регионов. 

Внутренние структурные проблемы и внешнее влияние мирового финансового кризиса приобрели 
в стране синергетический эффект и привели к тому, что Украина стала государством, чья экономика ис-
пытала едва ли не наибольшее в Европе сокращение производства в сравнении с докризисным периодом. 
Все эти проблемы присущи и старопромышленным регионам, которые в настоящее время продолжают 
оставаться базисом национальной экономики. 

 
Л.Н. Матросова, д.э.н., проф. 
ЛНУ им. Т. Шевченко, г. Луганск 

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

В рамках  поиска путей выхода из затяжного кризиса и преодоления региональных ассиметрий в 
экономике Украины представляется актуальным исследование и внедрение альтернативных традиционно 
действующих форм взаимодействия и сотрудничества  промышленности, бизнеса, науки и власти. Впол-
не логично  обратиться к так называемым кластерным структурам, которые получили свое развитие в 
середине 80-х годов прошлого века. Первоначально кластеры рассматривались как фактор конкуренто-
способности. Большой вклад в теорию кластеров внес М. Портер. По его утверждению, кластер – это 
группа успешно конкурирующих и технологически взаимосвязанных фирм.  

Однако в дальнейшем кластерный подход стал трактоваться гораздо шире и сейчас он охватывает 
такие сферы, как промышленная политика, инновационное развитие, управление территориями и др. 

Анализ опыта зарубежных стран показал, что с конца 90-х – начала 2000-х  годов интерес к созда-
нию кластеров резко возрос не только на уровне производства и бизнеса, но и деятельности структур 
власти. Значительных успехов в использовании кластерного подхода на практике добились такие разви-
тые страны, как Германия, Нидерланды, Финляндия, Турция, Япония, а также страны ЦВЕ – Словения, 
Польша, Болгария. Из постсоветских стран отметим Россию, Беларусь, Казахстан, Армению, Украину. 

К примеру, Россия активно использует кластерный подход при реализации промышленной и ин-
новационной политики, создании наукоградов и зон высоких технологий. При этом обеспечивается не 
только взаимодействие промышленных предприятий и компаний, но и включение в кластерные структу-
ры научно-исследовательских и образовательных учреждений, логистических центров, транспортных 
узлов и др. 

Отметим, что во многих европейских странах разработаны программы кластеризации.  Но при 
этом каждая страна использует наиболее приемлемый для нее вариант формирования кластеров. Так, во 
Франции кластеры создаются за счёт партнерства между локальными промышленными группами, уни-
верситетами и исследовательскими центрами. В Германии отмечается меньшая централизация кластер-
ных структур. Вначале этот процесс шел довольно спонтанно. Затем усилилась активность структур вла-
сти в создании кластерных структур с учетом местной специфики. На уровне государства поддержка 
кластеров предусматривает передачу научно-исследовательским центрам технологий, оборудования, 
финансов. Кластерный поход в Великобритании включает преимущественно использование имеющих 
региональных ресурсов, стимулирование обмена и кооперации между наукой и бизнесом. 

Общеизвестно, что наибольшим уровнем кластеризации характеризуется японская экономика. При 
этом промышленные кластеры всегда пользовались поддержкой со стороны центрального правительства 
и местных  органов власти на основе предоставления наиболее эффективным кластерам соответствую-
щих налоговых льгот. В последние годы  правительство пытается за счет кластеров активизировать воз-
врат японского капитала из азиатских стран.  

В США сейчас насчитывается свыше 300 кластеров, появление которых было связано с развитием 
связей между академическими университетами и бизнесом в Силиконовой Долине. Производственные 
результаты созданного в этом районе высокотехнологичного кластера  в 2008 г. превысили 70 млрд. дол. 
США. Особо следует отметить значительную роль федерального правительства в деятельности кластера. 

Для Украины этот вопрос имеет особую актуальность, поскольку связан с необходимостью прове-
дения структурных изменений и преодоления межрегиональных различий в уровне социально-
экономического развития. Как показывает реальная практика, зачастую в деятельности предприятий,  
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бизнеса и власти отсутствует целенаправленность и согласованность действий. Кроме того, во многих 
регионах страны сохраняются прежняя устаревшая специализация и структура производства, ориентация 
на традиционные виды продукции и сегменты рынка. Так, львиную долю валютных поступлений обес-
печивают металлургический комплекс и восточные регионы страны. Что касается формирования, как об 
этом неоднократно заявлялось, национальной инновационной системы и активизации инновационной 
деятельности предприятий, то ситуация здесь пока принципиально не изменилась. Проблемы внедрения 
инноваций на уровне предприятий осложняются нехваткой финансовых средств и невозможностью в 
одиночку профинансировать столь затратные мероприятия, которые к тому же не имеют быстрого срока 
окупаемости. В этом смысле кластеры позволяют предприятиям объединять имеющиеся средства и со-
вместно внедрять перспективные технологии и разработки. Еще одним плюсом создания кластеров явля-
ется возможность вовлечения в них малых инновационных фирм, которые берут на себя риск внедрения 
новшества. Это обеспечивает развитие малого предпринимательства и переориентацию малого бизнеса с 
преимущественно посреднической на производственную деятельность. 

Определенные перспективы при создании кластеров связаны с региональным развитием, посколь-
ку появляются возможности для решения накопивших проблем с учетом особенностей каждого региона. 
Как свидетельствует опыт развитых стран, кластеры могут формироваться не только в производственной 
сфере, но и в строительстве, агропромышленном комплексе, медицине, образовании, туризме, сфере об-
служивания. 

В Украине накоплен определенный позитивный опыт создания кластеров в некоторых регионах 
страны. В частности, это Подолье, Прикарпатье, Полесье, г. Севастополь, где кластеры способствовали 
улучшению ситуации в регионах, оживлению производства, созданию дополнительных рабочих мест, 
улучшению привлекательности и имиджа региона.   

Учитывая, что во многих регионах Украины необходима серьезная трансформация существующей 
структуры производства в среднесрочной перспективе, кластеры можно рассматривать как своего рода 
зоны роста и развития. Например, западные регионы недостаточно используют свои возможности в ор-
ганизации туристического и рекреационного кластеров. Они также во многом потеряли свои ведущие 
позиции по ряду перерабатывающих и сельскохозяйственных отраслей. В восточных регионах страны 
упор продолжает делаться на старые сферы производства, тогда как кластерный подход позволяет обес-
печить развитие перерабатывающих отраслей и непроизводственной сферы. Отметим, что эти регионы 
утратили и не восстановили в прежнем объеме такие отрасли, как химия, нефтепереработка, машино-
строение, стекольная, деревообрабатывающая, легкая промышленность.  В частности, промышленный 
узел Северодонецк – Рубежное – Лисичанск, который в прежние годы можно было условно отнести к 
химическому кластеру, сейчас утратил свои позиции и значение.   

Как позитивный факт, отметим попытку создания кластера в образовательной сфере. В частности, 
успешно развивается сотрудничество между Институтом экономики промышленности НАН Украины и 
Луганским национальным университетом имени Тараса Шевченко. В этом направлении предстоит нема-
ло работы, но начало процессу уже положено. По нашему мнению, использование кластерного подхода в 
региональной экономике нельзя рассматривать как единственно возможный вариант решения региональ-
ных проблем. Но в то же время он может стать вектором развития регионов, опираясь на их возможно-
сти, специфику и стоящие перед ними задачи. Зарубежная практика показывает, что кластеры способст-
вуют выходу из кризисной ситуации, поиску альтернативных вариантов регионального развития и при-
дания устойчивости экономической системе в целом. 

 
Д.Н. Медведев, к.э.н. 
ИЭП НАН Украины, г. Донецк 

РОЛЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ РЕГИОНА 

В современной «западной» экономической науке разрабатывались не только неоклассические ди-
намические, но и пространственные или региональные теории развития социально-экономических сис-
тем. Все они изначально опирались на основные положения неоклассических и неокейнсианских учений, 
межотраслевые модели, теории размещения производства и пространственной организации хозяйствен-
ной деятельности. 

Теории и модели регионального экономического роста неоклассического направления основыва-
ются на факторах, определяющих производственный потенциал территории с добавлением пространст-
венных факторов. При этом регионы рассматриваются как единицы производства, между которыми по-
средством рынков факторов может установиться взаимосвязь и равновесие. Неравномерное развитие 
регионов в этих моделях объясняется временными отклонениями от равновесия или следствием несо-
вершенной корректировки в ответ на экзогенные шоки. Исходя из этого, в долгосрочной перспективе 
дифференциация уровня развития регионов должна исчезать и будет происходить сближение региональ-
ных уровней экономического развития. В основе данных взглядов лежат основные правила производст-
венной функции с убывающей и постоянной отдачей масштаба, сходимости или конвергенции регионов, 
межрегиональной торговли и межрегиональной мобильности факторов производства, перемещений и 
расстояний, сбалансированного или равновесного роста и условия свободной конкуренции. Опираясь на 
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эти правила, в состав факторов регионального роста включаются традиционные производственные фак-
торные и транспортные затраты, а также социальные, политические и географические факторы.  

Роль пространственных факторов как источников роста производства или факторов его организа-
ции была признана еще классиками экономической теории А.Смитом и Д.Рикардо, особенно основопо-
ложником неоклассического направления А. Маршаллом. Эти факторы у Смита более ярко отражены в 
теории абсолютных преимуществ международной торговли, в тезисе наиболее целесообразного исполь-
зования преимуществ своего местожительства, а у Рикардо – в теории сравнительных преимуществ меж-
дународной торговли, в объяснении природы дифференциальной ренты. Позже А.Маршалл выделил ещё 
один фактор производства – организации и глубоко исследовал его территориальные аспекты. Он выявил 
два пути роста промышленного производства: 1).увеличение количества крупных фирм с вертикальной 
интеграцией и внутренней экономией на масштабах производства; 2) сосредоточение большого количе-
ства мелких и средних предприятий в отдельных районах, которые развиваются не менее эффективно, 
чем крупные предприятия за счет гибкой специализации и внешней экономии на масштабах производст-
ва [1]. 

Вероятно наиболее факторно развёрнутую теорию регионального роста разработал Х.Зиберт.  
В ней используется производственная функция, в которой объем потенциально возможного производст-
ва в регионе ставится в зависимость от таких наличных видов затрат, как капитал, труд, земля и уровень 
технических знаний. В то же время он добавляет в свою модель транспортные затраты и социальные 
факторы, т.е. влияние функциональных особенностей этой сферы. При этом транспортные затраты он 
раскладывает на три составляющие, зависящие от параметров труда, капитала и земли и именно таким 
образом происходит учет воздействия пространственной неоднородности этих факторов. Социальные 
факторы региона рассматриваются как внутренние детерминанты или источники экономического роста. 
Кроме того, в модели Зиберта допускается возможность взаимозамещения отдельных факторов произ-
водства, таким образом, их вклад в агрегатный рост может различаться по регионам. Помимо рассмотре-
ния факторов в условиях изолированного района Х.Зиберт также исследует внешние факторы экономи-
ческого роста территорий, имеющих тесные экономические связи с другими регионами и с зарубежными 
странами [2]. 

В основу пространственных моделей положены такие базовые понятия, как центры роста и кана-
лов его распространения в пространственной экономике, образование агломераций и центральных мест, 
диффузия нововведений, развитие периферийных территорий. Основываясь на исследованиях этих явле-
ний, в состав пространственных факторов роста экономики включают специализацию или территориаль-
ное разделение труда, транспортные издержки, мобильность факторов производства, центральное место 
и факторы его возникновения, агломерацию производства и факторы ее образования, инновацию и дру-
гие нововведения и каналы их распространения, локализацию, связанную с немобильностью факторов 
производства и индивидуальные особенности регионов. 

Достаточно подробное рассмотрение теорий регионального социально-экономического развития 
показывает, что такой фактор, как институциональные условия региона, если и обсуждается, то в части 
формальных институтов рынка. Например, в связи с законодательными условиями экономической дея-
тельности. 

Однако, поскольку институциональная структура общества неоднородна в пределах страны, ин-
ституты общества создают долгосрочные межрегиональные различия в инвестиционной привлекатель-
ности регионов. Кроме того, сами регионы обладают определенной самостоятельностью в формировании 
своих формальных институтов, определяемой разграничением полномочий между регионами и центром. 
В этой связи также необходимо отметить, что само это разграничение создает для региона внешние ин-
ституциональные условия формирования условий развития региона. 

В части формальных институтов возможности региона в формировании институциональной среды 
ограничены общестрановыми конституционно-институциональными рамками. Исследование роли фор-
мальных институциональных факторов, таким образом, должно базироваться на рассмотрении комплекса 
региональных полномочий и особенностей их реализации. Кроме того, существует возможность приня-
тия центральными органами таких институциональных решений в сфере своей компетенции, которые 
будут нивелировать институциональное строительство внутри региона, что также должно быть учтено. 

В этой связи регионы должны максимально использовать ресурсы, которые им доступны, и преж-
де всего институциональные ресурсы регионов, сосредоточившись на неформальных институтах, фор-
мирование которых, в отличие от формальных, более доступно местным администрациям. В отличие от 
невозобновляемых природных ресурсов, институциональные ресурсы региона не только возобновляемы 
но и поддаются целенаправленному созданию. 
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ФОРМУВАННЯ МАТРИЦІ ОСНОВНИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ ЯК НАПРЯМ 
СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

Подолання міжрегіональних розбіжностей в економічному розвитку припускає використання пев-
ного наукового інструментарію, за допомогою якого можливий цілеспрямований вплив на певні больові 
точки в економіці регіонів. 

Практичний зріз заходів щодо подолання міжрегіональних розбіжностей можливий на основі фо-
рмування і використання відповідної регіональної політики. З теорії відомо, що як така  політика може 
використовуватися один з її  різновидів: стимулююча, коли шляхом прямого заохочення або нового виду 
економічної діяльності, або господарських відносин прискорюється економічний розвиток регіону; ком-
пенсаційна, коли за допомогою перерозподілу доходів у вигляді різної фінансової допомоги пом'якшу-
ються негативні наслідки неефективної господарської діяльності; адаптуюча, коли завдяки сприянню 
окремим компонентам розвитку регіону забезпечується пристосування їх до привабливих місць; проти-
діюча, коли з різним ступенем безкомпромісності ведеться боротьба з негативними тенденціями.  

У ряді основних заходів щодо стимулювання економічного розвитку регіонів може використову-
ватися регіональна система податкових, кредитових, амортизаційних, митних й інших пільг для суб'єктів 
господарювання, що реалізують інноваційні проекти. Правового оформлення така система може набути 
через механізм реалізації спеціального режиму інвестиційної діяльності. Упродовж 1998-2004  рр. у До-
нецькій області реалізовувався такий режим, узгоджений і затверджений на державному рівні. Так, у 
1998 р. був ухвалений Закон України «Про спеціальні економічні зони і спеціальний режим інвестиційної 
діяльності в Донецькій області», відповідно до якого в подальші роки було затверджено і прийнято до 
реалізації понад 180 інвестиційних проектів на загальну суму більше ніж 2,0  млрд.  дол.  США. За час 
реалізації цього закону багато підприємств базових галузей регіону змогли істотно відновити свою мате-
ріально-технічну базу. Особливо це стосується таких підприємств металургійної промисловості, як ВАТ 
«Азовсталь», ВАТ ММК ім. Ілліча, ВАТ «Єнакіївський металургійний завод», або машинобудівних підп-
риємств: ЗАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», ЗАТ «NORD» та інші. Тим самим завдяки 
наданим пільгам і преференціям багато вітчизняних виробників зуміли здійснити технічне переозброєн-
ня і налагодити випуск сучасної продукції. 

Аналіз структури економіки області має передбачати певну диференціацію видів економічної дія-
льності, наприклад, за ознакою виділення зовнішніх ефектів. У зв'язку з цим можна виділити такі групи 
галузей: галузі, орієнтовані на постачання товарів і послуг в ті регіони, де, власне, і розташоване само 
виробництво: галузі, орієнтовані на споживання регіональних ресурсів (таких, наприклад, як вугілля, 
залізняк або природний газ); галузі, орієнтовані на виробництво товарів і послуг, призначених для спо-
живання в інших місцевостях, у тому числі і за межами національної держави. 

Одним із важливих  напрямів стимулювання економічного розвитку регіонів має стати розробка 
«матриці» основних товаровиробників, розташованих на його території. Така «матриця» має будуватися 
на основі виділення зі складу регіональних товаровиробників лідерів, середняків й аутсайдерів. До групи 
лідерів, як правило, включаються ті види економічної діяльності, у рамках яких створюються значні об-
сяги доданої вартості. У Донецькій області до таких виробництв належать експортоорієнтовані галузі: 
чорна металургія, електроенергетика, машинобудування і деякі інші. Крім того, до їх складу мають 
включатися суб'єкти, що виробляють значну частину споживчих товарів у м'ясо-молочній промисловос-
ті, хлібобулочній, кондитерській, пивоварній та ін. Важливе місце має бути відведене групі галузей з ви-
сокою концентрацією виробництва: вугільній промисловості, будівельній індустрії.  

До складу середняків мають включатися види економічної діяльності, що спеціалізуються на ви-
робництві окремих видів промислової продукції, але мають обмежені можливості ефективного генеру-
вання доданої вартості. В області до таких виробників можуть бути віднесені виробництво базових буді-
вельних матеріалів, металоконструкцій, а також первинної переробки сировини, а саме, окремі сегменти 
хімії (виробництво коксу).  

До групи аутсайдерів можуть бути включені ті види економічної діяльності, де частка виробницт-
ва валової доданої вартості складає незначні розміри. До таких галузей у Донецькій області можна відне-
сти виробництво продовольчих споживчих товарів на ринках із сильними позиціями іноземних конкуре-
нтів, наприклад, масложирова.  

Разом із розробкою «матриці» основних товаровиробників мають бути визначені обмеження і мо-
жливості перспективного їх розвитку. Серед основних обмежень можуть виступати: зниження темпів 
експансії на зарубіжних ринках чинників виробництва, особливо сировинних ресурсів; зменшення при-
бутковості експортних операцій; падіння позицій на внутрішньому ринку внаслідок його відкритості і 
посилення зарубіжних конкурентів; зниження ефективності виробництва через брак основних чинників 
виробництва; погіршення забезпеченості робочою силою внаслідок посилення міждержавної міграції 
тощо. 

До основних можливостей, що дозволяють розглядати перспективи економічного розвитку регіо-
ну, можна віднести: розширення продовольчого ринку і ринку непродовольчих товарів, спричинене зрос-
танням грошових доходів населення; освоєння і закріплення на окремих сегментах зарубіжних ринків  
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(машинобудування, фармацевтика); зниження частки тіньового (сірого) сектору економіки області за 
рахунок посилення правил господарської діяльності; зростання ефективності виробництва в окремих 
видах економічної діяльності (у першу чергу, що забезпечують продовольчими товарами населення) тощо. 

Додатковим кроком у виборі напрямів економічного розвитку регіону має стати SWOT – аналіз 
сильних і слабких сторін, можливостей і загроз економіки області. Результати цього аналізу мають скла-
сти базу для визначення середньо- і довгострокових перспектив економічного розвитку. Тим самим бу-
дуть забезпечені, з одного боку, комплексна оцінка ситуації як в окремих секторах, так і в економіці об-
ласті в цілому, а з іншого – критична оцінка пропонованих заходів поточного і перспективного характеру 
і практичних рекомендацій щодо внесення коректувань до реалізовуваних проектів. При цьому вибір 
перспектив розвитку має носити комплексний характер і стосуватися, якщо не  рівною мірою, то в пев-
них пропорціях усіх видів економічної діяльності: лідерів, середняків і аутсайдерів. 

Таким чином, виходячи із всебічного знання сучасних  умов, можна сформувати імперативи необ-
хідної регіональної політики економічного розвитку: закріплення позитивних тенденцій у суспільному 
виробництві, здійснення структурних перетворень в економіці області, відновлення відтворювального 
циклу, і не тільки використання, й накопичення економічного потенціалу області. 

 
О.Ф. Новікова, д.е.н. 
ІЕП НАН України, м. Донецьк 

РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Актуальність визначення та розв’язання проблем забезпечення та реалізації сталого розвитку в си-
стемі регіонального управління посилюється у зв’язку із загостренням соціального, економічного та еко-
логічного стану у більшості регіонів України та відсутністю ефективних управлінських рішень щодо змі-
ни ситуації на краще. У цілому в Україні міжнародні зобов’язання щодо формування умов та можливос-
тей для забезпечення сталого розвитку не виконуються у необхідному обсязі, а окремі прагнення та неза-
вершені дії не дають результатів, яких очікує міжнародна спільнота. Для того, щоб відповідати змісту 
досягнення сталого розвитку, який за визначенням ООН є основним напрямом розвитку людської цивілі-
зації на ХХІ століття, необхідно сформувати державну та регіональну політику таким чином, щоб задо-
волення потреб у природних ресурсах теперішніх поколінь не ставило під загрозу можливості задово-
лення в них майбутніх поколінь, а соціальний, економічний та екологічний розвиток були збалансовані. 
Підписання Україною визначених міжнародних зобов’язань щодо досягнення сталого розвитку не знай-
шло у подальшому прийняття відповідних управлінських рішень ні на державному, ні регіональному 
рівнях. 

Наукова спільнота також має неоднозначне відношення до сталого розвитку. Окремі науковці, 
державні діячі вважають її нереалістичною та такою, що не має реального підґрунтя. На їх думку, розви-
ток можливий лише на основі збільшення споживання ресурсів, що суперечить сталому розвитку. Деякі 
дослідники вбачають у цій концепції перш за все інструмент скорочення населення Землі. Інша думка, з 
якою ми погоджуємось, полягає у тому, що концепція сталого розвитку є цілком реалістичною за умов 
зміни ідеології та пріоритетів у способі життя людини та виробництві матеріальних благ. Відмова від 
цілей і стандартів суспільства споживання та формування суспільства на принципах духовності і культу-
ри, упровадження інноваційних ресурсозберігаючих технологій є базовою умовою сталого розвитку. 

Відхилення від Концепції сталого розвитку обумовлює виникнення глобальних криз  – екологіч-
ної, антропологічної, енергетичної, продовольчої, фінансово-економічної тощо. Ці кризи поставили люд-
ство на межу виживання. Здобутки України, яка визнала, що сталий розвиток для неї є безальтернатив-
ним, незначні. На державному рівні навіть не прийнято відповідної концепції, яку необхідно було звести 
до рангу правового документу згідно з міжнародними домовленостями. За розпорядженням Президії 
НАН України від 2 червня 2006 р. № 335 було розроблено проект Концепції переходу України до сталого 
розвитку, який у грудні 2006 р. подано до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України для 
подальшого розгляду та затвердження. Цей документ підготовлено відомими вченими України. Це – 
Б. Буркинський, Б. Данилишин, М. Голубець, Л. Руденко, А. Шапиро, П. Черінько. Але громадянам краї-
ни не вдалося дочекатись станом на жовтень 2010 р. правового затвердження Концепції переходу Украї-
ни до сталого розвитку з подальшою розробкою відповідної національної стратегії та національного пла-
ну дій щодо їх упровадження. 

У регіональному розрізі відбулось випередження правового оформлення положень із забезпечення 
сталого розвитку. Так, основними документами, що регулюють політику реалізації принципів сталого 
розвитку в Україні, є Комплексна програма реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Все-
світньому самміті зі сталого розвитку на 2003-2015 рр. та Постанова Верховної Ради України «Про Кон-
цепцію сталого розвитку населених пунктів» від 24.12.1999 р. №1359-ХІ. 

Соціальні проблеми забезпечення сталого розвитку регіону в соціальному аспекті досліджувались 
у роботах таких російських авторів, як В. Бабаєв, І. Барсуков, О. Маряшина, О. Пчелінцев, О. Солтисік, 
А. Татаркін та ін. В Україні дослідження з проблем забезпечення сталого розвитку проводили такі науко-
вці, як Б. Буркинський, Б. Данилишин, М. Голубець, В. Волошин, С. Дорогунцов, М. Згуровський, 
Л. Руденко, В. Шевчук та інші. Однак комплексних досліджень щодо забезпечення сталого розвитку в 
регіоні вкрай недостатньо. Тому цей недолік можна компенсувати при внесенні відповідних положень до 
законодавства України про державну регіональну політику. 
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Проект Закону України «Про засади державної регіональної політики» не містить положень, які 
дають цільову орієнтацію на забезпечення сталого розвитку регіонів України. Такий стан невизначеності 
та незалученості до важелів регіонального управління міжнародних зобов’язань України зі сталого роз-
витку та загострення внутрішніх потреб з його забезпечення потребують відповідних дій у системі 
управління. 

На державному рівні необхідно: 
 забезпечити правовий статус прийнятих Україною міжнародних правових норм, конвенцій, реко-

мендацій, обов’язків зі сталого розвитку, Цілей розвитку тисячоліття тощо та сприяти їх реалізації на 
регіональному рівні; 

внести зміни та доповнення до Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 р., 
які б націлювали на визначення пріоритетних напрямів сталого розвитку областей України; 

визначити регіони, які мають найбільший внесок у формування загроз національній безпеці в еко-
номічній, соціальній, екологічній сферах і розробити заходи щодо їх попередження та подолання; 

забезпечити проведення в регіональному розрізі оцінки стану економічної безпеки за Методикою 
оцінки рівня економічної безпеки; 

забезпечити  розвиток договірних засад через поширення укладання угод регіонального розвитку 
між КМУ та облрадами з включенням положень щодо сталого розвитку; 

підвищити роль і відповідальність державних та регіональних органів управління за сталий розви-
ток; 

визначити та запровадити критерії соціальної орієнтації економіки регіону як оцінку ефективності 
діяльності регіональних органів управління. 

На регіональному рівні: 
забезпечити формування і реалізацію державних та регіональних стратегій, програм, планів, захо-

дів з урахуванням потреб сталого розвитку регіону; 
забезпечити збалансованість досягнення стратегічних соціальних орієнтирів регіону за умов доде-

ржання економічного зростання та інноваційного розвитку; 
сприяти проведенню та становленню соціологічного моніторингу в областях України; 
прискорити розробку та реалізацію Угод регіонального розвитку в областях України з орієнтацією 

на сталий розвиток; 
активізувати діяльність громадських організацій регіонів у розв’язанні соціально-економічних 

проблем регіону в контексті сталого розвитку. 
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С.А. Полковников, 
Т.Ф. Бережная, 
г. Луганск 

ЭПИСТЕМОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД  
К ПОСТРОЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА 

Инвестиционно-инновационная модель развития украинской экономики требует особых подходов 
к подготовке управленческих кадров, способных эффективно действовать в новых условиях. То что луч-
шей организационной формой такой подготовки является образовательный кластер, сегодня практически 
не вызывает возражений у специалистов в этой области. 

Проблематика вопросов сместилась в технологию проектирования образовательного кластера. По-
этому представляется целесообразным обратить внимание на малоизвестный подход к построению кла-
стеров – эпистемотехнологический.  

Для того, чтобы на основе эпистемических (знаньевых) практик технологии и новые технологиче-
ские решения могли бы переноситься из одних областей производства в другие, т.е. осуществлялся 
трансфер технологий, должны быть подготовлены специальные платформы, обеспечивающие подобный 
перенос.  

Центральным моментом формирования кластера при эпистемотехнологическом подходе является 
не просто территориально-географическое сближение, резиденциальное объединение производств не-
скольких разных отраслей, между которыми возможна синергия и взаимно функциональные отношения.  
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Формирование кластера предполагает выделение нескольких сценариев – своеобразных операций, 
обеспечивающих построение кластера. При построении кластера необходимо выделять следующие сце-
нарии: технико-реализационный, организационно-производственный, маркетинговый, инвестиционный, 
кадровый, институционально-организационный.  

Сейчас, когда экономическая роль государства ослаблена рыночными реформами и глобальным 
финансовым кризисом, первоочередное внимание следует уделить  институционально-
организационному сценарию, где платформой формирования образовательного кластера является терри-
ториальная громада. 

Территориальную громаду можно рассматривать как механизм социального партнерства, субъек-
тами которого являются: государство, органы местного самоуправления, предпринимательство, наука и 
негосударственные общественные организации (НГО). 

Усиление роли государства связывается, как правило, с укреплением вертикали власти, админист-
рированием и, как следствие, утратой части демократических ценностей. Это болезненно воспринимает-
ся обществом.  

Одним из индикаторов усиления экономической роли государства является увеличение потока 
субвенций местным органам самоуправления, что крайне редко соотносится с повышением эффективно-
сти использования субвенций и качеством жизни населения.  

Как показывает европейский опыт, государству лучше использовать модель косвенного влияния 
на территориальную громаду, поддерживая её развитие не субвенциями, а дотациями. Для этого органы 
местного самоуправления должны инициировать разработку программ устойчивого развития территорий 
с субъектами предпринимательской деятельности, наукой и НГО.   

НГО характеризуются следующим:  
они относительно независимы как от органов государственной власти, так и внегосударственных 

единиц производства и воспроизводства, т.е. от фирм и семей; 
способны планировать и осуществлять коллективные акции по защите / достижению своих инте-

ресов или устремлений; 
не стремятся подменить собой ни государственные структуры, ни частных (вос)производителей 

или же принять на себя функции по управлению политикой; 
согласны действовать в рамках уже сложившихся гражданских или правовых норм.  
То есть НГО может быть площадкой для формирования социального капитала.  
Территориальная громада имеет в своем арсенале набор стратегических ресурсов: физический ка-

питал, финансовый капитал, социальный капитал и рынки. 
Если при эпистемотехнологическом подходе человеческий капитал рассматривается как конгло-

мерат креативного, интеллектуального и управленческого капитала, то социальный капитал может рас-
сматриваться как сумма человеческих капиталов плюс синергия взаимодействия. Понятие «креативный 
капитал» отражает специфическую динамику знаний в среде целого ряда профессий связанными с 
управлением инновациями. 

Один из недостатков управления региональной экономики состоит в том, что наличие финансово-
го капитала рассматривается как панацея, а значение физического и особенно социального капиталов 
недооценивается.  

Движущей силой территориальной громады является предпринимательство. Оно концентрирует 
стратегические ресурсы в виде физического, финансового и социального капиталов в конечном счете для 
того, чтобы либо прорваться на новый рынок, либо расширить нишу в освоенном рынке. Рынок является 
единственной площадкой, где предпринимательство может капитализировать свои усилия.  

Известно, что для организации производства конкурентоспособного продукта и продвижения его 
на рынок создается производственный кластер, ядро которого составляют предприятия крупного и сред-
него бизнеса, а оболочка ядра – субъекты малого предпринимательства. 

Конструктивность эпистемотехнологического подхода проявляется и в том, что домашнее хозяй-
ство определяется как платформа для производства и воспроизводства человеческого капитала, отправ-
ная точка потока знаний. Принимая домашнее хозяйство как ядро образовательного кластера, делаем 
вывод о необходимости строительства такой же оболочки из субъектов малого предпринимательства.   

Чтобы человеческий капитал проявил себя как социальный, нужна система управления потоками 
знаний. Недавно принятый Закон Украины «О научных парках» дает правовую основу для развития об-
разовательного кластера и территориальной громады в целом.  

Организационной основой научного парка являются высшие учебные заведения III-IV уровня ак-
кредитации. Эпистемотехнологический подход указывает на то, что в составе научного парка должно 
быть два регулятора потока знаний:  

точка устойчивого развития – для человеческого капитала. 
технологический бизнес-инкубатор − для трансфера технологий. 
Исходной точкой трансфера технологий является научная лаборатория. Креативный капитал здесь 

реализуется в виде технического решения. Индикатором ценности этого решения является добавленная 
стоимость. Затем креативный капитал трансформируется в интеллектуальный, «обрастая» научно-
технической документацией, патентами, бизнес-планами, пилотными проектами. Это «зона бизнес-
инкубирования», которая готовит техническое решение к тиражированию. 

Но здесь-то и существует «разрыв» между интеллектуальным и управленческим капиталом в виде 
недостатка компетенции, для принятия решения об инвестировании инновации. Построить площадку для 
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преодоления этого «разрыва» и призвана точка устойчивого развития, путем применения адекватных 
технологий обучения.    

Практика строительства образовательного кластера включает следующие шаги: аудит человече-
ского капитала по кафедрам и лабораториям ВУЗа; оценка интеллектуального капитала по критериям 
устойчивого развития; проектирование трансфера технологий; организация рабочих групп; специальное 
обучение рабочих групп. 

В этот период чрезвычайно важно активизировать такие управленческие технологии, как HR – ме-
неджмент и  CVPR – анализ с системой сбалансированных показателей. 

 
В.Є. Реутов, к.е.н. 
КЕІ  ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»,  
м. Сімферополь 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЦЕСУ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Економічний розвиток регіонально-просторових утворень України на мезо- та макрорівнях як са-
мостійних суб’єктів ринкових відносин зумовлює необхідність оволодіння методами оцінки конкуренто-
спроможності регіональної економіки та формування механізмів щодо її підвищення у кожному випадку, 
дотримуючись індивідуального підходу. Аналіз особливостей розвитку регіональних економік територій, 
їх вихідних ресурсних умов та стратегічних цілей є надзвичайно важливим для забезпечення належного 
рівня соціально-економічного розвитку країни загалом. Причому визначення регіональної конкурентосп-
роможності та заходів щодо її підвищення є невід’ємною складовою цього надзвичайно складного про-
цесу. Відповідно до цього необхідно розробити дослідницькі підходи до оцінки трансформацій регіона-
льної конкурентоспроможності з урахуванням змін господарських, інноваційно-інвестиційних, освітян-
ських та інформаційних процесів, що проходять у регіональних соціально-економічній та інформаційній 
системах. 

На нашу думку, комплексну оцінку конкурентоспроможності економіки регіону необхідно здійс-
нювати з урахуванням перебігу господарських процесів, їх змін, що безпосередньо впливають на розви-
ток системи регіону в цілому. Мова йде не про регіональну конкурентоспроможність як таку, а про тран-
сформацію регіональної конкурентоспроможності, яка проявляється у поступовій зміні її стану через 
розвиток економічної, соціально-демографічної, організаційно-управлінської систем регіону. Такий пе-
рехід зумовлює формування регіональної конкурентоспроможності нового характеру та виміру – конку-
рентоспроможності на основі інформатизації виробництва та суспільства після досягнення конкурентос-
проможності території на основі інновацій та конкурентоспроможності на основі інтелектуалізації виро-
бництва та суспільства.  

Оцінка трансформаційних процесів за вісьмома макрорегіонами України дозволила виявити диспро-
порції в розвитку регіонально-господарського комплексу даних територіально-просторових утворень, що 
безпосередньо впливає на диверсифікацію їх зовнішньоторговельних потоків, тим самим підтверджуючи 
тезу про визначення пріоритетних та неперспективних галузей, їх комплексів у рамках кожного окремо 
взятого регіону – так званих полюсів розвитку. При цьому не всі, як виявилось, макрорегіони України є 
моновекторними у своєму розвитку. Мова йде про двовекторні та полівекторні моделі розвитку регіональ-
ного господарського комплексу, специфіка яких, безумовно, впливає і на рівень їх регіональної конкурен-
тоспроможності, і на стадію трансформації регіональної конкурентоспроможності. Співвідношення вказа-
них «4-І»-х показників за роками дає більш повне уявлення про пов’язані з регіональною конкурентоспро-
можністю зміни, які відбуваються протягом періоду, що аналізується.  

Значні позитивні зміни рівня регіональної конкурентоспроможності відбулись у Карпатському та 
Східному регіонах України, незважаючи на досить низькі їх показники, що свідчить про перебіг певних 
трансформаційних процесів, які безпосередньо впливають на рівень трансформації регіональної конку-
рентоспроможності, що є відмітним від рівня регіональної конкурентоспроможності, проте тісно пов'яза-
ний з нею. 

Загалом, рівень регіональної конкурентоспроможності за вісьмома макрорегіонами України можна 
визначити як досить високий із хвилеподібною тенденцією розвитку, оскільки протягом аналізованого 
періоду RCIi знаходився у діапазоні: 0,63 < RCIi < 1,05, що свідчить про значні (більше 50% від загально-
регіонального обсягу) спрямування інвестицій в основний капітал та прямих іноземних інвестицій, акти-
вне використання об’єктів інтелектуальної власності та підвищення кваліфікації робітників на підприєм-
ствах пропульсивних галузей регіональних господарських комплексів. Проходження трансформацій ре-
гіональної конкурентоспроможності відбувалось за дещо іншим сценарієм, про що свідчать результати 
оцінки. 

Таким чином, за результатами проведених розрахунків найвищий рівень трансформації регіональ-
ної конкурентоспроможності характерний для Центрального, Поліського та Карпатського регіонів Укра-
їни протягом 2007/2006 рр. (див. рисунок), причому спостерігається певна тенденція відносно першого  
та третього регіонів порівняно з результатами, отриманими за розрахунками за період 2006/2005 рр., де 
провідні позиції за цим показником посідали: Причорноморський, Карпатський та Центральний регіони. 
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Рисунок. Багатокутник трансформації конкурентоспроможності регіону  

(за основними «4-І»-ми складовими) за вісьмома макрорегіонами України 
 
У цілому трансформація регіональної конкурентоспроможності протягом 2007/2006 рр. здійснюєть-

ся приблизно на тому ж рівні, що й у попередній  період, що  характерно для Центрального, Поліського та 
Придніпровського регіонів. Незначне призупинення проходження трансформаційних етапів регіональної 
конкурентоспроможності у більшості макрорегіонів України пов’язане передусім зі зниженням рівня кон-
курентоспроможності їх регіональної економічної системи, що зумовлено хвилеподібним економічним 
розвитком. Активізація регіональних інвестиційних і, як результат, інноваційних процесів та перерозподіл 
їх питомої ваги у регіональній видовій структурі господарства убік пропульсивних галузей приведе до сти-
мулювання трансформацій конкурентоспроможності у регіональному розрізі. 

Таким чином, аналіз методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності різних об’єктів дос-
лідження макрорівня (регіону, національної економіки) дозволив сформувати наукові підвалини для роз-
робки авторського методичного підходу до оцінки конкурентоспроможності регіональної економічної 
системи та щонайголовніше до вимірювання регіональної конкурентоспроможності через призму транс-
формацій, оскільки перше – «регіональна конкурентоспроможність» та друге – «трансформація регіона-
льної конкурентоспроможності» поняття взаємообумовлені, взаємозалежні, але не тотожні.  

 
О.Ю. Снігова, к.е.н. 
РВПС України НАН України, м. Київ 

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК ОСНОВА СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ЕКОНОМІКИ 
СТАРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ 

Зміни в економічних, соціальних, науково-технологічних умовах функціонування секторів еконо-
міки та діяльності промислових підприємств визначили необхідність проведення структурних трансфор-
мацій в економіці. Удосконалення економічної структури старопромислових регіонів світовою практи-
кою здійснюється у межах значної кількості напрямів, серед яких найбільш вагомими є: реструктуриза-
ція та технологічна модернізація виробничої бази старопромислових регіонів; зниження енергоємності 
базових галузей економіки старопромислових регіонів, стимулювання їх переходу на енергозберігаючі 
технології; структурні перетворення промисловості, спрямовані на формування її конкурентоспромож-
ності; інноваційна трансформація економічної системі старопромислових регіонів на підставі запрова-
дження інноваційної моделі їх розвитку; розбудова інноваційної інфраструктури старопромислового ре-
гіону; диверсифікація, формування технологічної багатоукладності економіки регіону. 

Значна кількість науковців наголошує на актуальності та необхідності удосконалення структури 
економіки старопромислових регіонів через проведення технологічної модернізації їх виробничої бази. 
Проте спеціалізація старопромислових регіонів на видобувній і важкій промисловості створює значну 
залежність їх економіки від тенденцій на світових ринках та створює загрози економічній та соціальній 
безпеці цих регіонів. Саме це надає підстави для виокремлення диверсифікації економіки старопромис-
лових регіонів як провідного напряму подолання структурних суперечностей їх розвитку. 

© О.Ю. Снігова, 2010 
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Найбільш вивченою як економічний процес є диверсифікація діяльності суб’єктів господарювання 
або диверсифікація виробництва як один зі стратегічних напрямів розвитку підприємства. У цьому кон-
тексті диверсифікацію визначають як безперервний економічний процес розвитку декількох не-
пов’язаних виробництв, розробки нових видів товарів (робіт, послуг), які здійснюються суб’єктом госпо-
дарювання для реалізації визначених ним економічних інтересів у конкретних економічних умовах. 

Про ступінь розробленості проблеми диверсифікації в межах діяльності суб’єктів господарювання 
свідчить визначення цього терміна у словниках. Так, диверсифікація – це забезпечення одночасного роз-
витку значної кількості не пов’язаних один з одним видів діяльності, збільшення асортименту продукції, 
розширення бізнесу за рамки основного напряму тощо. 

Поширеними є дослідження диверсифікації як методу управління фінансовими ризиками підпри-
ємств, який передбачає розподіл систематичних ризиків шляхом зниження їх концентрації. У цьому кон-
тексті під диверсифікацію розуміють процес розширення асортименту, освоєння нових напрямів вироб-
ництва з метою підвищення ефективності виробничої і комерційної діяльності, отримання економічної 
вигоди та зниження ймовірності настання ризикових подій. 

Необхідність розбудови ефективної структури економіки обумовила активізацію досліджень про-
блеми диверсифікації як основи удосконалення структури та як умови підвищення конкурентоспромож-
ності економіки на підставі розвитку постіндустріальних секторів економіки. Тож під диверсифікацією 
розуміється зниження концентрації у базових галузях економіки за рахунок модернізації діючих та роз-
витку нових її галузей (секторів, видів діяльності тощо). 

Незважаючи на актуальність проблематики удосконалення структури економіки старопромисло-
вих регіонів, проблеми диверсифікації економіки старопромислових регіонів розглядаються науковцями 
досить обмежено. Пропонується під диверсифікацією економіки старопромислового регіону розуміти 
процес удосконалення структури економіки регіону, спрямований на зміни галузевої структури та форми 
організації виробничих сил регіону за рахунок проникнення в інші галузі національної економіки та пе-
рерозподілу ресурсів у нові сфери економічної діяльності з метою забезпечення стабільних умов функці-
онування старопромислового регіону, отримання економічної вигоди та підвищення рівня його конкуре-
нтоспроможності. 

При впровадженні стратегії диверсифікації економіки старопромислових регіонів на практиці не-
обхідно ураховувати такі положення: 

диверсифікацію необхідно розглядати не лише як напрям, але і як необхідну умову підвищення 
ефективності економіки старопромислових регіонів; 

диверсифікація має стратегічний характер та сконцентрована на досягнення синергетичного ефек-
ту регіонального розвитку; 

диверсифікація економіки є інструментом міжгалузевого переливу капіталу в більш перспективні 
сектори економіки і напрямом оптимізації структурних перетворень в економіці; 

диверсифікація спрямована на забезпечення збалансованого розвитку старопромислових регіонів 
на основі комплексного використання їх соціально-економічного і природно-ресурсного потенціалу; 

диверсифікація обумовлює зниження соціально-економічних ризиків розвитку старопромислових 
регіонів, оскільки зумовлює зниження залежності економіки старопромислових регіонів від світової 
кон’юнктури та підвищення їх соціально-економічної безпеки; 

диверсифікація спрямована на інноваційне розширення господарської активності та урізноманіт-
нення за цей рахунок сфер економічної діяльності старопромислових регіонів. Проте одночасно важли-
вою є також диверсифікація виробничої структури регіону за рахунок поглиблення переробки у староп-
ромислових регіонах сировини та залучення до економічної діяльності нових видів регіональних ресур-
сів; 

диверсифікація є засобом усунення диспропорцій відтворення і перерозподілу ресурсів. На її ос-
нові визначаються напрями реструктуризації економіки. 

Основними передумовами проведення диверсифікації економіки старопромислових регіонів є: 
перенакопичення капіталу у межах базових галузей старопромислових регіонів; необхідність згла-

джування нерівномірності розподілу інвестиційного капіталу між галузями економіки; 
недоінвестування переробних галузей економіки старопромислових регіонів; зосередження інвес-

тицій в експортоорієнтованих галузях економіки; недостатність обсягів інвестування в постіндустріальну 
структуру економіки; 

світові економічні тенденції; зміни технологічних укладів виробництва, які є базою сучасного 
економічного розвитку; 

зростання потреб та конкурентний розвиток ринків; 
внутрішні особливості економіки старопромислових регіонів; орієнтація старопромислових регіо-

нів на виробництво продукції з низькою доданою вартістю; 
наявність у старопромислових регіонах потенціалу до диверсифікації (природні, людські ресурси, 

нагромадження знань та досвіду, промисловий та науково-технічний потенціал; розвиток інфраструктури 
регіонів тощо); 

зменшення ролі старопромислових галузей та сфер економічної діяльності в економічному розви-
тку регіонів та країни в цілому; 

зниження прибутку в традиційних секторах економіки старопромислових регіонів; 
необхідність зниження залежності стану економіки старопромислових регіонів від кон’юнктурних 

коливань на світових ринках; 
необхідність інтенсифікації використання виробничих та фінансових ресурсів тощо. 



 185

Л.С. Ситник, д.е.н. 
ДонНУ, м. Донецьк 

СТРУКТУРНІ КРИЗИ І ТРАНСФОРМАЦІЇ У ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

Україна пройшла 20-річний період складних трансформаційних процесів і структурних перетво-
рень, наслідком яких є не тільки здобутки, а й істотні протиріччя, диспропорції економічного і соціаль-
ного характеру, структурні кризи. Розвиток економіки України перетворився на системне деструктивне 
протистояння олігархічного капіталу інтересам українського народу. 

Метою дослідження є виявлення окремих особливостей структурних криз у промисловості Украї-
ни та досвіду розвинутих країн щодо їх подолання. 

Структурні кризи як кризові явища довготривалого нециклічного характеру проявляються в зане-
паді окремих галузей (видів економічної діяльності) народногосподарського значення і в порушенні 
ключових відтворювальних пропорцій. Основою структурних криз є дія закону нерівномірності економі-
чного розвитку, непогодженість у розвитку різних типів структур національного господарства, відсут-
ність обґрунтованої структурної політики держави. 

У перше десятиріччя реформування економіки динаміка та напрями структурних перетворень від-
бувались під впливом як позитивних, так і негативних факторів. Серед перших можна відзначити поши-
рення дії ринкових відносин, становлення конкурентного середовища, зменшення рівня монополізації 
економіки, зміцнення недержавного сектору. До другої групи входять такі фактори: перебільшення са-
морегулюючої функції ринку та усунення держави від ролі провідного суб'єкта регулювання структур-
них зрушень; скорочення інвестицій в економіку; надмірна відкритість економіки і наявність зовнішньо-
го боргу, обслуговування якого потребує зростання  експорту; зневага до проблем суспільства; відсут-
ність професійного менеджменту; поглиблення технологічної відсталості. 

Під впливом негативної динаміки розвитку високотехнологічних галузей зростає частка найбільш 
енергоємних та екологічно шкідливих комплексів – паливно-енергетичного та металургійного, відбува-
ється зубожіння матеріально-технічної бази промисловості. 

Негативні структурні зрушення в економіці сприяли підвищенню ресурсоємності вітчизняної про-
дукції, яка перевищує світовий рівень у 2 рази. Енергетична складова у виробництві продукції становить 
чверть її вартості. У США цей показник складає 6%, у Франції – 3%. Постійно зростає витратоємність 
виробництва – витратна частина валового випуску перевищує дохідну. Тенденція витратного характеру 
виробництва підтверджується постійним перевищенням темпів зміни валового випуску товарів і послуг 
порівняно з індексом фізичного обсягу валової доданої вартості, який зростає відповідно до зменшення 
проміжного споживання. 

Такі негативні тенденції відрізняють економіку України від економіки ринкового типу, у якій під 
час класичної структурної кризи відбувається руйнування наявної технологічної структури та створюєть-
ся фундамент для подальшого економічного зростання на новій технологічній основі. Так, структурні 
реформи економіки у розвинутих країнах світу сприяли переходу до енерго-, матеріало- и працезберіга-
ючих технологій. У США у 80-ті роки матеріалоємність виробництва у нових галузях була на 27% ниж-
че, ніж у традиційних. Тому необхідно по усіх видах економічної діяльності розробити заходи щодо 
зниження матеріалоємності та контролювати їх виконання. 

У другому десятиріччі реформ основним джерелом економічного зростання були вільні виробничі 
потужності та види діяльності зі швидким оборотом капіталу за одночасного формування технологічної 
залежності від імпорту техніки і технологій, яка формує майбутнє відставання за рахунок підтримання 
низької конкурентоспроможності [1, 363]. Стратегічний ресурс розвитку – інновації – так і не був задія-
ний. 

Існуючі диспропорції наявних факторів виробництва характеризуються такими тенденціями. Ни-
зька частка оплати праці у ВВП, наявність заборгованості із заробітної плати, що веде до зниження пла-
тоспроможного попиту населення. Саме людина та її здатність до творчої праці є одним із головних чин-
ників економічного зростання. Попри те, що нова філософія трансформаційного розвитку затверджує як 
найвищу цінність людський розвиток і запровадження європейських стандартів життєдіяльності людини, 
населення України постійно скорочується. Щоб зрозуміти та оцінити людські втрати звернемось до 30-х 
років. За десять років (1929-1939 рр.) колективізації, голоду і репресій доросле населення СРСР скороти-
лось на 17,2 млн., тобто 20%. Деколективізація 90-х обійшлась за ту же ціну: 18,9% померлих серед до-
рослого населення РФ. Така ж ситуація і в Україні. Але є різниця між цими періодами. За 90-ті роки ВВП 
РФ знизився у 2 рази, України – 2,5 раза, а за 30-ті роки – збільшився більш ніж у 3 рази [2]. 

Зношені основні фонди, відсутність достатніх інвестиційних джерел, взаємна заборгованість підп-
риємств руйнують виробничу сферу економіки. Україна не має реальної бази для швидкого переходу до 
економічного зростання. Скорочення капітальних вкладень в економіку України у 2009 р. становило бли-
зько 40% рівня 1990 р. 

Для того щоб досягти в Україні стабільного приросту ВВП, необхідно, за експертними розрахун-
ками, мати від 2,3 до 2,8% приросту капіталовкладень на кожний процент приросту ВВП. Така закономі-
рність підтверджується і досвідом зарубіжних країн. 

Залучення коштів населення та отримання громадянами довгострокових кредитів для будівництва 
(реконструкції) житла є пріоритетним завданням впорядкування інвестиційного процесу в країні. Але 
розвиток іпотечного кредитування стримується високим рівнем процентних ставок (див. таблицю). 
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Таблиця  

Умови іпотечного кредитування* 

Країна Рівень процентних ставок по 
іпотечних кредитах

Частка від загальної 
вартості житла

Термін  
кредиту, роки 

Греція 5,00 80 до 25 
Туреччина 4,00 75-80 до 20 
Іспанія 4,00 40-70 до 30 
Болгарія 8,15 70 до 15 
Україна 25-32 50 15-20 

 

* Складено за даними зарубіжних джерел. 
 
Подолання структурних криз ускладнюється світовою фінансово-економічною кризою, необхідні-

стю збільшення витрат різних суб'єктів господарювання на природоохоронні цілі. Так, у чорній металур-
гії, нафтопереробній та інших галузях промисловості від 10 до 20% капіталовкладень іде на охорону на-
вколишнього середовища. 

Під впливом кризи на світовому фінансовому ринку розвинуті країни перестали бути фінансовими 
донорами інших країн. У зв'язку з цим зовнішній попит на їх продукцію суттєво скоротився, що підви-
щило пропозицію на внутрішньому ринку і сприяє дефляції. 

Проведення м'якої монетарної політики, збільшення грошової пропозиції для обслуговування руху 
реальних товарів (послуг), зниження базових ставок або підтримання інфляції на рівні 2% сприяє стиму-
люванню внутрішнього попиту на товари, що виробляє економіка розвинутих країн, а також фінансової 
стабільності та економічному розвитку. 

Однак такі заходи не ефективні в Україні. В Україні немає загрози дефляції. Інвестиційний процес 
гальмується через значну інфляцію, несприятливий інвестиційний клімат і зволікання структурних ре-
форм. Основні товари промисловості не мають попиту на внутрішньому ринку. Щоб збільшити внутріш-
нє споживання, наприклад металу, необхідні структурні реформи і покращення бізнес-середовища. Інак-
ше додаткові гроші, які потрапляють до обігу, будуть спрямовані головним чином на валютний ринок, у 
тому числі через збільшення попиту на імпортну продукцію. 

Стабільність грошової одиниці може бути забезпечена адекватною бюджетно-фіскальною політи-
кою і жорсткою грошово-кредитною політикою через рекапіталізацію банків за участю держави, викуп у 
банків проблемних активів, випуск боргових інструментів з урядовою гарантією, створення стимулів для 
повернення вкладень у банківську систему, обмеження девальваційного тиску на валютному ринку. 
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ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Современные условия ведения бизнеса, характеризующиеся растущей нестабильностью, непред-
сказуемостью и динамизмом деловой среды, ужесточением конкуренции, ставят предприятия перед не-
обходимостью предвидения возможных ситуаций, быстрого реагирования и адаптации к изменениям в 
окружении. Особое значение в этой связи приобретает стратегическое управление, предметной областью 
которого является обеспечение длительной жизнеспособности предприятия в изменяющихся условиях на 
основе создания и поддержания конкурентных преимуществ.  

Однако применение механизмов стратегического управления в практической деятельности стал-
кивается со сложностями, вызванными рядом проблем теоретического, методического и практического 
плана. Важнейшим препятствием является отставание формирования целостной теории стратегического 
управления от практических запросов предприятий. До настоящего времени единой общепризнанной 
теории стратегического управления не существует, как не существует и единого и однозначного опреде-
ления понятия «стратегия» в мировой науке и практике. Стратегическое управление как направление 
исследований является синтетической дисциплиной, охватывающей различные научные подходы для 
решения проблемы поиска источников и механизмов конкурентных преимуществ в неустойчивой внеш-
ней среде, обеспечивающих предприятию экономический рост.  

Со времени становления в 1960-х годах стратегическое управление как научная дисциплина про-
шла ряд этапов своего развития. Теоретические концепции стратегической адаптации предприятия вы-
зревали, получали признание и распространялись в ответ на изменяющиеся условия конкуренции, свя-
занные с нарастанием нестабильности, неопределенности и динамизма окружающей среды. В числе наи-
более известных из них, доминирующих в разные годы становления и развития стратегического управ- 
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ления, выделяют концепцию стратегического планирования, концепцию позиционирования и ресурсную 
концепцию. Их главные отличительные особенности заключены в поиске источников конкурентных 
преимуществ во внутренней или внешней среде предприятий, в определении природы стратегии как со-
держания или процесса, в логике структуризации стратегического управления и места в ней целеполага-
ния, стратегии и ресурсов [1; 2]. 

Сложность заключается в том, что, ставшие классическими, исходные концепции стратегического 
управления не сменяются, а дополняются новыми, современными концепциями, основными практиче-
скими предпосылками появления которых являются изменения факторов, условий и границ конкурен-
ции. Сосуществование разных концепций стратегического управления, предназначенных для разных ус-
ловий ведения бизнеса, в пределах одной страны оправдано неравномерностью развития рыночных от-
ношений и конкуренции в отдельных сферах и отраслях экономики, межотраслевыми различиями в мас-
штабах и степени зрелости рынков, в степени освоения новых факторов производства, форм функциони-
рования предприятий, способов организации и управления производством. Вместе с тем наслоение инст-
рументария сосуществующих концепций, различия и противоречия, возникающие между ними, затруд-
няют синтезированное их использование.  

Доминирует в настоящее время ресурсно-ориентированное стратегическое управление и его про-
двинутые версии – концепция интеллектуального капитала и концепция динамических способностей, 
опирающиеся на источники конкурентных преимуществ во внутренней среде и предполагающие по-
строение стратегии на основе уникальных ресурсов и способностей (компетенций) предприятия. Приме-
нение ресурсной концепции стратегического управления в практической деятельности сдерживается ее 
отстраненностью от воздействия мощных стимулов внешней конкурентной среды, отсутствием четкости 
в понятийном аппарате и, в частности, дискуссионностью трактовок содержания понятий «ресурсы» и 
«способности». Нет четкости и единообразия и в классификации самих способностей (компетенций). 
Чаще всего под термином «компетенция» объединены и личные способности персонала, проявляющиеся 
в профессиональной деятельности, и коллективные знания. Методологическая неопределенность тормо-
зит развитие соответствующего методического инструментария, в частности, по идентификации и оценке 
компетенций предприятия. С целью применения основных положений ресурсной концепции в практике 
стратегического управления необходимы дальнейшее уточнение и развитие ее основных категорий и 
наработка соответствующего методического инструментария.   

Как известно, большинство теоретических концепций стратегического управления выделяет в ие-
рархической структуре стратегий предприятия три уровня – корпоративную, конкурентные и функцио-
нальные стратегии. Одну из важнейших групп проблем практического включения стратегического 
управления в общие управленческие процессы на предприятии и построения системы стратегического 
управления составляют проблемы, связанные с содержательным наполнением стратегий разного уровня, 
их межуровневой взаимосвязью и согласованием. В этой связи следует отметить, что корпоративная 
стратегия как стратегическое решение относительно выбора сфер деятельности предприятия решает во-
прос о масштабах и структуре бизнеса. Критерием изменения масштабов и структуры деятельности 
предприятия выступает, прежде всего, повышение его стоимости. Разукрупнение предприятия предпри-
нимается для избавления от отрицательной синергии, которая создается негативным воздействием друг 
на друга активов предприятия, и осуществляется путем реструктуризации. Расширение масштабов дея-
тельности предприятия может быть осуществлено за счет диверсификации производства путем создания 
нового бизнеса, решения о слиянии, поглощении или вхождения в интегрированную структуру. Корпо-
ративная стратегия задает единую стратегическую ориентацию для всех структурных бизнес-
подразделений  на основе формирования цели и предусматривает распределение ресурсов между бизнес-
подразделениями. Конкурентные стратегии разрабатываются для структурных бизнес-подразделений 
предприятия и показывают, как, каким образом предприятие будет конкурировать по данным направле-
ниям бизнеса. В этой связи поиски источников конкурентных преимуществ будут сосредоточены в зави-
симости от условий ведения бизнеса в соответствии с той или иной используемой теоретической кон-
цепцией стратегического управления или их синтезированным применением. В составе предназначенных 
к разработке функциональных стратегий (производства, маркетинга, финансов, инноваций, персонала) 
особое место занимает финансовая стратегия. Она, так же как и единая стратегическая целевая ориента-
ция, пронизывает все уровни и виды стратегий предприятия и выступает звеном их согласования. Необ-
ходимо дальнейшее развитие методических положений формирования и межуровневой взаимосвязи  и 
согласования стратегий.    

В числе других важнейших проблем стратегического управления, требующих методического 
обеспечения, можно назвать проблемы, связанные с отработкой технологического процесса формирова-
ния стратегий, с применением стоимостного подхода в стратегическом управлении, с использованием 
для реализации стратегии сбалансированной системы показателей. Необходимы упорядоченность стра-
тегического управления как по содержательному, так и по процедурному наполнению формирования и 
реализации стратегий разного уровня, составление и соединение различных компонентов в единую сис-
тему и в этих целях – дальнейшее теоретико-методологическое обоснование и разработка методических 
и практических рекомендаций по стратегическому управлению на предприятиях. 
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РІВЕНЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОСТІ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Сучасні світові тенденції економічного розвитку та особливості вітчизняного посткризового стану 
економіки спонукають до проведення повномасштабних структурних реформ і трансформацій в еконо-
міці регіонів України. Сталий регіональний розвиток значною мірою залежить від того, у якому стані 
перебуває локальний інвестиційний клімат та від методів проведення інвестиційної політики державни-
ми та регіональними органами влади. Промисловість є одним із пріоритетних напрямів інвестування. 
Актуальним питанням залишається визначення стану та забезпечення інвестиційної безпеки промисло-
вості, адже це є невід’ємною складовою інвестиційної привабливості цього виду економічної діяльності 
і, відповідно, успішного її подальшого функціонування та економіки регіону загалом. 

Львівська область є різнобічно розвиненим регіоном із потужним інвестиційним потенціалом, 
який істотно вирізняє її з-поміж інших регіонів України. Значна роль у процесі її розвитку відводиться і 
промисловості, завдяки якій формується чверть валової доданої вартості, зайнято більше п’ятої частини 
найманих працівників. Промисловість також є важливим об’єктом зацікавлення для інвесторів. Так, за 
2009 р. промисловість Львівської області було залучено 1733397 тис. грн. інвестицій в основний капітал, 
з них 451370 тис. грн. отримала добувна промисловість, 1022880 тис. грн. – переробна і 259147 тис. грн. 
пішло на виробництво та розподілення електроенергії, газу та води. Частка промисловості у загальному 
обсязі інвестицій в основний капітал області склала 25,8% [5]. 

За весь період інвестування у Львівську область вкладали кошти інвестори з понад 60 країн світу. 
Однак найбільші капіталовкладення за весь період інвестування область отримувала від інвесторів із 
Польщі (158,3 млн. дол. США), Кіпру (115,7) та Сполученого Королівства (101,9 млн. дол. США). Протя-
гом 2001-2009 рр. серед видів промислової продукції найбільше інвесторів привабили такі складові 
переробної промисловості, як машинобудування, легка промисловість, виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів і оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 
(див. рисунок). 
 

 
 

Рисунок. Надходження іноземних інвестицій за видами переробної промисловості  
протягом 2001-2009 рр. 

 
Для визначення рівня інвестиційної безпеки промисловості використаємо основні три індикатори, 

які пропонує більшість дослідників інвестиційної безпеки [1-4], адаптувавши їх під промисловість:  
відношення загального обсягу інвестицій в основний капітал промисловості до валової доданої 

вартості промисловості (порогове значення більше 25%); 
відношення загального обсягу інвестицій в основний капітал промисловості до вартості основних 

засобів промисловості (порогове значення більше 6%); 
відношення іноземних інвестиції, вкладених у промисловість, до загального обсягу інвестицій в 

основний капітал промисловості. 
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Як видно з даних таблиці, у 2001-2003 рр. рівень інвестиційної безпеки Львівської області був у 
незадовільному стані, проте відзначався позитивною зростаючою динамікою показників. Починаючи з 
2004 р. і на сьогоднішній день, досягнуто та перевищено порогові значення аналізованих показників, що 
свідчить про сприятливе інвестиційне середовище та задовільний рівень безпеки інвестицій, які вклада-
ються в область. Це в першу чергу пояснюється зростанням кількості залучених інвестицій.  

Таблиця 

Стан інвестиційної безпеки Львівської області та її промисловості 

Роки 

Показники
обсяг інвестицій в основний 
капітал / валова додана  

вартість, % 

обсяг інвестицій в основний 
капітал / вартість основних 

засобів, %

обсяг іноземних інвестиції / 
обсяг інвестицій в основний 

капітал, % 
Львівська 
область 
загалом 

Промисло-
вість 

Львівська об-
ласть загалом 

Промисло-
вість 

Львівська об-
ласть загалом 

Промисло-
вість 

2001 18,6 29,7 3,1 3,5 11,8 3,7
2002 21,1 34,9 4,1 4,3 12,2 5,3
2003 24,3 37,0 5,4 5,2 11,9 7,8
2004 26,0 36,7 7,0 6,4 9,9 3,1
2005 27,2 37,7 7,9 8,4 9,1 2,0
2006 27,3 32,7 8,5 9,1 8,8 2,2
2007 29,6 34,4 10,1 11,7 9,3 1,8
2008 30,4 38,9 10,5 13,3 8,3 2,7

 
Дещо подібною є тенденція і в промисловості, особливо це простежується в даних другого показ-

ника. Однак перший показник демонструє задовільно високий рівень інвестиційної безпеки протягом 
усього аналізованого періоду. Незадовільну тенденцію як для промисловості, так і для Львівщини зага-
лом показують дані третього показника, що свідчить про зменшення частки іноземних інвестицій у за-
гальному обсязі інвестицій в основний капітал. 

Таким чином, промисловість Львівщини й надалі користується попитом в інвесторів, що 
засвідчили останні дані. Стан інвестиційної безпеки промисловості з кожним роком покращується, однак 
усе ще є суперечливим. Для покращення ситуації необхідним є проведення рішучих дій у сфері менедж-
менту як на регіональному рівні, так і на рівні промислових підприємств, активне використання новітніх 
технологій для спрощення та здешевлення виробництва, використання усіх методів управління, які б 
сприяли безпеці інвестицій, і відповідно, їх більшому залученню з боку вітчизняних та зарубіжних 
інвесторів. 
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ОЦІНКА РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ НА БАЗІ СИСТЕМИ ІНДИКАТОРІВ 

Концепція формування системи індикаторів оцінки розвитку малих підприємств повинна базува-
тись на синтезі просторово-динамічного і діяльнісно-динамічного підходів. Вона на відміну від існуючих 
дозволяє визначити імовірну структуру концепції як інтегровану сукупність трьох взаємозв’язаних рівнів 
знань, зміст яких відбиває логіку й особливості розвитку суб’єктів підприємницької діяльності і передба-
чає розробку ефективного теоретичного інструментарію побудови гнучкого механізму ефективного роз-
витку підприємства. Так, з метою визначення рівня розвитку малого підприємництва за територіальною 
ознакою і видами економічної діяльності доцільно використовувати методику проведення моніторингу 
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рівня розвитку малих підприємств за допомогою зведеного інтегрального індексу, розрахунок якого ба-
зується на результатах часткових індексів за такими показниками: Х1 – кількість підприємств, од.; Х2 – 
середньорічна кількість найманих працівників, тис. осіб; Х3 – середньомісячна заробітна плата найманих 
працівників, грн.; Х4 – обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) у відсотках до загального обсягу реа-
лізації відповідного виду економічної діяльності;  Х5 – обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) у се-
редньому на одне підприємство, тис. грн.; Х6 – обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) у середньому 
на одного найманого працівника, тис. грн.; Х7 – операційні витрати на одиницю реалізованої продукції 
(робіт, послуг), коп./грн.; Х8 – матеріаловвідача реалізованої продукції (робіт, послуг), грн.; Х9 – зарпла-
тоємність  реалізованої продукції (робіт, послуг), грн.; Х10 – валові капітальні інвестиції в середньому на 
одне підприємство, що здійснювали інвестиції, тис. грн.; Х11 – питома вага кількості найманих праців-
ників у загальній кількості найманих працівників відповідного виду економічної діяльності, %. Дана ме-
тодика дозволяє визначити райони – „аутсайдери” і райони – „лідери” за рівнем розвитку малого підпри-
ємництва у певному регіоні. Ілюстрація результатів даної методики наведена у таблиці. 

Таблиця 

Групування районів Одещини за рівнем розвитку малого підприємництва у 2008 р. 

Інтегральний  
індекс Перелік районів Одеської області Од. Пит. вага, 

%
Дуже низький Білгород-Дністровський (21); Котовський (19); Кодимський 

(25); Любашівський (23); Миколаївський (22); Савранський 
(20); Саратський (24); Фрунзінський (26) 

8 30,8 

Низький Білгород-Дністровський (21); Котовський (19); Кодимський 
(25); Любашівський (23); Миколаївський (22); Савранський 
(20); Саратський (24); Фрунзінський (26)

10 38,5 

Середній Великомихайлівський (6); Ізмаїльський (4); Кілійський (8); 
Ренійський (7); Ширяївський (5) 5 19,2 

Високий  Біляївський (3) 1 3,8
Дуже високий  Комінтернівський (2); Овідіопольський (1) 2 7,7 

 
З метою дослідження процесів формування і зміни основного показника діяльності малих підпри-

ємств – обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) доцільно використовувати кореляційно-регресійну 
модель обсягу реалізації продукції за групою малих підприємств за такими ознаками, як: обсяг валових 
капітальних інвестицій, тис. грн., та середньорічна кількість найманих працівників, осіб. На базі даних 
моделей можна здійснювати прогнозування показника обсягу реалізованої продукції як по окремих ма-
лих підприємствах, так і по групах підприємств за видами економічної діяльності. Таке прогнозування є 
доцільним при управлінні розвитком малого підприємництва і визначенні пріоритетних напрямів вкла-
дення інвестицій, зайнятості трудових ресурсів тощо. 

Але в умовах невизначеності суттєвий вплив на кінцеві результати малого підприємства здійсню-
ють атрибутивні чинники, що стримують розвиток малого підприємства, дослідити ступінь впливу яких 
можна за допомогою методу рангової кореляції. Самі ці чинники визначають за допомогою результатів 
анкетування. Так, для отримання додаткової інформації про сучасний стан, проблеми, фактори і перспек-
тиви розвитку підприємництва в Україні, доцільно використовувати анкетне опитування з оцінкою 
об’єктів, що досліджуються, за номінальною, порядковою або інтервальною шкалами. Як експертів  
краще залучати  дійсних практичних фахівців-керівників малого бізнесу, підприємства яких функціону-
ють не менше чотирьох років, тому що саме вони у змозі найбільш об’єктивно  оцінити стан і невирішені 
проблеми, які стримують розвиток підприємницької сфери діяльності на регіональному рівні. Анкета 
опитування керівників малих підприємств щодо проблем розвитку і функціонування об’єктів малого біз-
несу на відміну від попередніх, на наш погляд, повинна містити сім блоків загальною кількістю 43 пи-
тання, а саме: загальні відомості про підприємство, загальний стан та основні проблеми розвитку бізнесу, 
потреби в освіті, фінансова політика підприємства, нормативно-правове регулювання, проблеми оподат-
кування суб’єктів малого підприємництва, оцінка впливу на бізнес окремих видів податків, стан підтри-
мки малого підприємництва. Використання методу рангової кореляції при дослідженні проблем і факто-
рів розвитку малого підприємництва дозволяє визначити найбільш гострі й актуальні проблеми у сфері 
малого підприємництва і намітити шляхи їх подолання, здійснити побудову імітаційних рангових моде-
лей внутрішнього мотиватора ефективної діяльності малих підприємств, зовнішніх і мотиваторів «пер-
шого» і «другого» рівнів та сукупного мотиватора ефективної діяльності малих підприємств. Так, напри-
клад, отримані результати анкетування 140 малих підприємств Одеської області, що функціонують на 
Одещині більш ніж чотири роки, дозволили кількісно визначити найбільш гострі й актуальні проблеми у 
сфері малого підприємництва й окреслити шляхи їх подолання, здійснити побудову імітаційних рангових 
моделей внутрішнього мотиватора, зовнішнього мотиватора «першого» рівня та зовнішнього мотиватора 
«другого» рівня:  

Рангова імітаційна модель внутрішнього мотиватора ефективної діяльності суб’єктів малого 
підприємництва: ВМ=2,4Х1+2,3Х2+2,1Х3+8,5Х5+9,8 Х6+5,8Х8. 

Рангова імітаційна модель зовнішнього мотиватора «першого» рівня ефективної діяльності ма-
лих підприємств: ЗМ1=5,1Х4+9,6Х7+3,5Х9+2,9Х10+6,8Х11+1,8Х13+ 5,2Х15. 
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Рангова імітаційна модель зовнішнього мотиватора  «другого» рівня ефективної діяльності 
суб’єктів малого підприємництва: ЗМ2 = 7,7 Х12 + 4,10 Х14 + 8,4 Х16 + 5,3 Х17 + 8,7 Х18. 

Модель сукупного мотиватора ефективної діяльності суб’єктів малого підприємництва: СМ= 
ВМ + ЗМ1 + ЗМ2. 

Де Х1 – рівень кваліфікації персоналу; Х2 – наявність  необхідного обладнання; Х3 – стан облад-
нання; Х4 –умови оренди приміщень; Х5 – наявність грошових оборотних коштів; Х6 – наявність коштів 
на інвестиції; Х7 - умови  зовнішнього  фінансування; Х8 – науково-технічний рівень виробничих техно-
логій; Х9 – наявність необхідної інформації про кон’юктуру ринку; Х10 –  наявність необхідної інформа-
ції про ділових партнерів; Х11 – наявність необхідної інформації про джерела можливої підтримки; Х12 
– стан законодавства, що регулює загальні моменти функціонування підприємства; Х13 – відносини з 
банками ; Х14 – відносини з регіональними і місцевими органами влади; Х15 – наявність ділових парт-
нерів; Х16 – стан (ефективність) структур підтримки підприємництва; Х17 – наявність платоспроможно-
го  попиту; Х18 – стан податкової системи. 

 
В.С. Фатеев, д.э.н., проф. 
УО «БГЭУ», г. Минск 

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ЕЕ РЕГИОНОВ 

В настоящее время промышленность остается ключевой отраслью экономики Беларуси в целом, а 
также всех ее областей. Однако промышленность размещена по территории страны неравномерно, и за 
последние два десятилетия ее отраслевая структура и территориальное распределение претерпели ряд 
изменений. 

Перед распадом СССР около четверти всего объема промышленного производства Беларуси было 
сконцентрировано в г. Минске, и в то время доля белорусской столицы по данному показателю была су-
щественно выше, чем любой из шести областей республики. За годы самостоятельного развития Респуб-
лики Беларусь ситуация неоднократно изменялась. Так, к 2000 г. удельный вес г. Минска в общем объе-
ме промышленного производства Беларуси снизился до 19,3%. Лидерство по данному показателю нена-
долго перешло сразу к двум восточным регионам – Гомельской и Витебской областям, т.е. весь объем 
продукции, работ и услуг промышленного характера, производимый в Беларуси, распределился по ре-
гионам страны более равномерно. Однако в последующие годы г. Минск несколько улучшил свои пози-
ции, прочно заняв по удельному весу в общем объеме производства промышленности второе место после 
Гомельской области, несмотря на то, что значение данного показателя к 2009 г. ещё снизилось и соста-
вило 19,1%.  

Следует отметить, что до распада СССР на протяжении нескольких десятилетий осуществлялось 
опережающее индустриальное развитие западных областей Беларуси – Гродненской и Брестской. Не-
смотря на все усилия, доля этих регионов в промышленном производстве республики к началу 1990-х 
годов оставалась значительно ниже, чем двух отмеченных выше восточных областей (Гомельской и Ви-
тебской), а в последующем – еще снизилась. По данным Национального статистического комитета Рес-
публики Беларусь, в 2009 г. удельный вес Гродненской и Брестской областей в общем объеме производ-
ства промышленности Беларуси составлял, соответственно, всего лишь 9,6 и 9,4 % против 10,3 и 11,3%, 
зарегистрированных статистическими органами в 1990 г. Вызывает беспокойство «падение» на послед-
нее место по указанному показателю третьего из традиционно индустриально развитых восточных ре-
гионов Беларуси – Могилевской области. 

В отраслевой структуре промышленности Беларуси и отдельных её регионов произошли еще бо-
лее ощутимые изменения. В частности, доля легкой промышленности в общем объеме промышленной 
продукции как по стране в целом, так и по всем без исключения её регионам существенно сократилась. 
Примерно такая же тенденция наблюдалась при анализе соответствующего показателя по такой важной 
отрасли, как машиностроение и металлообработка: в общем объеме продукции промышленности как по 
стране в целом, так и по большинству ее регионов, а также в г. Минске доля данной отрасли существенно 
сократилась. Исключение составила лишь Могилевская область, в отраслевой структуре промышленно-
сти которой удельный вес машиностроения и металлообработки несколько вырос: с 20,2 % в 1990 г., до 
21,1 % в 2009 г.  

При анализе статистических данных обращает на себя внимание ещё один факт: в отраслевой 
структуре двух регионов Беларуси – Гомельской и Витебской областей – топливная промышленность за 
последние два десятилетия превратилась в основную отрасль их промышленной специализации. В об-
щем объеме промышленного производства Гомельской области удельный вес продукции данной отрасли 
вырос с 11,2%, зарегистрированных в 1990 г., до 48,3% – в 2009 г., а в Витебской области значение дан-
ного показателя в указанные годы выросло, соответственно, с 16,1 до 47,6%. Однако следует признать, 
что отмеченные выше и некоторые другие изменения в производственной специализации отдельных ре-
гионов Беларуси очень слабо связаны с изменениями в размещении предприятий и производств. Глав-
ным образом они определяются скачками цен на топливно-энергетические и сырьевые ресурсы, наблю-
давшимися на протяжении последних двух десятилетий на всем постсоветском пространстве. Для инду-
стрии Беларуси еще с советских времён был характерен очень высокий уровень территориальной кон-
центрации производства в металлургической, топливной, химической и нефтехимической промышлен- 
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ности, где от 53 до 98% республиканского производства этих отраслей было сосредоточено в одной-двух 
восточных областях Беларуси, точнее, в нескольких крупных и средних промышленных центрах этих 
областей: в Могилеве, Новополоцке, Полоцке, Мозыре, Жлобине. В остальных отраслях промышленно-
сти производство было размещено по территории страны значительно более равномерно. 

Из других изменений в отраслевой структуре промышленности, как Беларуси в целом, так и от-
дельных её регионов, следует отметить существенное развитие пищевой промышленности. Так, в Брест-
ской и Гродненской областях в 2009 г. удельный вес данной отрасли в общем объеме производства про-
дукции промышленности достиг, соответственно, 35,7 и 30,1 %, выведя пищевую индустрию на лиди-
рующие позиции в  промышленной специализации западных областей Беларуси. 

Особенности в структуре и специализации экономики регионов Беларуси в значительной мере 
обусловили региональные различия в развитии кризисных процессов, причем, как тех, которые охватили 
белорусскую экономику, впрочем, как и большинство других европейских переходных экономик в нача-
ле системных реформ 1990-х годов, так и тех, которые связаны с последним мировым финансово-
экономическим кризисом. Так, в первой половине 1990-х годов наибольший спад производства был заре-
гистрирован в восточных областях Беларуси, в которых в прошлые десятилетия был создан более круп-
ный промышленный потенциал, чем в западных регионах. К концу 1995 г. в Гомельской области объем 
промышленного производства сократился на 49,6 % по сравнению с уровнем, достигнутым в 1990 г., в 
Витебской – на 45,6 %, а в Могилевской области – на 40,5 %. В тот же период сокращение промышлен-
ного производства в Гродненской области составило только 36,4 %, Минской области – 27,2 %, а в горо-
де Минске – всего 25,4 %.  

К концу прошлого века промышленности ряда регионов Беларуси так и не удалось выйти на ру-
бежи, достигнутые перед началом кризиса, а в отдельных из них, в частности в Витебской и Гомельской 
областях, лишь к середине текущего десятилетия удалось достичь и превысить по объему промышленно-
го производства уровень 1990 г. 

Региональные особенности наблюдаются также в развитии других секторов белорусской экономи-
ки. Как уже было отмечено выше, западные области Беларуси (Гродненская и Брестская) имеют относи-
тельно небольшую долю в промышленном производстве республики. Однако в них достигнут более вы-
сокий уровень развития сельского хозяйства. Сравнения за ряд последних лет свидетельствуют о том, 
что в Гродненской и Брестской областях более высокие, чем в среднем по Беларуси, темпы роста произ-
водительности труда в сельском хозяйстве. По ряду основных продуктов аграрного сектора в них выше 
производство в расчете на душу населения, а также урожайность зерновых и некоторых других культур. 

 
Л.Г. Червова, д.э.н., 
М.В. Дубинина, к.э.н. 
ИЭП НАН Украины, г. Донецк 

АНАЛИЗ И ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
СТАРОПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ 

Институциональные трансформации всегда связываются с теми или иными позитивными измене-
ниями в обществе. Особое значение придается качеству государственного управления, степени развития 
правового государства и сложности финансового рынка. Однако для характеристики институциональной 
среды в региональном разрезе следует дополнить этот перечень рядом факторов, непосредственно пре-
допределяющих конкурентоспособность региональных экономик, а именно: состояние трудового и тех-
нического потенциалов, степенью развитости сетевого общества, уровнем взаимодействия государствен-
ных структур, бизнеса и населения. Именно отсутствием сформировавшихся рыночных институтов мож-
но объяснить кризисные явления в Украине: во время проведения трансформационных изменений не 
была сформирована рыночная институциональная среда. 

Специфика отечественной экономики на современном этапе такова, что изменения в формирова-
нии институтов на всех уровнях, в том числе и на региональном, должны рассматриваться во взаимосвя-
зи и анализироваться комплексно. Развитость институциональной системы региона, ее гибкость и спо-
собность реагировать на структурные изменения предопределяют уровень промышленного развития ре-
гиона. При сравнении ряда макроэкономических показателей Украины и старопромышленных регионов 
видны идентичные тенденции их роста и снижения, аналогичные тенденции общественного развития 
(как позитивные, так и негативные). По важнейшему статистическому показателю эффективности функ-
ционирования экономики – валовому региональному продукту – на долю старопромышленных регионов 
в 2008 г. приходилось 37,9% от общего объема. Анализ динамики производства промышленной продук-
ции в физическом исчислении (удельный вес старопромышленных регионов в общем объеме по стране) в 
2005 – 2008 гг. свидетельствует о резком сокращении объемов производства в 2008 г. Причем для 4 ста-
ропромышленных регионов было характерно снижение практически во всех отраслях экономики, пре-
вышающее среднеукраинское значение (в Харьковской области снижение было не столь значительным).  

Результаты анализа эффективности деятельности предприятий в 2005-2008 гг. свидетельствуют о 
том, что в 2008 г. было зафиксировано максимальное количество предприятий, получивших убытки – 
37,2% от общего числа промышленных предприятий. Ситуация в старопромышленных регионах под-
тверждала общестрановую тенденцию – с 2005 по 2007 г. удельный вес убыточных предприятий сокра-
щался, а в 2008 г. – резко увеличился. Причем в 2008 г. в Донецкой и Харьковской областях удельный 
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вес указанных предприятий превысил  показатель 2005 г., в Днепропетровской, Запорожской и Луган-
ской – вернулся примерно на тот же уровень. В том же 2008 г. минимальной была и рентабельность опе-
рационной деятельности как в целом по Украине, так и в регионах. Таким образом, в 2005 – 2007 гг. 
промышленные предприятия старопромышленных регионов динамично развивались, а в 2008 г. боль-
шинство из них оказались в неблагоприятном положении.  

Анализ официальных статистических данных об уровне доходов населения и среднемесячной номи-
нальной зарплаты свидетельствует о том, что в старопромышленных регионах эти показатели одни из са-
мых высоких по Украине. Такая тенденция не может однозначно рассматриваться как положительная: вы-
сокий уровень зарплат поддерживается в отраслях, характеризующихся высоким уровнем трудоемкости и 
невысокой добавленной стоимостью производимой продукции. А это значит, что на рынке труда, с одной 
стороны, растет предложение рабочих мест с недостаточно высоким уровнем оплаты труда и социальной 
защищенности, а с другой – у работодателей имеется реальная возможность выплаты заработной платы по 
«серым схемам». 

Важным условием успешности экономических трансформаций на региональном уровне является 
тесное сотрудничество бизнеса и власти. Одним из элементов такого сотрудничества является отстаива-
ние групповых интересов и формирование общей позиции по вопросам развития территорий. Экономика 
Украины сложилась как смешанная со значительной долей частной собственности, однако управление 
экономкой, в частности промышленным развитием, происходит без надлежащего согласования интере-
сов государства и регионального бизнеса. Капитал в условиях свободного рынка имеет возможность пе-
ретекать с одной территории на другую и выбирать такие регионы и районы, где обеспечиваются наибо-
лее благоприятные условия для вложения. Инвестиционный потенциал регионов Украины крайне неод-
нороден, что отражает и исторически сформировавшееся территориальное разделение труда и наличие 
определенных природно-ресурсных факторов. Анализ динамики объема инвестиций в основной капитал 
по областям свидетельствует, что в Украине традиционно Донецкая область занимала первое место по 
этим показателям среди областей. К тому же Днепропетровская область существенным образом превос-
ходит Донецкую по инвестициям в основной капитал на душу населения. Региональная структура инве-
стиций в основной капитал на фоне кризиса изменилась в направлении сокращения доли регионов-
лидеров, что, прежде всего, поясняется проблемами финансовых корпораций и предприятий базовых 
отраслей экономики, в частности металлургии. Испытала значительные изменения динамика показателя 
в 2008 г., когда индекс инвестиций в основной капитал снизился как по Украине в целом, так и в ряде 
старопромышленных областей (Запорожская, Луганская, Харьковская) спад произошел, несмотря на вы-
сокие темпы 2006-2007 гг. Важной проблемой инвестиционной деятельности практически всех регионов, 
а старопромышленных, прежде всего, является прогрессирующий износ основных фондов промышлен-
ности, что свидетельствует о недостаточности отечественного капитала для восстановления основных 
средств предприятий, а экономический подъем становится возможным только при постоянном притоке 
инвестиционного капитала. Объемы инвестиций, привлекаемых регионами, в том числе иностранных, не 
в состоянии удовлетворить потребности предприятий, в особенности тех, которые расположены на тер-
риториях с низкой инвестиционной привлекательностью. Таким образом, на региональном уровне целе-
сообразно способствовать более активному привлечению сбережений населения в инвестиционный про-
цесс, прежде всего, через механизмы фондового рынка и банковских вкладов.  

Инновации как технологические, так и организационные способствуют ускоренному развитию ре-
гиональных экономик. Однако отечественный рынок инноваций продолжает оставаться незрелым: коли-
чество организаций, осуществляющих научные и научно-технические работы, сократилось с 1510 в 2005 
г. до 1378 в 2008 г. При общем спаде интенсивности инновационной деятельности как в целом по стране, 
так и старопромышленных регионах и сравнительно невысокой эффективности она ориентирована пре-
имущественно на решение тактических задач отраслей (это проявляется в структуре затрат на техноло-
гические инновации и приоритетах инновационной деятельности). Главная задача региональных органов 
управления состоит в создании условий и методов привлечения средств в инновационную сферу. К ме-
тодам привлечения внебюджетных инвестиционных средств в инновационные проекты можно отнести, 
во-первых, финансирование из средств регионального бюджета начальных стадий инновационных про-
ектов общерегионального значения, т.е. финансирование фазы особого риска затрат, после которой в 
действие могут вступить инвестиционные структуры, поскольку уже реально обозначены контуры ком-
мерческого приложения капитала.  

В контексте вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в Украине радикальная реформа 
экономических отношений способствовала ликвидации государственной монополии на экономическую 
деятельность и появлению частных структур, определила соответствующие функции государства в 
управлении экономическими процессами, однако с проблемами межрегиональной дифференциации ры-
нок за короткое время справиться не в состоянии. Существенное значение для дальнейшего успешного 
институционального развития как Украины в целом, так и ее регионов имеет введение в систему базовых 
институтов институциональной динамики, т.е. формирование правил, норм, процедур институциональ-
ных изменений, готовности к ним субъектов. Основной функцией государства должно стать создание 
конкурентной среды, принятие единых правил для всех субъектов рынка, развитие производственной и 
социальной инфраструктуры. В контексте повышения эффективности развития старопромышленных 
регионов институциональные изменения должны основываться не только и не столько на прямой госу-
дарственной поддержке, сколько на регулировании специфических процессов. 
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МОНІТОРИНГ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

У сучасних умовах особливого значення набуває визначення економічного потенціалу регіону з 
точки зору його конкурентоспроможності як основи сталого розвитку. Узагальнивши основні погляди, 
можна дійти висновку, що економічним потенціалом регіону є сукупність наявних і можливих для мобі-
лізації ресурсів регіону, необхідних для його розвитку за умови максимального використання наявних 
можливостей для виробництва конкурентоспроможної продукції та максимально повного задоволення 
потреб населення з урахуванням інтересів держави і бізнесу. Структурно-компонентний склад економіч-
ного потенціалу регіону охоплює природні, виробничі ресурси, виробничу і соціальну інфраструктуру, 
демографічний потенціал і рівень життя населення. Деякими авторами виділяються також інвестиційний, 
науково-технічний, екологічний, організаційний потенціали і потенціал підприємництва. Щодо оцінки 
економічного потенціалу регіону, то сенс статистичних оцінок будь-якого рівня складності полягає у 
виділенні істотних характеристик, що відображають не тільки кількісні, але і якісні його аспекти. Це 
обумовлює дві особливості, яким має задовольняти моніторинг як система збору й обробки інформації: 
цільова спрямованість інформаційних процесів і максимальна об'єктивність одержаних висновків на ко-
жній стадії обробки даних.  

Однією з вагомих складових економічного потенціалу є виробничий потенціал. Нагромадження 
основного капіталу, який становить основу виробничого, є основним джерелом науково-технічного про-
гресу, реалізації моделі інноваційного розвитку економіки. Ураховуючи сучасний стан розвитку еконо-
мічної ситуації в Україні, процеси відтворення та нагромадження набувають важливого значення для 
сталого розвитку національної економіки. Історично склалося, що найбільша частина основних засобів 
сконцентрована в індустріальних регіонах (Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Київській, Пол-
тавській і Запорізькій областях). Крім того, аналіз введення основних засобів свідчить про те, що ліди-
рують також індустріально розвинені регіони. Відповідно до результатів зіставлення індикаторів «основ-
ні засоби по регіонах» і «введення в дію основних засобів по регіонах» виявлено, що динаміка цих пока-
зників є аналогічною для більшості областей України: позитивна динаміка одного відповідала такій са-
мій динаміці іншого індикатора. При цьому знос основних засобів залишається значним, а протягом 
2003-2008 рр. збільшувався. Якщо протягом тривалого часу рівень зносу не перевищує 40%, то це є дос-
татнім для забезпечення розширеного відтворення основних фондів. Якщо ж протягом декількох років 
рівень зносу коливається в межах 40-50%, то має місце лише відтворення основних фондів. А якщо сту-
пінь зносу сягає понад 51%, йдеться про звужене відтворення та відтворювальний цикл порушено. Вихо-
дячи з аналізу офіційних даних у багатьох регіонах України основи відтворювального циклу порушено: 
особливо це стосується Чернігівської, Херсонської, Полтавської, Черкаської областей. Експлуатація ос-
новних засобів із високим рівнем зносу пов’язана з використанням застарілих технологій, впливає на 
підвищення собівартості продукції та зниження її якості; крім того, погіршуються екологічні наслідки 
виробництва. Отже, якісні характеристики основних засобів перешкоджають зростанню виробництва та 
випуску конкурентоспроможної продукції. Однак підвищення зносу основних засобів не можна апріорі 
розцінювати як негативне явище, оскільки відмінністю деяких галузей останніми роками є прискорення 
вибуття безперспективних потужностей, із хронічно низьким рівнем завантаження; списання обладнан-
ня, подальше використання якого у принципі не здатне забезпечити виробництво високоякісної продук-
ції. У таких випадках не відбувається адекватної заміни потужностей, що вивільняються. 

Щодо аналізу інвестицій в основний капітал, то у 2003-2008 рр. лідерами були переважно індуст-
ріальні регіони країни; зміцнилися позиції Київської, Одеської та Львівської областей. За даними деяких 
аналітичних оглядів, це обумовлено підвищенням рівня розвитку інфраструктури зазначених регіонів і 
потенційними можливостями для розвитку торговельних зв’язків. Для деяких регіонів була характерна 
деяка стабільність: практична відсутність як позитивних, так і негативних тенденцій. Однак таке може 
свідчити про те, що втрачено час: за наявності потенційних можливостей (виробничих потужностей, ква-
ліфікованих робітників, географічного розташування) досягти підвищення рівня інвестицій в основний 
капітал не вдалося. Ще одна умовна група регіонів – це ті, для яких характерна виключно негативна тен-
денція. Тобто більшості регіонів недостатньо коштів для забезпечення видатків, пов’язаних із процесами 
відновлення, фінансування інвестицій в основний капітал, а отже, кошти підприємств не є достатнім і 
стабільним джерелом. Це підтверджується і зіставленням показників «інвестиції в основний капітал» і 
«фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування». Більшість регіонів демонструють 
схожі тенденції показників. Однак є регіони, у яких за умови позитивної динаміки одного існує негатив-
на динаміка іншого. Так, за наявності стійких позицій за показником «інвестиції в основний капітал» 
Івано-Франківська область відрізняється низьким фінансовим результатом від звичайної діяльності до 
оподаткування. 

Особливе місце в характеристиці економічного потенціалу регіонів України посідає інноваційна 
складова. За 2003-2008 рр. загальний обсяг інноваційних витрат у промисловості був достатньо низьким. 
При оцінці інноваційної складової економічного потенціалу регіональних економік слід відзначити вкрай 
нерівномірний розподіл інновацій як у територіальному розрізі, так і в часовому аспекті. Зіставлення 
динаміки за показниками «структура витрат на інновації» та «освоєння інноваційних видів продукції»  
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свідчить про те, що підприємства, які освоюють інноваційні види продукції, направляють незначні кошти 
на відтворення основних фондів, тобто працюють на значно застарілому устаткуванні, тому не можуть 
досягти стабільності в перспективі: обмежені можливості підприємств з оновлення виробничого апарату 
і застосування застарілих технологій призводить до дорожчання продукції, що випускається, і зниження 
її якості. Для тих регіонів, підприємства яких виділяють відносно більші кошти на придбання машин, 
устаткування та інших установок (в основному індустріальні регіони), характерна більш стійка динаміка 
показника «освоєння інноваційних видів продукції», що, у свою чергу, може стати підґрунтям  для фор-
мування певної виробничо-технологічної бази на перспективу. Таким чином, на рівні регіонів є диспро-
порції в розвитку інноваційної діяльності. Спостерігається процес зниження рівня інноваційного потен-
ціалу підприємств, що в результаті обумовлює низький рівень ефективності національної інноваційної 
системи. Більш висока інноваційна активність промислових підприємств, що підвищить потенціал кон-
курентоспроможності вітчизняної економіки, може бути забезпечена тільки при адекватній промисловій 
політиці держави.  

Ще однією з основних складових розвитку економічного потенціалу регіону є рівень розвитку 
трудового потенціалу. Для того, щоб робоча сила користувалася попитом, вона повинна мати відповідну 
сукупність фізичних, розумових та професійних здібностей. Реалізуючи вказані здібності у процесі пра-
ці, вона має постійно відтворюватися, для того щоб не втрачати професійних якостей. За період 2003-
2008 рр. у цілому в Україні мала місце позитивна динаміка підвищення кваліфікаційно-освітнього рівня 
робітників, тобто маються резерви щодо модернізації виробництв найближчим часом. Динаміка показ-
ника «підвищення кваліфікації» свідчить про те, що показник вищий у тих регіонах, де відбувається мо-
дернізація обладнання та ускладнюються технологічні процеси (зокрема, Донецька, Дніпропетровська, 
Запорізька, Луганська області). Продуктивні робочі місця створюються, коли у роботодавців з’являється 
зацікавленість, яка і спонукає їх інвестувати кошти у створення вакансій. Як свідчить практика, погір-
шення виробничо-комерційної і фінансової діяльностей відображається на скороченні інвестицій у ство-
рення вакансій.  

Результати аналізу економічного потенціалу регіонів України свідчать про те, що найбільш міц-
ними є позиції індустріально розвинених регіонів, для яких характерні приблизно однакові рівні за всіма 
оціночними показниками. Наявність відповідно виробничого потенціалу поряд із розвитком техніко-
технологічної бази та стабілізацією інвестиційної ситуації обумовлюють появу потенційних можливос-
тей стійкого зростання та зміцнення конкурентних переваг. Інша група регіонів – регіони, які за одними 
показниками мають ознаки відродження, а за іншими – спаду. У найтяжчому стані перебувають регіони з 
низьким рівнем економічного розвитку, які майже не мають джерел ринкового саморозвитку.  
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Секція 5 

РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

О.В. Величко, к.е.н. 
ЛНАУ, м. Луганськ 

ЗБАЛАНСУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК ФІНАНСОВА ОСНОВА РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 

Місцевим бюджетам, як основній фінансовій базі органів місцевого самоврядування, належать 
особливе місце в бюджетній системі нашої держави. Важлива роль відводиться місцевим бюджетам і у 
соціально-економічному розвитку регіонів, адже саме з місцевих бюджетів здійснюється фінансування 
закладів освіти, культури, охорони здоров’я населення, засобів масової інформації; також фінансуються 
різноманітні молодіжні програми, видатки з упорядкування населених пунктів. З місцевих бюджетів 
здійснюються видатки на соціальний захист  населення. 

Проблеми збалансування місцевих бюджетів, фінансового вирівнювання розвитку регіонів, зміц-
нення фінансової бази місцевого самоврядування входять до наукових інтересів багатьох вчених. Зокре-
ма, даній проблематиці присвячено праці вітчизняних науковців К. Павлюк, С. Буковинського, С. Юшко, 
О. Кириленко, В. Кравченко та інших.   

Важливою складовою бюджетного регулювання соціального розвитку суспільства є система між-
бюджетних відносин, за допомогою якої держава забезпечує гарантований рівень надання суспільних 
благ на всій території країни шляхом збалансування місцевих бюджетів, сприяє соціально-економічному 
розвитку регіонів.  

Законодавче закріплення функцій місцевого самоврядування має знайти відображення насамперед 
у конституції держави. Але, на жаль, у Конституції України чітко не сформульовано фундаментальних 
положень щодо місцевого самоврядування, як це зроблено в конституціях більшості європейських країн. 
Прийняття ж в Україні Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Закону України “Про 
бюджетну систему в Україні” є важливим кроком у наближенні до загальноприйнятих стандартів щодо 
самоврядування й управління. 

Для аналізу ролі місцевих бюджетів в соціально-економічному розвитку регіонів та їх місця у бю-
джетній системі України потрібні їх кількісна та якісна характеристика. Про співвідношення місцевих 
бюджетів з макроекономічними показниками, насамперед з валовим внутрішнім продуктом (ВВП), свід-
чать такі дані (табл. 1). 

Таблиця 1 

Співвідношення обсягу  місцевих бюджетів з ВВП [1, 2] 

Показники  1995 2000 2005 2006 2007 2008 
ВВП, млн. грн. 54516 170070 441452 544153 720731 949864 
Видатки місцевих бюджетів, млн. грн. 9546 11700 28723 38176 51800 67862 
Питома вага  витрат місцевих бюджетів у ВВП, % 17,5 6,9 6,5 7,0 7,2 7,1 

 
Наведені в табл. 1. дані показують, що через місцеві бюджети у 1995 році перерозподілялась май-

же п’ята частина ВВП. Якщо проаналізувати динаміку питомої ваги місцевих бюджетів у ВВП, то тут 
спостерігається тенденція до зменшення частки місцевих бюджетів. Наприклад,  у 2000 році питома вага 
витрат місцевих бюджетів у ВВП зменшилась до 6,9% та в останні  роки стабілізувалась в межах 6-7%. 
Це пов’язано із змінами в державному регулюванні розподілу доходів між різними ланками бюджетної 
системи та свідчить про посилення державного впливу на процес мобілізації коштів та розподіл між різ-
ними рівнями влади. Тому питання збалансування місцевих бюджетів як фінансової основи у соціально-
економічному розвитку регіонів залишається актуальними. 

Важливим при оцінці ролі місцевих бюджетів у соціально-економічному розвитку регіонів є аналіз 
співвідношення обсягів місцевих бюджетів із загальними витратами зведеного бюджету (табл. 2). 

Таблиця 2 

Співвідношення обсягу місцевих бюджетів із витратами зведеного бюджету [3] 

Показники / Роки 
1990 1994 1995 2000 2005 2008 2009 

млн.  грн. млн. грн. млн. грн. млн. грн. млрд. грн. млрд. грн. млрд. грн.
Видатки державного бюджету 22 4395,3 14756,2 32,4 112,9 241,4 242,3
Видатки місцевих бюджетів 21 2137,2 9546,8 14,7 28,7 67,8 65
Видатки зведеного бюджету 43 6453,5 24302,0 47,1 141,6 309,2 307,3
Питома вага державного бю-
джету, % 51,7 69,9 61,1 65,4 79,7 78,1 78,8
Питома вага місцевих бюдже-
тів, % 48,3 35,4 38,9 34,6 20,3 21,9 21,2
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У 1995 році у місцевих бюджетах зосереджувалося 38,9% обсягу витрат зведеного бюджету. Це 
свідчить про те, що в цьому році відбулася певна децентралізація у відносинах між ланками бюджетної 
системи. Однак починаючи з 2000 року питома вага видатків місцевих бюджетів у зведеному бюджеті 
країни неухильно знижується, що свідчить про подальше посилення впливу центральних органів влади 
на розподіл коштів. Так, у 2009 році частка видатків місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України 
склала 21,2% (див. табл. 2). Хоча,  на погляд С.А. Буковинського «видатки місцевих бюджетів у за-
гальному обсязі зведеного бюджету у 2003 році становили 41,4%, 2004 – 37,8, 2005 – 36,7, у 2006 – 
41,2%» [4, 21]. 

Наведені статистичні дані підтверджують висновок про те, що роль місцевих бюджетів у фінансу-
ванні видатків регіонів вже в найближчому майбутньому має зрости. Що ж стосується питань, 
пов’язаних із функціонуванням місцевих бюджетів, то вони потребують глибокого аналізу й наукового 
обґрунтування. Тут неможливі будь-які раз і назавжди встановлені рекомендації. Місцеві бюджети – ка-
тегорія дуже динамічна, тому їх дослідження необхідно здійснювати з урахуванням багатьох факторів, 
що впливають на економічне життя держави. Цьому насамперед сприяють розвиток демократичних засад 
в управлінні державою, зміни у структурі економіки, рівень соціальних гарантій населенню, зміна віко-
вої, професійної структури населення. Значно впливає на формування й використання коштів місцевих 
бюджетів рівень економічного розвитку окремих регіонів. 

Для становлення дійсної самостійності місцевих бюджетів слід чітко розмежовувати витрати між 
різними бюджетами, перейти до економічної відповідальності кожного рівня управління за свою діяль-
ність коштами підпорядкованих територій. В умовах нестабільності соціально-економного розвитку роль 
місцевих бюджетів у фінансуванні видатків регіонів вже в найближчому майбутньому має зрости.   
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ДІАГНОСТИКА ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОЇ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАСЕЛЕННЯ БЕЗКОШТОВНИМ ЖИТЛОМ 

У Радянському Союзі основною формою забезпечення громадян житлом була черга на поліпшен-
ня житлових умов. В основному вона була заснована на відомчому принципі надання підприємствами 
квартир своїм працівникам, а також існувала черга при місцевих органах влади, для якої будівництво 
житла фінансувалося з державного бюджету. На сучасному етапі відомчий принцип практично припинив 
своє існування. Таким чином, основною формою безоплатного забезпечення громадян житлом стала со-
ціальна черга на поліпшення житлових умов, яка формується органами місцевого самоврядування. Жит-
лова проблема людей, що перебувають на квартирному обліку, розв'язується шляхом надання житлових 
приміщень в будинках державного і муніципального житлових фондів в межах норми житлової площі, 
яка на сьогоднішній день складає згідно з чинним Житловим Кодексом УССР 13,65 м2 на одну особу. 
Проте постановою Кабінета Міністрів України № 219 від 19 березня 2008 року встановлено мінімальні 
норми забезпечення соціальним житлом у розмірі 22 м2 загальної площі на сім'ю із двох осіб і додатково 
9,3 м2 загальної площі на кожного наступного члена сім'ї. Таким чином, норми забезпечення соціальним 
житлом майже на 20% нижче тих, що зазначені як мінімальні в Житловому кодексі. 

На сьогоднішній день в усіх областях країни ведеться облік квартирної черги, тому можна спосте-
рігати динаміку зміни квартирної черги в Україні. Відбувається її щорічне зменшення. Так, в 2003 році 
зменшення квартирної черги склало 4,8%, або 73 тис. чол. У 2004 році цей показник дорівнював 3,2%, 
що складало 46 тис. чол. Найбільше зменшення квартирної черги в Україні припало на 2005 рік і склало 
91 тис. осіб або 6,4 %. Найменше ж зменшення кількості сімей і одинаків, що перебувають на квартир-
ному обліку, спостерігається в 2006 році – тільки 23000 чол. (1,7%). У 2007 році також відбулося змен-
шення квартирної черги, яке дорівнювало 3,7 %, а саме 48 тис. чол. Слід зазначити, що і в 2008 році від-
булося зменшення квартирної черги на 2,9%. Таким чином, за означений період чисельність сімей і оди-
наків, що перебували на квартирному обліку, скоротилась на 20,7%. З одного боку, можна було б конста-
тувати позитивні тенденції, проте не проводиться моніторинг та облік причин скорочення даного показ-
ника, який може скорочуватись за рахунок  природного зменшення.  

Усі громадяни, що перебувають на квартирному обліку, мають можливість одержати житло або 
державне, або кооперативне. При цьому частка тих громадян, які отримали кооперативне житло, складає 
22,7% у 2006 році, 22,5% – у 2007 і 22,6% – у 2008 році. Тобто більш ніж 77% громадян, що перебувають 
на квартирному обліку, мають одержати житло з державного житлового фонду. 

Квартирна черга поділяється на такі категорії: 
громадяни, які користуються правом першочергового одержання житла; 
громадяни, які користуються правом позачергового одержання житла; 
громадяни, які перебувають у загальній черзі.  
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Найбільша питома вага припадає на третю категорію, тобто загальну чергу. Вона коливається в 
означений період в межах 65-66%. Другою за величиною є категорія громадян, які користуються правом 
першочергового одержання житла. Питома вага цієї категорії складає 25,5-26%. Громадяни, які користу-
ються правом позачергового одержання житла, складають 8%. Аналіз структури та динаміки квартирної 
черги показав, що в категорії громадян, які користуються правом першочергового одержання житла, 
найбільша питома вага належить пункту «інші категорії» – 42-43%. Другим за величиною є пункт «бага-
тодітні сім’ї», яка складає 14-15%. Найменша ж питома вага у пункту «учасники бойових дій на території 
інших країн», що дорівнює 4,7%, а також у пункту «військовослужбовці, звільнені у запас або відставку» 
коливається у межах 5,2-4,5%.  

У цілому ж спостерігається зменшення цієї категорії за період 2006-2008 років на 4,9%. При цьому 
найбільше зниження спостерігається за пунктами «військовослужбовці, звільнені у запас або відставку» 
– 17,1%, «учасники бойових дій, учасники війни» – 13,4%, а також «мешканці ветхих та аварійних буди-
нків» – 12,5%. Також слід зазначити, що відбулося зростання кількості громадян за пунктом «одинокі 
матері» на 1,6%. 

У категорії громадян, які користуються правом позачергового одержання житла, також найбільша 
питома вага належить пункту «інші категорії» – від 57 до 58%. Другим за величиною є пункт «сім'ї пост-
раждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи» – 30-31%. Найменша питома вага (8-9%) у пункту «ін-
валіди війни».  

Розглянувши динаміку за цією категорією, слід сказати, що в цілому кількість громадян, які пере-
бувають за нею на квартирному обліку, зменшилась на 4,1% за означений період. При цьому за пунктом 
«інваліди війни» – на 12,2%, «сім'ї загиблих військовослужбовців» – на 12,8%, «сім'ї постраждалих вна-
слідок Чорнобильської катастрофи» – на 5,6% та «інші категорії» на 1,6%. 

Категорія, в якій обліковуються громадяни, що перебувають у загальній черзі, не має підпунктів. 
За період 2006-2008 років вона скоротилась на 7,3%. 

Проте найбільш важливим в аналізі квартирної черги є саме аналіз громадян, які поліпшили жит-
лові умови. Серед них найбільша питома вага належить тим, хто перебував на обліку в загальній черзі. Їх 
частка складає від 52 до 55,5%. Другою за величиною є категорія громадян, які користуються правом 
першочергового одержання житла. Питома вага цієї категорії – 28,5-31,5%. Найменше отримано житла за 
означений період громадянами, які користуються правом позачергового одержання житла (15-17%). Від-
булося збільшення частки громадян, що перебувають в загальній черзі, на 5,9%. Частка громадян, які 
користуються правом першочергового одержання житла, зменшилась на 6,3%, а частка громадян, які 
користуються правом позачергового одержання житла, – на 10,7%. 

Аналіз структури і динаміки окремих категорій громадян, що поліпшили свої житлові умови, до-
зволяє зробити висновки про зниження кількості громадян, що змогли поліпшити житлові умови за пері-
од 2006-2008 років. Даний показник зменшився на 3810 чол., або на 18,6%. Так, кількість громадян, що 
користуються правом першочергового одержання житла, зменшилась на 1530 чол., що складає 23,7%. 
Скоротилась і кількість громадян, які користуються правом позачергового одержання житла, на 813 чол., 
або на 24,5%. Така ж тенденція притаманна і категорії громадян, що перебувають у загальній черзі. Кіль-
кість осіб, що поліпшили житлові умови, зменшилась на 3810, тобто на 18,6%. Зменшення кількості гро-
мадян, які поліпшили житлові умови, спостерігається також за кожним пунктом. Тобто в означений пері-
од відбувалось скорочення даного показника. 

Для більш детального аналізу слід розглянути співвідношення таких показників, як «квартирна 
черга» та «кількість громадян, що поліпшили житлові умови». З 2006 по 2008 рік відбувається зниження 
частки тих, хто поліпшив свої житлові умови,  з тих громадян, які перебували на квартирному обліку. 
Така тенденція спостерігається майже за всіма категоріями і пунктами квартирної черги. У середньому 
відбулося скорочення цієї частки на 0,9%. Проте спостерігається збільшення цього показника за двома 
пунктами: «одинокі матері» та «сім'ї загиблих військовослужбовців» відповідно на 4,3 та 11,9%. 

Згідно з діючими нормами забезпечення житлом для задоволення потреби громадян, що перебу-
вають на квартирному обліку, необхідно введення щонайменше 26 млн. м2 житла державою. За існуючої 
собівартості вартість їх будівництва перевищить 120 млрд. грн. 

Тобто, незважаючи на великий позитивний мультиплікаційний ефект житлового будівництва, на 
сучасному етапі розвитку держава не може вирішувату житлову проблему громадян, зокрема тих, хто 
перебуває на квартиному обліку. Таким чином, необхідний концептуально новий підхід до соціальної 
житлової політики держави. 

 
С.М. Гріневська, к.е.н. 
ІЕП НАН України, м. Донецьк 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ САМОРОЗВИТКОМ РЕГІОНУ 

Стратегічною метою економічних перетворень, які проводяться в Україні, є формування соціально 
орієнтованої економіки регіонів, що передбачає використання механізму державного регулювання для 
вирішення першочергових регіональних соціальних проблем. Можливим шляхом вирішення проблеми  
створення конкурентоспроможної економіки з високим рівнем життя суспільства є регіоналізація еконо- 
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міки, побудована на засадах інноваційної моделі розвитку. За умови ефективного застосовування досвіду 
державного, регіонального, муніципального управління виникає синергетичний ефект, який здатний за-
безпечити більш високий темп соціально-економічного розвитку певного регіону і держави. 

У сучасних економічних умовах потрібен пошук нових шляхів забезпечення конкурентоспромож-
ності регіонів, які завдяки власним можливостям можуть створити надійні конкурентні переваги. Підви-
щення конкурентоспроможності економіки України передбачає розроблення і реалізацію дієвої стратегії 
формування та забезпечення соціальної орієнтації економіки, особливо на регіональному рівні, для ство-
рення належних умов сталого зростання, розвитку національного людського капіталу. У зв’язку з цим 
актуальною є проблема визначення стратегічних напрямів державного регулювання процесів соціальної 
орієнтації економіки регіону та виявлення соціально-економічних умов для саморозвитку регіонів.  

Проблемам соціальної орієнтації економіки регіону та саморозвитку регіонів присвячено праці 
українських учених О. Амоші, В. Гришкіна, Ю. Зайцева, Е. Лібанової, С. Мочерного, Ю. Пахомова , 
М. Чумаченка, А. Чухна, а також відомих представників російської науки Л. Абалкіна, А. Бузгаліна, І. Ді-
скіна, Т. Заславської, В. Іноземцева, К. Мікульського, В. Радаєва, Н. Рімашевської, В. Слезінгера, 
А. Татаркіна, та зарубіжних науковців С. Azaridis, R. Barro, A. Drazen, R. Lucas, G. Mankiw, D. Romer, 
D. Weil. Проте, незважаючи на значну кількість наукових досліджень з цієї проблематики, не є достатньо 
дослідженими питання державного регулювання соціальної орієнтації економіки регіонів та їх самороз-
витку.  

При дослідженні процесів регулювання соціального та економічного розвитку з пріоритетністю 
досягнення соціальних цілей та саморозвитку регіону важливо визначити теоретичні узагальнення щодо 
категоріального апарату. 

Соціально орієнтованою економікою є система господарювання, підпорядкована досягненню со-
ціальних інтересів особистості, суспільства, держави при додержанні вимог безпеки, ефективного та зба-
лансованого розвитку в економічній та соціальній сферах [1]. Соціальна орієнтація економіки – це діяль-
ність, що забезпечує процес становлення та функціонування соціально орієнтованої економіки шляхом 
ринкової самоорганізації за умов регулюючої ролі держави. Державне регулювання соціальної орієнтації 
економіки – це організація послідовних дій, взаємопов’язаних і взаємодіючих між собою структурних 
елементів, що визначають порядок, методи та інструменти спрямованого впливу органів державної влади 
на соціально-економічні процеси на різних рівнях управління з метою забезпечення соціальної орієнтації 
економіки.  

Саморозвиток регіону можна визначити як здатність економіки регіону в реальних умовах забез-
печувати сталий розвиток, розширене відтворення валового регіонального продукту за рахунок власних 
коштів та створення в регіоні конкурентного середовища за умови регіонального саморегулювання. Кон-
цепцію саморозвитку регіону можна трактувати як підвищення соціального статусу регіону. Вона є уні-
версальною та відповідає потребам як сильних, так і економічно слабких регіонів. Довгострокова страте-
гія країни має визначити і забезпечити макроекономічні умови регіонального саморозвитку з урахуван-
ням особливостей кожного регіону та його місії розвитку. Для активізації процесу саморозвитку регіонів 
і вибору найбільш ефективних шляхів соціально-економічного розвитку для конкретних регіонів необ-
хідно проводити комплексний аналіз стану регіону за такими позиціями: загальна характеристика регіо-
ну; ресурсні трансакції, стан регіону; всебічна характеристика населення; особливості демографічних 
процесів; перспективи розвитку галузі; оцінка міжрегіональних можливостей і геополітичні можливості 
регіону; економічний потенціал регіону, галузева структура економіки регіону та її динаміка; виробнича 
інфраструктура та пріоритетні напрями її розвитку; оцінка фінансових та інноваційних можливостей ре-
гіону; пріоритетні напрями розвитку підприємництва; соціальна ситуація в регіоні і її можливості 
позитивно впливати на соціально-економічний саморозвиток.  

Соціальна орієнтація економіки регіону є самостійним процесом соціальної трансформації, який 
визначається багатьма чинниками, які впливають на економічну динаміку як регіону, так і країни в ціло-
му. Соціальна орієнтація економіки регіону формується у сфері освіти, науки, охорони здоров'я і культу-
ри, для оптимального функціонування яких необхідне утвердження соціальної держави як найважливі-
шого інституту громадянського суспільства [2]. Сучасна держава перетворюється на державу розвитку, 
яка реалізує загальнонаціональні інтереси на державному, регіональному і місцевому рівнях. Ефективне 
проведення державної регіональної політики має забезпечувати саморозвиток регіонів, при якому будуть 
встановлені такі механізми та інститути, за допомогою яких суспільство зможе перетворити 
макроекономічні пріоритети на стійкий, збалансований і соціально орієнтований саморозвиток кожного 
регіону. Провідна роль регіонів в економічній системі сталого розвитку  в сучасній парадигмі 
реалізується через функції організації відтворювання якісних ресурсів: людських, виробничих, 
фінансових тощо методами саморозвитку регіону [3]. У перспективі у зв’язку з сучасними фінансово-
економічними трансформаціями регіональний розвиток відбіватиметься у більш складних 
інституціональних і фінансових умовах, тому державне регулювання соціальних складових саморозвитку 
регіону має включати напрями з оптимізації соціальних витрат.  

Основними напрямами забезпечення конкурентоспроможності регіонів на державному та регіона-
льному рівнях є: удосконалення фінансової, у тому числі цінової політики; удосконалення оподаткуван-
ня; приватизація підприємств, розвиток підприємництва; залучення зовнішніх інвестиційних ресурсів; 
підвищення надійності устаткування на промислових підприємствах; модернізація виробничих процесів. 

Усі ці напрями на державному, регіональному та виробничому рівнях сприятимуть зміцненню 
конкурентоспроможності національних товаровиробників на внутрішньому та зовнішньому ринках, на-
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ціональної економіки в цілому, а також прояву соціального ефекту на державному та регіональному рів-
нях у вигляді забезпечення прибутковості промислових підприємств з урахуванням інтересів економіки; 
зростання надходжень до бюджету, що слід розглядати як умову підвищення життєвого рівня населення; 
посилення стимулюючої ролі та підвищення ефективності виробничої діяльності промислових підпри-
ємств регіону внаслідок зменшення собівартості продукції; підвищення безпечних умов праці; зменшен-
ня екстерналій; збереження та розвитку людського потенціалу, поліпшення соціальних стандартів життя, 
зростання заробітної плати та створення нових робочих місць, особливо у промислових регіонах. Таким 
чином, одним з головних питань сучасного розвитку України є створення соціально орієнтованої еконо-
міки в регіонах та перехід до їх фінансового самозабезпечення, що є метою саморозвитку регіону.  
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ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

Однією із важливих проблем державної регіональної політики України є фінансове забезпечення 
економічного розвитку регіонів. Практика показує, що місцеві органи влади не в змозі збалансувати свої 
доходи та видатки за недостатністю дохідної бази. Для досягнення та підтримки соціально-економічного 
зростання регіонів необхідне створення сприятливих умов та вдосконалення механізму фінансового ре-
гулювання регіонального розвитку.  

Засади державного регіонального регулювання та фінансового забезпечення регіонів України роз-
глянуті у роботах В. Третяк [1], О. Гордей [2], В. Кравченко [3], Л. Панасюка [4] та інших. І.Луніна [5], 
Н.Фролова [6] досліджують бюджетні доходи та податкові повноваження місцевих органів влади, оскі-
льки в Україні співвідношення між певними повноваженнями центральних і місцевих органів влади не є 
чітко визначеними. Така увага економістів показує актуальність проблем фінансового регулювання роз-
витку регіонів України.  

Метою дослідження є аналіз актуальних проблем та особливостей фінансового регулювання регі-
онального розвитку в Україні; визначення напрямів вдосконалення системи державного регулювання 
розвитку регіонів. 

Основними елементами механізму державного регулювання розвитку регіонів є: нормативно-
правова база, реалізація політики регіонального розвитку, регіональних програм, фінансово-бюджетне 
регулювання регіонального розвитку, селективна підтримка окремих регіонів, розвиток міжрегіонально-
го співробітництва. 

Проблема вдосконалення механізму державного регулювання регіонального розвитку України має 
комплексний характер, тому повинна вирішуватися політичними, правовими, адміністративними та еко-
номічними заходами. Політичні, правові заходи тісно пов’язані із реалізацією законодавчої функції дер-
жави. З позицій інституціональної теорії законодавча функція передбачає розробку державою системи 
законів і постанов, які створюють правові основи ринкової економіки. Законодавча база регулювання 
відносин між центром та регіонами України не задовольняє сучасним потребам фінансової системи, що 
негативно вливає на розвиток регіонів. Стабільно функціонуюча система фінансового забезпечення міс-
цевого самоврядування в Україні не може бути створена тільки одним Бюджетним кодексом, який був 
прийнятий у 2001 р. Україні потрібно нове законодавство в бюджетній сфері, яке допускало б високий 
рівень бюджетної незалежності територій зі збереженням єдиного економічного простору країни.  

Фінансово-бюджетне регулювання розвитку регіонів в Україні має базуватися на аналізі стану 
економічного розвитку й соціально-економічних особливостей та потреб регіонів. Орієнтирами фінансо-
во-бюджетної політики України мають стати економічні, регіональні й соціальні інтереси всіх учасників 
бюджетного процесу. Необхідна така організація державної влади, де співвідношення між певними пов-
новаженнями центральних і місцевих органів влади чітко визначене й здійснюється на основі принципів 
децентралізації. Фінансова децентралізація охоплює широкі сфери діяльності – від функціонування дер-
жавних інститутів до вдосконалення механізмів трансфертів. Досвід показує, що процеси децентралізації 
у секторі державного управління супроводжуються підвищенням рівня прибутковості територіальних 
одиниць. Використання принципів фінансової децентралізації в Україні дасть можливість уникнути над-
мірно складної процедури перерозподілу фінансових ресурсів.  

Для науково обґрунтованого визначення співвідношення між повноваженнями центральних і міс-
цевих органів влади слід використовувати теорію суспільних благ. Завдання фінансової політики у сфері 
«суспільних товарів» полягає в регулюванні їх пропозиції, а основна мета – у досягненні оптимальності  
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державних видатків. Теорія суспільних благ доводить, що держава має відповідати за виробництво това-
рів, не виражених у попиті, але важливих для економіки в цілому. При цьому проблемою є чітке розме-
жування суспільних, змішаних та приватних товарів. Таке розмежування необхідне, оскільки сфера чис-
тих суспільних благ приблизно відповідає мінімально можливим межам суспільного сектору. Крім того, 
сфера змішаних суспільних благ є ареною конкуренції суспільного та приватного секторів. Відшкоду-
вання витрат на виробництво суспільних товарів здійснюється за рахунок платників податків.  

У сучасних умовах актуальними є питання, пов’язані з виробництвом суспільних і колективних 
товарів різними рівнями влади (центральними або місцевими органами), розробкою ефективних еконо-
мічних механізмів досягнення соціальних цілей і взаємодією інтересів центру та регіонів. Місцеві органи 
влади повинні мати фінансові ресурси для стимулювання економічного зростання регіонів України. Ни-
зька ефективність використання наявних ресурсів регіонів перешкоджає достатній реалізації своїх функ-
цій місцевими органами влади. Тому слід застосовувати альтернативні способи фінансування видатків.  

Основою протиріч у бюджетній сфері між центром і регіонами є розрив між власними доходами й 
видатками місцевих бюджетів, залежність місцевих бюджетів від міжбюджетних трансфертів. Переваж-
ну частину доходів місцевих бюджетів в країнах із трансформаційною економікою становлять непрямі і 
прямі трансферти. Як спосіб фінансування місцевих видатків використовуються розщеплені податки. 
Проте є країни, що практично повністю перейшли на систему розподілу (закріплення) податків,– Азер-
байджан (з 1998 р.), Вірменія й Україна (з 2000 р.). У цих країнах розщеплені податки існують на облас-
ному й районному рівнях. В Україні трансферти відіграють велику роль у наповненні місцевих бюдже-
тів. Тому виникає питання визначення оптимальних співвідношень у бюджетній сфері між можливостя-
ми регіонів і централізованими надходженнями. Розподіл бюджетних коштів між центром та регіонами 
має враховувати внесок регіонів у забезпечення дохідної частини бюджету. 

Напрями вдосконалення системи державного регулювання економічного розвитку регіонів Укра-
їни в сучасних умовах мають бути такими: 

виявлення, аналіз і врахування факторів, які впливають на розвиток регіонів (специфічні особли-
вості розвитку регіонів та ін.) з метою забезпечення фінансової незалежності;  

застосування таких інструментів регіонального розвитку, які  забезпечать мінімізацію та стриму-
вання ролі суб'єктивного (політичного) фактора; забезпечення контролю й адміністрування руху фінан-
сових потоків регіональних ресурсів;  

визначення методів фінансового вирівнювання фіскальних дисбалансів. Зміцнення бюджетів усіх 
рівнів за допомогою створення ефективної моделі фінансового регулювання розвитку регіонів України. 
Визначення стабільних нормативів відрахувань у бюджети; 

напрями видатків регіонів слід ранжувати за пріоритетністю фінансування з урахуванням можли-
вого дефіциту, оскільки проблеми забезпечення територій необхідними фінансовими ресурсами більш 
зрозумілі місцевим органам управління, ніж центральним.  

Таким чином, для соціально-економічного зростання регіонів необхідна достатня забезпеченість 
адміністративно-територіальних одиниць України фінансовими ресурсами.  
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МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ ЯК ЗАСІБ ВИРІВНЮВАННЯ  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 

Міжбюджетні відносини в Україні є однією з визначальних складових бюджетного процесу, важ-
ливим інструментом удосконалення фінансових відносин між центральними та місцевими органами вла-
ди, визначальним чинником економічної  та політичної  стабільності в  Україні. 

На жаль, на сучасному етапі система міжбюджетних відносин базується на необґрунтованому 
перерозподілі фінансових ресурсів між рівнями бюджетів. Про це свідчить значна диференціація 
соціально-економічного розвитку регіонів країни, збільшення централізованої дотаційної підтримки як 
економічно розвинених, так і відсталих регіонів. 
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Метою даної статті є аналіз особливостей функціонування системи міжбюджетних відносин, ви-
явлення основних проблем та надання певних рекомендацій щодо удосконалення цієї системи.  

Однією з головних цілей економічної політики у сфері міжбюджетних відносин є вирівнювання до 
мінімально необхідного рівня бюджетної забезпеченості та соціально-економічного розвитку регіонів. 
Вирівнювання вертикальних і горизонтальних фіскальних дисбалансів, тобто забезпечення відповідності 
між доходами і видатковими потребами органів влади різних рівнів, а також забезпечення послуг 
місцевої влади на рівні встановлених центральною владою мінімальних соціальних стандартів 
здійснюється за допомогою системи трансфертів. 

Дослідження показує, що характерні для України значні відмінності в економічному  положенні її 
регіонів, що пов'язані з історичними, національними, економічними та іншими особливостями розвитку, 
ускладнюють регулювання рівня їх бюджетної забезпеченості і формування ефективного механізму між-
бюджетних трансфертів. Так, лідируючі позиції з обсягів дохідних надходжень займають індустріальні 
регіони України: Дніпропетровська, Донецька, Одеська, Харківська, Запорізька, Луганська області і рек-
реаційно орієнтована АР Крим. При цьому в більшості центральних, особливо західних областях Украї-
ни, обсяги дохідних джерел значно менші, ніж у індустріально розвинених регіонах країни. 

Відмінності в рівні соціально-економічного розвитку регіонів зумовлюють різні коефіцієнти пода-
ткоспроможності, що знаходяться в прямій залежності від ВВП (табл. 1). Розміри сумарних власних 
доходів і розміри соціальної допомоги в розрахунку на душу населення теж мають великі регіональні 
відмінності. Наприклад, ВВП на одну особу в Чернівецькій  області нижчі, ніж у Дніпропетровській, 
майже на 70% [1].  Тому необхідна оцінка реальних податкових можливостей кожної області та застосу-
вання диференційованого підходу до системи оподаткування та міжбюджетних трансфертах для кожної 
області.  

Таблиця 1 

Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу, грн. [1] 

Регіони 2008 рік 

Дніпропетровська область 30918 

Донецька область 26028 

Харківська область 21294 

Тернопільська область 9688 

Чернівецька область 9771 
 
У розвинутих країнах обсяги місцевих бюджетів постійно зростають, що зумовлюється 

децентралізацією влади і делегуванням частки економічних та соціальних повноважень від центральних 
органів влади місцевим органам, розширенням їх завдань та підвищенням ролі у розвитку територій. В 
Україні спостерігається інакша ситуація: бюджетна реформа не призвела до підвищення самостійності 
місцевих бюджетів, а головне – пов’язаної з нею відповідальності місцевих органів влади за соціально-
економічний розвиток власних територій.  

За останні роки спостерігається збільшення частки міжбюджетних трансферів у  місцевих бюдже-
тах (табл. 2). Порівняно з 2003 роком частка міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих бюджетів 
України у 2009 збільшилася більш, ніж на 20% [2].  Це обумовлено не тільки зниженням доходних над-
ходжень, але й постійним зростанням частки видатків органів місцевої влади при відсутності обґрунто-
ваного розмежування дохідних і видаткових повноважень між рівнями центральної і місцевої влади.  

 
Таблиця 2 

Питома вага міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих бюджетів України, млн. грн. [2] 

Роки Всього доходів У т.ч. трансфертів  % до загальної суми 
2003 34306,5 11729,1 34,19 
2004 39604,2 16819,3 42,47 
2005 53677,3 23361,1 43,52 
2006 70820,6 39961,1 56,43 
2007 96017,8 44457,0 46,30 
2008 125271,9 59113,6 47,18 
2009 105168,9 60819,75 57,83 

 
Отже, щоб забезпечити нормальне функціонування системи міжбюджетних відносин, необхідно: 
реформування адміністративно-територіального устрою України, проведення децентралізації в 

країні; 
врахування відмінностей у фінансових потребах територій за умов чітко визначеної сфери їхньої 

відповідальності; 
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розробка стабільних групових нормативів бюджетної забезпеченості, які мають бути розраховані 
на тривалу перспективу; 

проведення обґрунтованого розподілу дохідних та витратних повноважень між рівнями державної 
і місцевої влади; 

здійснення реформування податкової системи в країні, що безпосередньо впливає на розвиток сис-
теми міжбюджетних відносин; 

вдосконалення механізму розподілу міжбюджетних трансфертів.  
Не менш важливе значення для ефективного функціонування міжбюджетних відносин має держа-

вна регіональна фінансова політика. В Україні вона спрямовується на забезпечення формування такої 
фінансової спроможності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, яка б 
створювала можливості для ефективного розвитку, подолання диспропорцій з урахуванням особливостей 
регіону, їх потенціалу щодо адаптації до ринкових умов господарювання. 

З огляду на вищезазначене можна зробити узагальнюючий висновок: ефективне функціонування 
системи міжбюджетних відносин є запорукою сталого соціально-економічного розвитку регіонів, а та-
кож інструментом реалізації загальнодержавних інтересів на регіональному та місцевому рівнях.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МАЛЫХ ШАХТЕРСКИХ ГОРОДОВ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ 

Донецкая и Луганская области относятся к числу маловодных регионов. Основным источником 
хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения региона является канал Северский Донец – Дон-
басс, который находится в аварийном состоянии: 7 км канала требуют срочного ремонта, а общий износ 
основных фондов канала составляет более 70%, что влечет за собой потери воды до 630 литров в секун-
ду. 

Для удовлетворения потребности в водоснабжении используется также артезианская вода и вода 
из поверхностных водоемов, однако качество воды из местных источников, как правило, не соответству-
ет гигиеническим требованиям к питьевой воде. В ряде районов региона предприятия и население испы-
тывают острый дефицит воды. Так, например, водообеспеченность населения Донецкой области мест-
ными ресурсами в 5 раз меньше, чем в среднем по Украине.  

Проблема использования качественных вод в Донецкой и Луганской областях обусловлена не 
только ограниченностью водных ресурсов, но и влиянием сбрасываемых шахтных вод на загрязнение 
водоёмов региона. В результате наблюдается постоянное ухудшение качества воды подземных источни-
ков, повышение минерализации и жесткости и, как следствие, снижение запасов воды, пригодной для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения. В Луганской области, учитывая отсутствие источников с кон-
диционной водой, в течение ряда лет выдаются временные разрешения на использование для питьевых 
нужд источников водоснабжения с высокой жесткостью (до 20 мг-экв/л) и минерализацией (до 2000 
мг/л) при условии выполнения мероприятий по улучшению качества воды. Однако, как показывает прак-
тика, эти условия из года в год не выполняются. 

Существенной проблемой является подача воды по графикам или полное прекращение ее подачи в 
течение суток и более в таких городах, как Свердловск, Ровеньки, Антрацит, Красный Луч и др., которые 
удалены от основных источников водоснабжения на десятки километров, а в некоторых из них расстоя-
ние подачи воды достигает 240 км. В некоторых населенных пунктах задача обеспечения водой частично 
решается только за счет привозной воды. В результате отсутствуют условия для соблюдения санитарно-
противоэпидемического режима на объектах повышенного эпидемического риска: детских и подростко-
вых учреждениях, пищевых объектах, лечебно-профилактических учреждениях. Снижается уровень лич-
ной гигиены населения и санитарно-бытового режима в жилых домах, особенно в домах повышенной 
этажности. Из-за отсутствия централизованного водоснабжения население вынуждено использовать аль-
тернативные, зачастую случайные источники, вода которых не отвечает санитарным нормам.  

В связи с недостаточным количеством воды нарушается технологический процесс работы канали-
зационных систем и очистных сооружений, что приводит к аварийным ситуациям. Подача воды по гра-
фикам, длительное отсутствие ее в водопроводных сетях, порывы сетей значительно ухудшают качество 
воды, создавая угрозу бактериального и вирусного загрязнения. Таким образом, в малых городах наблю-
дается не только постоянный дефицит воды, но и повышенная угроза заболеваемости в связи с несоот-
ветствием подаваемой потребителям воды стандартам качества. 

Проблема обеспеченности водой населения и промышленных предприятий может быть решена за 
счет использования альтернативных источников водоснабжения. Одним из альтернативных источников  
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водоснабжения выступают шахтные воды. Шахтные воды можно условно разделить на три группы: воды 
с общей концентрацией солей до 1,5-1,8 кг/м3, жесткостью до 10-12 мг-экв/м3 и щелочностью до 8-12 мг-
экв/м3; воды с общей концентрацией солей до 3,0-3,5 кг/м3 и жесткостью до 10-12 мг-экв/м3; воды с об-
щей концентрацией солей более 3,5 кг/м3 и жесткостью более 12 мг-экв/м3.  

Наиболее перспективными для использования в качестве источников водоснабжения  считаются 
воды закрытых шахт восточной и северо-восточной частей Донецкой и юга Луганской областей, которые 
по значению показателей общей концентрации солей и жесткости относятся к первой группе. Качествен-
ные показатели этих вод позволяют рассматривать их в качестве источника получения питьевой воды и 
ликвидации ее дефицита в таких городах, как Харцызск, Шахтерск, Торез, Снежное, Кировское, Красный 
Луч, Антрацит, Свердловск, Ровеньки и других населенных пунктах региона. Их очистка может быть 
осуществлена на основе традиционных технологий, без деминерализации или с опреснением части воды.  

Возможно использование шахтных вод второй группы (после очистки и кондиционирования они 
пригодны для технического водоснабжения промышленных и коммунальных предприятий). Около 80% 
вод этой группы после очистки и кондиционирования могут быть использованы в котельных, компрес-
сорных станциях, вакуумных системах дегазации вместо воды питьевого качества. Возможно также ис-
пользование этого типа воды для подпитки закрытых систем отопления населенных пунктов (опыт ис-
пользования шахтной воды для подпитки закрытых систем отопления имеется в городах Красный Луч и 
Свердловск Луганской области).  

Огромный опыт использования шахтных вод накоплен в Луганской области. Так, в г. Алчевске за-
крытым акционерным обществом «Аквасервис» для нужд ОАО «Алчевский металлургический комби-
нат» построена система очистки воды Исаковского водохранилища, наполняемого за счет шахтных вод и 
небольшой реки Лугань. На закрытой шахте "Брянковская" (Луганская область) прошла апробацию пер-
вая опытно-промышленная установка обессоливания шахтных вод методом обратного осмоса. Институ-
том "Донгипрошахт" выполнен проект установки деминерализации шахтных вод антрацитовской шахты 
"Центральная" с доведением ее до качества питьевой, а институтом "Луганскгипрошахт" при участии 
ОАО "УкрНТЭК" – проект закрытия шахты им. Войкова в Свердловске с одновременным строительст-
вом установки очистки и кондиционирования подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния города. Опыт внедрения проекта очистки шахтных вод на этой шахте, реализуемый в рамках исполь-
зования «схемы зеленых инвестиций», в настоящее время перенимают японские компании «Марубени 
Корпорейшн» и «Торей Индастриз», что говорит о его востребованности и актуальности.  

К сожалению, в Донецкой области такого рода проекты носят локальный характер. Так, ГОАО 
«Шахтоуправление Донбасс», шахта имени Газеты «Правда», шахта «Петровская», используя очищен-
ную шахтную воду только на технические нужды (котельные, пылеподавление), не занимают сущест-
венных позиций на рынке и поэтому не могут рассматриваться в качестве конкурентов для субъектов 
хозяйствования, которые возьмутся за реализацию такого рода проектов. 

Очистка шахтных вод для дальнейшего использования на питьевые или хозяйственные нужды не 
только социально, но и экономически выгодна. Это обусловлено рядом факторов, среди которых: нали-
чие высокого спроса на воду и, как следствие, готовность потребителя платить за нее высокую цену; от-
сутствие сильных конкурентов в данном сегменте рынка, что позволяет занять большую долю рынка 
питьевой для населения и технической воды для промышленных предприятий; наличие поддержки со 
стороны органов местного самоуправления городов, в которых планируется реализация проектов по очи-
стке шахтных вод.  

 
Л.М. Логачова, к.е.н. 
ІЕП НАН України, 
І.О. Коваленко 
ДонНУ, м. Донецьк 

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ 

Сучасний стан галузей та об’єктів соціальної інфраструктури Донецької області характеризується 
наявністю  гострих економічних та соціальних проблем, серед яких: хронічний дефіцит коштів на 
утримання і розвиток об’єктів соціальної інфраструктури; низький рівень соціально-культурних, житло-
во-комунальних та інших послуг; наявність боргів населення за комунальні послуги, обумовлена низь-
ким рівнем доходів населення, низькою платіжною дисципліною;  зростання питомої ваги видатків 
населення на оплату житлово-комунальних послуг, яке не супроводжується підвищенням якості послуг 
та розширенням асортименту;  незадовільний технічний стан основних фондів (особливо у житлово-
комунальній сфері).   

Загострення проблем у соціальній інфраструктурі регіону зумовлене не лише недостатністю 
ресурсів у бюджетах розвитку територіальних громад для інвестування інфраструктури, а й недостатніми 
економічними можливостями та неефективністю функціонування підприємств галузі.  

Значний обсяг послуг, які надаються об’єктами соціальної інфраструктури, та їх гарантований 
збут населенню не призводять до стабільності доходів галузей соціальної інфраструктури. Державне ре-
гулювання цін та тарифів на послуги, соціально значимих послуг шляхом відповідної тарифної політики  
обмежує можливості зростання доходів. Наявність заборгованості за  спожиті послуги  у  деяких  галузях 
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соціальної інфраструктури та високий рівень операційних витрат на здійснення економічної діяльності 
знижує прибутковість цієї сфери та обумовлює її несуттєвий вплив на загальний фінансовий результат 
підприємств промислового регіону.    

Функціонування об’єктів соціальної інфраструктури  як господарюючих суб’єктів характеризуєть-
ся неефективною структурою витрат.  Дуже низькою є частка амортизаційних відрахувань у структурі 
операційних витрат, що створює певні перешкоди для технічного оновлення підприємств. Основна част-
ка витрат припадає на заробітну плату, що обмежує можливості оптимізації витрат. 

Роздержавлення та приватизація багатьох об’єктів соціально-культурної сфери (особливо це сто-
сується об’єктів торгівлі, громадського харчування, сфери надання індивідуальних послуг), закриття та 
перепрофілювання дитячих дошкільних закладів призвели до зміни власника переважної більшості 
об’єктів соціальної інфраструктури. Проте докорінної зміни у фінансуванні об’єктів соціальної інфра-
структури, подолання хронічної збитковості цих підприємств не відбулося.   

У структурі видатків бюджету Донецької області витрати на фінансування об’єктів соціальної ін-
фраструктури становлять більш, ніж 70%. На утримання об’єктів освіти та охорони здоров’я сумарно 
витрачається майже 60% видатків обласного бюджету, решта припадає на житлово-комунальне госпо-
дарство, транспорт та дорожнє господарство, культуру і мистецтво. 

На підставі аналізу інвестиційної діяльності в регіоні з врахуванням таких аспектів, як структура  
джерел інвестування, структура та обсяг інвестицій за окремими видами економічної діяльності, струк-
тура та обсяг іноземних інвестицій в економіку регіону, виявлено тенденції щодо зміни джерел фінансу-
вання інвестицій в основний капітал. Основними з них залишаються власні кошти суб’єктів господарю-
вання, питома вага яких коливається на рівні 75%. Питома вага капіталовкладень, освоєних за рахунок 
бюджетних коштів (державного та місцевих бюджетів), у 2009 р. становить приблизно 7 % у загальній 
структурі інвестицій, що майже дорівнює обсягам і питомій вазі інвестицій, здійснених за рахунок кре-
дитів банків та інших позик. Порівняно з 2000 р. зменшилася частка коштів іноземних інвесторів з 11,0 
до 6,6% у 2009 р.1  

Пріоритетними напрямами інвестування залишається промислове виробництво та розвиток про-
мислової інфраструктури (транспорт і зв’язок), куди у 2009 р. було спрямовано відповідно 55,2 та 10% 
від загального обсягу капіталовкладень. Для промислового регіону зберігається тенденція інвестування  
галузей та об’єктів соціальної інфраструктури за залишковим принципом. Зокрема, питома вага інвести-
цій  в освіту та охорону здоров’я менше 1 %. При цьому стрімко зростають обсяги капіталовкладень у 
сферу надання комунальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту, питома вага яких зросла з 
2,2 % у 2002 р. до 9,2 % у 2009 р.  

Протягом останніх років не здійснювалися іноземні інвестиції у сферу освіти, а питома вага інвес-
тицій у сферу охорони здоров’я та надання соціальної допомоги становить 0,1%. Загалом у 2009 р. пито-
ма вага іноземних інвестицій у діяльність галузей соціальної інфраструктури становила майже 30 % від 
загального обсягу іноземних інвестицій в Донецьку область1.  

Порівняння обсягів інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності, що належать 
до соціальної інфраструктури, з обсягами іноземних інвестицій у ці сфери свідчить про те, що інвесту-
вання галузей та об’єктів соціальної інфраструктури здійснюється переважно за рахунок внутрішніх фі-
нансових джерел. Зростають обсяги інвестицій у діяльність наземного транспорту, пошти та зв’язку. Ду-
же повільно зростають обсяги інвестицій у діяльність готелів та ресторанів.  

Виявлені тенденції дозволяють дійти висновку, що в сучасних умовах галузі та об’єкти соціальної 
інфраструктури є непривабливими як для вітчизняних, так і для іноземних інвесторів, що актуалізує про-
блему підвищення інвестиційної привабливості підприємств галузі та пошуку  інвестиційних ресурсів. 
Збереження відзначених тенденцій щодо транспортної інфраструктури, готельного та ресторанного гос-
подарства створює загрозливу ситуацію в умовах підготовки до проведення в Україні чемпіонату Евро – 
2012.  

Таким чином, в сучасних умовах для задоволення життєво важливих потреб населення та забезпе-
чення можливості населення до споживання якісних послуг першочерговим завданням постає підтри-
мання життєздатності об’єктів соціальної інфраструктури як господарюючих суб’єктів та пошук шляхів 
та джерел підвищення їх інвестиційної привабливості.   

Пріоритетними напрямами якісних зрушень у функціонуванні соціальної інфраструктури промис-
лового регіону та передумовами її розвитку є:  

розробка та реалізація регіональних програм розвитку соціальної інфраструктури, у першу чергу 
об’єктів житлово-комунального господарства, охорони здоров’я, освіти; 

забезпечення державної підтримки процесу модернізації соціальної інфраструктури шляхом на-
дання бюджетних коштів та державного гарантування інвестиційних процесів у цій сфері; 

забезпечення запровадження нових організаційно-фінансових механізмів розвитку регіональної 
соціальної інфраструктури на основі створення механізму багатоканального фінансування надання соці-
альних послуг, залучення коштів держави, бізнесу, населення, створення нових організаційних форм за-
безпечення населення соціальними послугами; 

фінансове оздоровлення об’єктів інфраструктури, встановлення економічно обґрунтованих тари-
фів на споживання послуг, зниження витрат на підвищення якості і доступності послуг, формування ін-
вестиційної привабливості об’єктів соціальної інфраструктури. 

                                                                        
1 Статистичний щорічник Донецької області за 2009 рік / Держкомстат України. Головне управління статис-

тики у Донецькій області. – Донецьк, 2010. – 510 с.  
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О.В. Мартякова, д.е.н., проф. 
ІЕП НАН України, м. Донецьк 

РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПАРТНЕРІВ У СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТАХ 

 Загальносвітові та національні тенденції розвитку свідчать про необхідність та готовність суспільст-
ва до переходу на нові принципи та механізми соціогуманітарного розвитку, що побудовані на співпраці 
основних партнерів соціальної політики на різних рівнях ієрархії. Це пов’язано зі змінами загальноцивілі-
заційних і національних факторів розвитку, переходом до нематеріальних чинників виробництва, зміною 
структури капіталу, а також загостренням конкуренції та наслідками світової економіки. 

У всій різноманітності співпраці держави, приватного сектору і суспільства питання реалізації  
партнерства займає особливе місце. Тому  розробка   механізму регулювання взаємодії  партнерів у соці-
огуманітарному розвитку регіону теж  посідає  особливе місце, оскільки партнерство будується як фор-
малізована кооперація державних, приватних і суспільних організацій , що спеціально створюється під ті 
чи інші цілі соціального проекту, об’єднуючи ресурси, та спирається на відповідні домовленості сторін і 
включає сукупність таких взаємозв’язаних елементів: цілі та завдання, що встановлені спільно з держа-
вою, підприємництвом та суспільством; галузі та сфери діяльності їх взаємних інтересів; форми співпра-
ці партнерів; взаємна відповідальність за дотримання встановлених правил гри і міри відповідальності за 
їх порушення; розподіл ризиків, що виникають; довіра даних суб’єктів один до одного в контексті визна-
чених цілей і завдань партнерської взаємодії.  

Основними моделями  взаємодії держави, бізнесу та суспільства  є: соціальне партнерство, що 
складається з механізмів державно-приватного партнерства, корпоративної соціальної відповідальністі та 
соціального підприємництва, що базуються на співпраці. 

Праці таких сучасних зарубіжних теоретиків досліджують природу соціального партнерства як ді-
євого феномена – Є. Айнхорна, Р. Арона, Т. Барнекова, Г. Беккера, Р. Бойла, Х. Боуена, П. Бурдьє, 
С. Ваддока, Дж. Гелбрейта, Е. Гідденса, Л. Гордона, П. Грінера, Р. Даля, Л. Джезирускі, К. Енлунда, 
Д. Кейнса, Дж. Кендрика, Д. Коула, Ф. Кука, Дж. Лога, Н. Лумана, Я. Мінсера, Д. Річа, М. Уорнера, 
А. Франка, Ю. Хабермаса, У. Шарпа, Т. Шульца та російських – О. Бєлокрилової, В. Варнавського, 
М. Дерябіної, Л. Єфимової, В. Міхєєва, Т. Саннікової, Б. Столярова, О. Шмарова.  

В Україні питання взаємодії  партнерів у соціально-економічному розвитку та його підсистемах 
тільки почали досліджуватись. Ці питання досліджують такі українські вчені: В. Геєць, О. Грішнова, 
А. Колот, В. Куценко, Е. Лібанова, Л. Лісогор, О. Степанова, О. Макарова та ін.  

Взаємодія держави, бізнесу та суспільства  характеризується поліаспектністю форм, механізмів і 
технологій їх реалізації, особливо для галузей соціальної інфраструктури та накопичення людського ка-
піталу. Так, наприклад, у сфері освіти більш застосовується механізм ендаумента, в галузі охорони здо-
ров’я – державно-приватне партнерство та ендаумент, у сфері культури – фандрайзинг. Взаємодія та 
співпраця набувають повного практичного втілення на рівні економічної системи регіону, що обумовлює 
необхідність урахування впливу специфічних регіональних факторів і умов на еволюцію процесів взає-
модії та розвиток механізмів управління ними. 

Система  узгодження рішень про реалізацію соціогуманітарних проектів у рамках різних моделей 
партнерства включає такі етапи: 1) відбір проектів на основі кількісної оцінки його порівняльної ефективно-
сті та застосування інтегрованого підходу до відбору учасників проектів (з урахуванням оцінки технічних 
характеристик, показників стійкого розвитку і поведінкових аспектів);  2)  ухвалення рішення про можли-
вість і необхідність реалізації співпраці та заснування проекту на основі експертної оцінки групи крите-
ріїв; 3) вибір форми реалізації проекту і схеми фінансування  та залучення інших ресурсів відповідно до 
пріоритетів регіонального розвитку та інтересів бізнесу і некомерційних організацій.  

Ключовими індикаторами моделювання взаємодії партнерів у регіоні є: рівень соціально-
економічного розвитку регіону; рівень розвитку бізнесу та громадянського суспільства, специфіка і сту-
пінь консолідації його інтересів; специфіка відносин регіональної влади і суб’єктів бізнесу з центром; 
інвестиційна привабливість; ефективність взаємодії держави і бізнесу; стадія життєвого циклу системи 
взаємодії держави, бізнесу та суспільства; інституційна забезпеченість взаємодії; роль суспільних 
об’єднань у розвитку відносин соціального партнерства, що дозволяє коригувати механізм управління 
відповідно до конкретних характеристик регіональних підсистем системи взаємодії інститутів держави і 
бізнесу. 

Сьогодні є дуже важливим розв’язання таких основних наукових завдань: 
провести моніторингові дослідження  спільної діяльності держави, бізнесу і суспільства у вирі-

шенні соціально значущих проблем; 
виявити роль регіональних детермінант у моделюванні механізму регулювання взаємодії держави, 

бізнесу та суспільства в соціально-економічній системі регіону; 
розробити адаптивний прикладний інструментарій механізму регулювання  взаємодії в контексті 

стимулювання соціально-економічного розвитку регіону; 
подати рекомендації з підвищення ефективності реалізації в практиці механізму регулювання  

партнерства у соціальних проектах з урахуванням регіональних особливостей та особливостей сфер за-
стосування. 
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Комплексний підхід до взаємодії влади, бізнесу і громадських організацій дозволяє упорядкувати 
теоретичний досвід та практичну базу, що існує в даний час в Україні; систематизувати й застосувати 
кращі напрацювання по кожному з підходів до взаємодії бізнесу, влади і громадських організацій;  ство-
рити системну модель партнерства, закріпити її основні цілі, принципи та методи організації; визначити-
ся із сферами застосування й основним механізмом взаємодії партнерів у соціогуманітарних проектах. 

 
О.Д. Прогнімак 
ІЕП НАН України, м. Донецьк 

ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МОНОФУНКЦІОНАЛЬНИХ МІСТ  
У КОНТЕКСТІ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

“Монофункціональні міста” – це найбільш узагальнена назва групи міст, типологічною ознакою 
якої є надвисока залежність міського бюджету,  рівня доходів населення і в цілому  соціально-
економічної ситуації в місті від економічного становища одного або двох містоутворюючих підприємств. 

Загальновизнаний критерій віднесення міста до категорії монофункціонального відсутній, а в нор-
мативно-правовій базі немає норм, за якими можна юридично коректно визначити, ідентифікувати, 
класифікувати поняття “монофункціональне місто” для використання в соціальній, регіональній, 
економічній і промисловій політиці. Хоча термін “містоутворююче підприємство” значною мірою 
пов’язаний з існуванням монофункціонального міста, має визначення в Законі України “Про 
банкрутство”, його використання обмежене сферою процедур банкрутства, санації, ліквідації тощо і не 
розповсюджується на процедури бюджетної підтримки, міжбюджетних трансфертів. Згідно з цим зако-
ном до містоутворюючого належить підприємство, кількість працівників на якому налічує більше п’яти 
тисяч, або підприємство, кількість працівників якого з урахуванням членів їх сімей складає не менше 
50% чисельності населення міста, у якому воно розташоване. Розглядається також варіант визначення 
цього терміна через зв’язок діяльності підприємства з дохідною частиною місцевого бюджету – 
підприємство вважається містоутворюючим, а населений пункт – монофункцональним містом, якщо ча-
стка доходів, яка надходить від підприємства в бюджет міста, перевищує 30% його дохідної частини.  

В Україні за  Загальнодержавною програмою розвитку малих міст (далі – Програма [1]) 
налічувалось 111 монофункціональних міст із 350 усіх малих  міст України. Саме ці міста більшою мі-
рою ніж інші, відчули на собі наслідки системних недоліків економічного середовища в країні, зокрема, 
в українській промисловості, яка протягом останніх десятиріч демонструє технологічну відсталість, 
неефективність, високу залежність від кон’юнктурних коливань, затримання інноваційних процесів і 
структурних перетворень. Адже соціально-економічна ситуація майже в 90% цих міст цілком пов’язана з 
промисловою діяльністю. Серед них Програмою виділені індустріальні центри: вуглевидобутку (32 
міста), видобутку рудної і нерудної сировини (7), енергетики (9), обробної  промисловості (27),  хімічної 
і нафтопереробної промисловості (6); аграрно-індустріальні центри (18). Майже половина (56 із 111) ви-
значених Програмою монофункціональних міст розташована на території Донецької, Луганської та 
Дніпропетровської областей - в старих промислових регіонах України, які за загальновизнаною 
класифікацією є регіонами негативного нетривалого розвитку, що також погіршує перспективи цих міст 
[2, 20]. Що стосується Донецького регіону, то в ньому переважну кількість монофункціональних склада-
ють шахтарські міста, більшість яких вже довгий час перебуває в кризовому стані.  

Деградація більшості шахтарських міст, перевантажених низькорентабельними енергоємними 
підприємствами, викликана використанням застарілих технологій, що призводить до високої собівартості 
вугілля і неконкурентоспроможності галузі. У результаті виробничо-ресурсна база шахтарських міст пе-
рейшла у фазу стійкого занепаду, яка виключає виникнення нових стимулів розвитку. Світова системна 
криза ще більше загострила це становище і поставила перед цими містами вже не проблеми розвитку, а 
проблеми виживання. Деградація  містоутворюючої (в деяких містах унікальної) бази в результаті зане-
паду головної виробничої функції міста стала причиною також занепаду житлово-комунального госпо-
дарства, об'єктів культури, транспортного комплексу, аварійного стану систем водо-, енерго-, теплопо-
стачання, низького рівня міського благоустрою, сфери послуг, кризової  ситуації  із збиранням та знеш-
кодженням побутових, а в деяких випадках - і промислових токсичних відходів. Ситуація загострена та-
кож  недостатнім рівнем інженерного захисту територій  від  виявів геологічних процесів, пов’язаних із 
закриттям шахт. 

Сукупність цих рис свідчить про усталену тенденцію повільного спустошення, стагнації, депресії, 
що ускладнюється також демографічною ситуацією, яка характеризується в більшості міст  
депопуляцією, і певними особливостями, притаманними майже усім монофункціональним містам 
Донецької області:  

вузька професійна підготовка і моноспеціалізація  трудових ресурсів; 
низька мобільність працівників з приводу соціально-психологічної апатії до перекваліфікації і 

зміни виду праці; 
розповсюдженість соціальної апатії; відсутність умов, ресурсів і стимулів  до соціальної 

організації і самодіяльності населення;  
наявність ефекту соціальної самоідентифікації населення з містом, професією, підприємством, 

який стримує мобільність населення, перешкоджає процесам адаптації до нових умов; 
відсутність традицій і навичок місцевого самоврядування і його позитивного впливу на  перебіг 

соціальних процесів у місті. 
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При цьому з’ясовано, що депресивність світосприйняття мешканців шахтарських міст і селищ 
пов’язана власне не із закриттям вугільного підприємства, а перш за все з повною відсутністю будь-яких 
альтернатив існуючому положенню [2, 19]. На перспективи розвитку монофункціональних міст існує два 
майже протилежних погляди. Традиційний погляд заснований на уявленні, що благополуччя мешканців 
міста залежатиме тільки від економічних результатів містоутворюючого підприємства, і тому всі заходи 
мають бути спрямовані на його підтримку. Інша точка зору розглядає майбутнє більшості 
монофункціональних міст як рух вбік повільного заміщення моновиробничої функціїї міста на 
поліфункціональну, орієнтовану не стільки на можливості містоутворюючого підприємства, скільки на 
розвиток малого і середнього бізнесу, або вбік поступової  втрати міського статусу (перетворення на 
сільське поселення). 

Перспективним є варіант, спрямований на одержання агломераційного ефекту. 
Монофункціональні міста, більшість яких входить до складу агломерацій, можуть: стати пунктами 
раціональної транспортної організації, в тому числі маятникових поїздок на роботу в інші міста; служити 
місцем розміщення об’єктів, які доповнюють обслуговуючий господарський комплекс центру 
агломерації (розташування складських приміщень та інших об’єктів інфраструктури товарного ринку в 
таких містах є більш економічно вигідним з причини значно нижчих цін на нерухомість, оренду, робочу 
силу тощо).  Звісно, що який би варіант не був обраним, він потребує розробки державних програм, які 
мають охоплювати широке коло заходів різної спрямованості і передусім створення нормативно-
правових і адміністративних умов. 

Змістовні дії  щодо державної підтримки мають випливати із узаконених уявлень про виділення 
локальних територій в особливий об’єкт регулятивної діяльності, для чого необхідно нормативно закрі-
пити: а) поняття монофункціонального міста як об’єкта спеціальної державної підтримки; б) цілі, прин-
ципи, механізми надання спеціальної підтримки містам, стан яких може бути визначений як особливо 
кризовий і неспроможний до стабілізації і покращення;  в) критерії і принципи формування переліку мо-
нофункціональних міст на отримання  спеціальної підтримки з державного бюджету для проведення їх 
санації; г) процедури конкурсного відбору конкретних монофункціональних міст з метою їх пріоритет-
ного і захищеного фінансування із державного бюджету, створення типології монофункціональних міст з 
наступним виявленням пріоритетності в наданні їм тих чи інших видів допомоги; д) економічні і органі-
заційні форми додаткової державної підтримки кризових монофункціональних міст – навіть введення 
особливого бюджетно-податкового і управлінського режимів.   

Усе це спрямовано на те, щоб уникнути розпорошення бюджетних коштів, які мають бути надані 
тим містам, де відсутні умови і стимули самостійного розвитку, і які потребують спеціально організова-
ної державної підтримки, що передбачає, в свою чергу, виявлення гостроти ситуації і ресурсних можли-
востей міста для подолання цієї ситуації. 

Адміністративні умови мають забезпечувати консолідацію зусиль усіх учасників процесу еконо-
мічного відродження міста (підприємці, населення, органи влади) з метою кращого використання муні-
ципальних площ, земель, місцевої сировини, соціальної, ринкової і виробничої інфраструктури, профе-
сійних кадрів тощо. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Инновационный вариант социально-экономического развития региона предполагает переход от 
инерционного сценария развития к модернизации экономики, поиск дополнительных резервов повыше-
ния эффективности функционирования региональных систем. Новые условия хозяйствования в России, 
определяемые процессами глобализации и инновационно ориентированного развития, активизируют ре-
гионы в направлении выявления и учета причин неэффективного или недостаточно эффективного ис-
пользования общесистемных факторов роста. Вопросами исследования инновационного фактора разви-
тия региональной экономики занимались такие отечественные и зарубежные ученые, как Ш. Байд, 
А.Г. Гранберг, Б.М. Гринчель, Ф. Кватраро, К. Комирайан, Л.Э. Лимонов, О.А. Ломовцева, В.И. Ляшен-
ко, С. Моэн, К.В. Павлов, П.В. Разумов, С.А. Шанин и др.  Однако, принимая во внимание динамичный 
характер инновационных преобразований, растущее влияние фактора инноваций на экономику регионов, 
данное направление исследования можно считать актуальным и своевременным. 

В данном тезисе отражены результаты работы по оценке инновационного развития регионов Цен-
трального федерального округа России и сформулированы некоторые рекомендации по повышению со-
циально-экономической эффективности развития регионов посредством управления инновационным 
потенциалом. 
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В ходе исследования взаимосвязи показателей социально-экономической эффективности и иннова-
ционного развития в регионах выявлены позитивные и негативные тенденции развития. В качестве по-
ложительных изменений можно отметить высокую взаимосвязь инновационного развития с показателем 
социально-экономической эффективности, что доказывает действенность выявленных на мировом уров-
не закономерностей для регионов России. Коэффициент корреляции показателей по регионам Централь-
ного федерального округа в 1997-2006 гг. составил 0,72.  

Известно и в ходе исследования доказано, что инновационно ориентированные регионы Централь-
ного федерального округа являются более привлекательными для иностранных инвесторов. Корреляция 
между показателями инновационного развития и производительностью труда в регионах составила 0,85, 
что свидетельствует о том, что развитие инноваций стимулирует повышение производительности труда в 
экономике региона. 

Качественно влияет на инновационное развитие региона численность персонала, занятого исследо-
ваниями и разработками (коэффициент корреляции – 0,69), а также доля работников с высшим профес-
сиональным образованием (0,68). 

При этом исследование взаимосвязи показателей инновационной динамики и социально-
экономической эффективности регионального развития позволило выявить и ряд негативных тенденций 
для регионов Центрального федерального округа. 

Так, в регионах на сегодняшний день отсутствуют реальные стимулы роста производительности 
труда занятого населения (слабая взаимосвязь с инновационным развитием и ростом денежных доходов). 
Имеет место низкий спрос на инновации со стороны субъектов малого предпринимательства, что свиде-
тельствует об отсутствии механизма доведения прикладных разработок до внедрения в практическую 
деятельность хозяйствующих субъектов экономики. 

За анализируемый период наблюдается сокращение доли государственного сектора в структуре за-
трат на НИОКР. Ограниченность бюджетного финансирования исследовательских учреждений вынуж-
дает разработчиков искать другие источники финансирования, что, в свою очередь, стимулирует прове-
дение исследований, востребованных со стороны промышленных предприятий. Ежегодно доля промыш-
ленного сектора в структуре источников затрат на НИОКР растет, а государственная – сокращается.  

Рост «частного» финансирования инновационных исследований и разработок приводит к концен-
трации их в  узком секторе развития. Современный рынок диктует необходимость разработки тех техно-
логий, материалов, продуктов, которые дают предпринимателям абсолютные преимущества уже на на-
чальной стадии инновационного цикла. При этом продолжаются отдельные разработки ученых в облас-
тях, в которых могут быть достигнуты лишь определенные улучшения, где возможности коммерциали-
зации значительно ниже. Также не стоит забывать и о фундаментальных направлениях исследования, 
которые являются базисом для последующих прикладных разработок.  

Также можно подчеркнуть слабость институтов, курирующих инновационное развитие в регионах. 
До настоящего времени в России не решена проблема эффективности правовых аспектов регулирования 
интеллектуальной собственности, отсутствуют налоговые стимулы для инновационного развития, не 
сформировано рыночное пространство для субъектов инновационной экономики, не разработаны орга-
низационные механизмы научных исследований и прикладных разработок. 

Анализ сильных и слабых сторон инновационного развития регионов Центрального федерального 
округа, оценка взаимосвязи показателей инновационной динамики и социально-экономической эффек-
тивности позволили сформулировать некоторые рекомендации:  

1) создать в РФ единую систему мониторинга инновационного развития регионов, способную опе-
ративно отражать изменения в региональном законодательстве, освещать проводимые мероприятия по 
повышению инновационной активности в регионах, выявлять и рекомендовать для внедрения наиболее 
эффективные меры региональной инновационной политики;  

2) внедрять опыт Калужской области по созданию Корпорации развитии для организации взаимо-
действия органов власти и частных инвесторов, содействия решению социально-экономических задач 
развития региона, управления привлеченным капиталом и инвестициями;  

3) к компетенции региональных органов власти отнести решение задач по созданию инженерной и 
транспортной инфраструктуры, подготовке высококвалифицированных специалистов путем постоянного 
сотрудничества с учебными заведениями, развитию социальной инфраструктуры, содействию инвести-
рованию (предоставление гарантий), организации информационного обеспечения  развития инновацион-
ных организаций;  

4) в регионах необходимо внедрение системы коммерциализации инновационных проектов, вклю-
чающей взаимодействие инновационной инфраструктуры вузов региона, предприятий малого бизнеса и 
региональных органов управления. 

Инновационный вектор является важным элементом системы управления эффективностью, который 
может стать значимым фактором, способным более эффективно использовать имеющиеся в регионе ре-
сурсы и обеспечить сдвиг кривой производственных возможностей, характеризующей переход региона 
на качественно новый уровень развития. 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ 

Фінансова система інститутів регіонального розвитку визначає порядок утворення та використан-
ня фінансових ресурсів, призначених для соціального та економічного розвитку регіонів. Об’єктивними 
передумовами функціонування інститутів цієї системи є відокремленість функцій і завдань місцевих ор-
ганів влади, необхідність їх фінансового забезпечення. Еволюційна зміна функцій, сфери дії місцевих 
фінансових інститутів є наслідком поетапного становлення та розвитку місцевого самоврядування відпо-
відно до міжнародних, особливо європейських, норм і правил організації відносин на рівні територій. 

Система місцевих фінансових  інститутів перебуває у тісному зв'язку та взаємній залежності із зо-
внішнім середовищем. Як наслідок, формування місцевих фінансових інститутів супроводжується змі-
нами сутності та механізмів функціонування  інших  інститутів: розвиток системи місцевих бюджетів 
призводить до змін функцій державного бюджету; запровадження місцевих податків  і зборів змінює 
структуру податкової системи країни; розвиток комунального кредиту впливає на сферу застосування 
державного кредиту; поява комунальної власності дещо звужує простір для державної форми власності; 
становлення фінансів комунальних підприємств пов'язане зі змінами у сфері державних фінансів, зокре-
ма у фінансах підприємств державного сектору. 

Основним призначенням місцевих фінансів є сприяння розвитку відповідної адміністративно-
територіальної одиниці. В умовах ринкової економіки розширюється сфера фінансової діяльності органів 

місцевого самоврядування, а відповідно оновлюється та розширюється зміст місцевих фінансів. Усі їх 
складові мають власну сферу функціонування, в той же час вони тісно пов’язані між собою. Тенденції, 
що склалися, свідчать про різну мобільність їх становлення. Основною складовою місцевих фінансів є 
місцеві бюджети. Їм належить центральне місце у фінансовій системі інститутів. Кабінетом Міністрів 
України схвалена Концепція реформування місцевих бюджетів, спрямована на проведення у період до 
2011 р. реформи у сфері місцевих бюджетів відповідно до стратегічного завдання регіональної політики 
створення умов для підвищення конкурентоспроможності регіонів, забезпечення їх сталого розвитку, 
високої продуктивності виробництва  та  зайнятості населення. Незважаючи на проголошений у Бюдже-
тному кодексі та Концепції процес децентралізації взаємовідносин між державою та регіонами, тенден-
ція до посилення централізації бюджетних ресурсів не тільки зберігається, а порівняно із 2000 р. поси-
люється. Частка доходів місцевих бюджетів без трансфертів у загальному обсязі доходів місцевих бю-
джетів знизилася з 76,5% у 2000 р. до 53,3% у 2009 р., на 18,7 в.п. скоротилася частка податкових надхо-
джень до місцевих бюджетів. У 2008 та 2009 рр. спостерігається дефіцит місцевих бюджетів [1; 2].  

Про посилення залежності місцевих органів влади від центральних яскраво свідчить показник час-
тки міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих бюджетів: за період з 2000 р. по 2009 р. частка цього 
показника зросла з 16,5 до 46,7%, що є свідченням все більшого розбалансування доходів та видатків 
регіональних бюджетів та підвищення рівня залежності місцевих бюджетів від державних дотацій. За 
підсумками 2008 р. частку трансфертів у загальному обсязі доходів бюджетів до 40% мали лише 2 регіо-
ни – Донецька та Житомирська області, від 40 до 50 % – 8 регіонів (Автономна Республіка Крим, Вінни-
цька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Полтавська, Рівненська та  Херсонська області), від 
50 до 60% – 5 регіонів (Миколаївська, Одеська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області), від 
60 до 70% – 7 регіонів (Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Луганська, Сумська та 
Черкаська області), більш ніж 70% – 3 регіони (Київська, Харківська та Чернігівська області) [3]. 

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі трансфертів мають дотації вирівнювання, найменшу – 
показник «інші трансферти», до якого включаються субвенції на компенсацію витрат доходів бюджетів 
місцевого самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок надання пільг, встановлених 
державою; субвенції на виконання інвестиційних проектів. Частка цього показника у 2009 р. була рекор-
дно низькою – 9,8 проти 26,8% у 2006 р.  

Апріорі дотації вирівнювання призначені для збалансування доходів та видатків місцевих бюдже-
тів, але даний інструмент не завжди дозволяє місцевим органам влади розпоряджатися цими коштами 
для вирішення питань місцевого значення на свій розсуд. Так, у ст. 40 Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2009 рік» забороняють зменшувати цільові кошти у складі міжбюджетних трансфер-
тів між центральним та місцевими бюджетами. З одного боку, це має забезпечувати бюджетну дисциплі-
ну, але з іншого – без належного законодавчого забезпечення запроваджено нову категорію цільових ви-
датків у структурі дотації вирівнювання. За результатами аудиту Рахункова палата відзначає, що запро-
ваджена Кабінетом Міністрів України і Міністерством фінансів України система формування обсягів 
цільових видатків фактично стерла межу між такими видами міжбюджетних трансфертів, як дотація ви-
рівнювання і субвенція. Таким чином, повноваження органів місцевої влади самостійно приймати управ-
лінські рішення суттєво обмежуються.  

Бюджетним кодексом України від 08.07.2010 р. посилено фінансову основу місцевих бюджетів. 
Зокрема, розширено джерело фінансування доходів, які не враховуються при визначенні обсягу міжбю-
джетних трансфертів, через віднесення до таких фіксованого податку на доходи від підприємницької 
діяльності, єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва та плату за землю, надходження адмі-
ністративних штрафів, плату за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності  
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(за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів автозаправними 
станціями, заправними пунктами), що справляється виконавчими органами відповідних місцевих рад; 
податок на нерухоме майно (нерухомість), відмінне від земельної ділянки, із визначенням у його складі 
місцевих податків і зборів. Надати будь-яку об’єктивну оцінку реформам, визначеним у новому Бюджет-
ному кодексі, буде можливо лише за аналізом результатів виконання державного та місцевих бюджетів 
починаючи з 2011 року.  

Таким чином, у формуванні місцевих бюджетів існує багато проблем, серед яких: збільшення час-
тки міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих бюджетів; зниження частки податкових надходжень 
у загальному обсязі доходів місцевих бюджетів з трансфертами. Для зміцнення фінансової основи регіо-
нального розвитку необхідним є пошук резервів збільшення дохідних джерел місцевих бюджетів, які 
перебувають у компетенції вирішення місцевих органів самоврядування. Наприклад, збільшити надхо-
дження податку з доходів фізичних осіб можливо через вживання заходів щодо легалізації заробітної 
плати, недопущення виплати роботодавцями заробітної плати в розмірі меншому, ніж встановлено чин-
ним законодавством, посилення контролю за повнотою перерахування платниками в бюджет цього пода-
тку, оптимізацію ставок єдиного податку з для суб’єктів підприємницької діяльності. На державному 
рівні необхідним є розробка та запровадження механізму стимулювання місцевих органів влади до збі-
льшення дохідної бази місцевих бюджетів.  
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Е.В. Черных  
ИЭП НАН Украины, г. Донецк 

РОЛЬ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ В РАЗВИТИИ МОНОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГОРОДОВ:  
НА ПРИМЕРЕ г. АЛЧЕВСКА 

Сложным субъектом взаимоотношений промышленной и конкурентной политики являются моно-
города. С одной стороны, градообразующие предприятия монопрофильных городов включены в систему 
конкурентных отношений, регулируемых с помощью конкурентной политики, а с другой – являются 
сложными хозяйственными комплексами с большим количеством социальных проблем и остро нужда-
ющихся в государственной поддержке. В силу высокой взаимосвязи моногорода и градообразующего 
предприятия требуются особые подходы к оценке градообразующих предприятий, учитывающие высо-
кую социальную ответственность монопредприятия. 

В Украине насчитывается 459 городов, в которых проживают 31,6 млн.чел., или 68% всего насе-
ления страны. Значительная часть городского населения проживает в малых и средних городах. При этом 
около трети малых и средних городов в той или иной мере являются монофункциональными. Такие го-
рода традиционно являются наиболее подверженными негативным последствиям финансово-
промышленных кризисов, поскольку их благосостояние напрямую зависит от результатов деятельности 
градообразующих предприятий [1].   

Когда в отдельных регионах стали заключать контракты с руководителями предприятий, имею-
щих долю государственной собственности, учитывая мнение органов местного управления, повысился 
качественный состав руководителей, возросло их внимание к социальным вопросам. Имеющая место в 
Донецкой области практика заключения социальных контрактов с руководителями, разработка социаль-
ных паспортов предприятий также способствуют решению социальных вопросов. 

Целью государственной региональной политики как составной стратегии экономического и соци-
ального развития Украины является создание условий для динамического, сбалансированного развития 
территорий, устранения основных региональных диспропорций. Политика относительно поддержки ре-
гионального развития должна направляться на активизацию всего ресурсного потенциала регионов как 
основы укрепления их конкурентоспособности. Достаточно эффективным и обоснованным направлением 
повышения социальной ответственности в цепочке «государство – регион − предприятие» является за-
ключение договора Донецкой областью в лице Областного совета с Кабинетом Министров Украины в 
2007 г., в котором нашли отображение вопросы сохранения и развития человеческого потенциала, про-
блемы накопления человеческого капитала, повышения его интеллектуального и физического развития 
[2]. 

В зарубежной практике есть примеры, когда за крупными предприятиями закрепляются опреде-
ленные территории, и бизнес несет ответственность за их поддержание и развитие. В Украине в качестве 
такого примера может служить г. Алчевск, который является монофункциональным городом. Наиболь- 
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шие финансовые и кадровые ресурсы в городе имеются у Алчевского металлургического комбината 
(АМК), являющегося собственностью корпорации «Индустриальный союз Донбасса». Сегодня практиче-
ски каждый пятый житель 120-тысячного города работает на металлургическом комбинате, который яв-
ляется стратегическим предприятием отрасли и состоит в списке 80 крупнейших металлургических 
предприятий мира [3].  От того, как работают АМК и «Алчевсккокс» напрямую зависит качество жизни в 
городе. Однако комбинат не в состоянии решить все существующие в городе проблемы. 

В сентябре 2006 г. между промышленной корпорацией «Индустриальный союз Донбасса» и тер-
риториальной громадой г. Алчевска впервые в Украине было подписано соглашение о социально-
экономическом партнерстве, направленное на осуществление согласованных действий в развитии Ал-
чевска и его основных градообразующих предприятий. Соглашение предусматривает, что Корпорация 
«ИСД» обеспечивает не только стабильное финансово-экономическое развитие своих предприятий в Ал-
чевске и осуществляет обязательные платежи в городской бюджет, но также выступает активным участ-
ником городских социальных программ [4]. В соглашении отмечается, что партнерство Корпорации 
«ИСД» и Территориальной громады города будет направлено на создание благоприятных условий для 
развития промышленности города, наращивание производственного потенциала с одновременным сни-
жением экологической нагрузки и создание новых рабочих мест.  

В рамках соглашения был создан Фонд развития города, средства которого расходуются по гран-
товой схеме на конкретные социальные проекты. Ведущая роль «ИСД» в развитии и укреплении благо-
состояния городов  на примере Алчевска была отмечена высокой международной наградой американско-
го агентства «USAID» за лучший из 860 проектов в мире — «Партнерство ради будущего Алчевска» [5] 
− пятилетней экономической стратегии развития города в рамках глобального альянса по развитию. Про-
граммы проекта нацелены на улучшение инфраструктуры города, повышение эффективности тепло- и 
водоснабжения, реформирование городского бюджета, развитие социальной сферы и социальных ини-
циатив [6]. Проект также предусматривает работу над повышением инвестиционной привлекательности 
города, развитием перспектив малого и среднего бизнеса, а также внедрение лучших международных 
практик на предприятиях города. 

В Алчевске много нерешенных социальных проблем. Городское жилье нуждается в срочной мо-
дернизации, больших финансовых вложений требует ремонт дорог, теплотрасс, систем водо- и газоснаб-
жения, канализации, крыш и др. [7, 31]. Партнерство Корпорации «ИСД» и Территориальной громады 
города позволяет решать наиболее актуальные проблемы города − реконструкция жилищного фонда, 
трудоустройство людей и решение экологических проблем.  

Выводы. Вопрос участия бизнеса в развитии инфраструктуры региона, малых и средних городов 
очень важен и актуален. Частно-государственное партнерство между крупными компаниями и местными 
органами власти позволяет решать вопросы социально-экономического развития малых и средних моно-
функциональных городов, чтобы они были привлекательными для ведения бизнеса и жизни. В настоящее 
время в Украине данная практика не нашла своего развития. Успешный опыт Алчевска должен служить 
примером для крупных украинских компаний, в структуру которых входят градообразующие предпри-
ятия.  
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Секція 6 

ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

Е.С. Авдеева, к.э.н. 
Саратовский институт РГТЭУ 

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ 

В настоящее время электронная промышленность восстанавливает свою былую  мощь. Рост про-
изводства и продаж, активизация научно-технической деятельности сказались и на финансовом положе-
нии предприятий и организаций РАСУ (Российское агентство по системам управления, которое является 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим исполнительные, контрольные, разре-
шительные, регулирующие и другие функции в сфере радиоэлектроники и систем управления): выросло 
количество прибыльных и рентабельных предприятий и организаций, улучшилось соотношение полу-
ченной прибыли и понесенных убытков.  

Вместе с тем остаются нерешенными следующие проблемы: 
неудовлетворительный уровень качества изделий электронной техники, ряда систем и комплексов, 

поставляемых на экспорт, прежде всего – по линии военно-технического сотрудничества;      
избыточность научно-производственных мощностей на предприятиях радиоэлектронного комплекса; 
несовершенство процедуры конкурсного распределения государственного оборонного заказа и сис-

темы ценообразования гособоронзаказа; 
недостаточная востребованность высокотехнологичных интеллектуальных разработок и продукции 

на российском рынке; 
недостаточная активность в освоении современной конкурентоспособной гражданской инновацион-

ной продукции для завоевания соответствующих ниш внутреннего рынка; 
наличие значительного количества рекламаций на экспортную продукцию; 
недостаточное внимание, уделяемое работам по эксплуатации, ремонту и модернизации военной тех-

ники, экспортируемой в рамках военно-технического сотрудничества; 
сохраняющаяся задолженность покупателей за поставленные товары, выполненные услуги и работы, 

в первую очередь – госзаказчиков. 
Помимо практически полного отсутствия отечественных компонентов в секторе потребительской 

электроники и компьютерной техники, российские предприятия сдали позиции на рынке военных заказчи-
ков. Российские заводы производят лишь 60% необходимой военным продукции, остальное – импортные 
компоненты. Впрочем, даже нынешний уровень развития позволяет российским предприятиям выпускать 
продукцию, которая найдет спрос. Однако более перспективным может оказаться другой путь: развитие тех-
нологий, пока что малоизвестных рынку (например, можно развивать нанотехнологии). Отсутствие же соб-
ственной производственной базы можно компенсировать усилиями по разработке технологий, размещая 
производство продукции за рубежом.   

Одним из перспективных направлений развития отечественной радиоэлектронной промышленности 
является сотрудничество с другими странами. Во-первых, это сотрудничество в области разработки микро-
схем: российские разработчики более "креативны" и уровень отечественных разработок опережает уровень 
их коллег из Китая.  Во-вторых, российские предприятия могли бы использовать мощности по производству 
микросхем в Китае, по крайней мере, в ближайшем будущем, до тех пор, пока в России не будет построено 
современное полупроводниковое производство.  

Еще одним способом стимулирования собственного производства интегральных микросхем в Китае 
является развитие собственного рынка, в том числе и путем принятия специальных программ по обеспече-
нию приоритетных национальных задач. В частности, правительство КНР стимулирует внедрение интеллек-
туальных карт, которыми будет обеспечено все население Китайской Народной Республики, и которые яв-
ляются носителями личной, социальной, медицинской, пенсионной информации, а также используются для 
предоставления транспортных и телекоммуникационных услуг. При этом правительство напрямую дотирует 
(на 50 процентов) покупку таких карт населением КНР.  

Показатель конкурентоспособности предприятия определяется через показатель конкурентоспособ-
ности  машиностроительной продукции и показатель эффективности производственной деятельности. Чем 
выше конкурентоспособность продукции, тем выше спрос на нее, тем больший экономический эффект по-
лучает машиностроительное предприятие от ее реализации, экономический эффект выражается в получае-
мой прибыли, а конкурентные преимущества зависят также от качества рекламы, упаковки, маркировки, 
сервисного обслуживания, от организации процесса доставки продукции до потребителя. Основным из сис-
темообразующих факторов, определяющих конкурентоспособность продукции, является цена. Ценовая кон-
куренция представляет собой предложение продукции по более низким ценам, чем у конкурентов.  

К системообразующим факторам  конкурентоспособности предприятий радиоэлектронного комплек-
са относятся: 

технические факторы (наличие параметров, отвечающих требованиям международного стандарта 
ИСО 9001, наличие сертификата, широкий диапазон температур, полная пожаро-  и взрывобезопасность, 
экологическая безопасность; 
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технико-экономические факторы (высочайшая износостойкость ВДК, коммутационный ресурс, низ-
кие эксплуатационные затраты.) 

организационно-коммерческие факторы (минимум обслуживания, гибкие условия платежа и система 
скидок, ввод оборудования в эксплуатацию совместно с потребителем и обучение персонала). 

Таким образом, потенциальной конкурентоспособностью обладает та продукция, у которой техниче-
ский уровень выше, чем у других, и цена определена в соответствии с ее  преимуществом по техническим 
параметрам. Так, например, в условиях острой конкуренции ОАО НПП «Контакт» на мировом рынке элек-
тровакуумной и коммутационной аппаратуры по объёму продаж занимает 8-е место, но завод вынужден 
устанавливать цену на уровне, низшем, чем это позволяет качественный уровень продукции с целью про-
никновения на рынок, завоевания его большей доли. 

 
І.О. Александров, д.е.н., 
Г.П. Бурук 
ІЕП НАН України, м. Донецьк 

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 
ПРОДУКЦІЇ З УРАХУВАННЯМ ЇЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЯКОСТІ 

У ринковій економіці пріоритетним задавданням є забезпечення конкурентоспроможності про-
дукції як основи економічного зростання та забезпечення національної безпеки країни. Реалізація про-
грами Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку, яка відбулась у 1992 році в Ріо-де-
Жанейро, обумовлює підвищення значущості екологічних вимог до економічних суб’єктів і на цій основі 
забезпечення екологічної якості продукції.  

Управлінню конкурентоспроможністю продукції присвячено багато праць зарубіжних і вітчизня-
них учених: М. Портера [1], Ж. Ламбена  [2], Р.А. Фатхудінова [3] та інших. Значний внесок у вирішення 
екологічних проблем діяльності підприємств зробили відомі вчені: К. Ріхтер, Н.В. Пахомова [4], 
О.О. Веклич [5], Л.Г. Мельник [6] та інші. Проте питанням екологічної складової конкурентоспроможно-
сті продукції приділено недостатньо уваги, в той час як проблеми підвищення екологічності продукції 
потребують подальших наукових досліджень. 

Метою роботи є розробка концептуально нового підходу до управління конкурентоспроможністю 
продукції з урахуванням екологічної складової. 

Синтез понять “управління” та “конкурентоспроможність продукції” дозволяє запропонувати таке 
визначення управління конкурентоспроможністю продукції з урахуванням екологічної складової: це ці-
леспрямована дія на організаційну систему за допомогою сукупності принципів, методів, інструментів, 
засобів і форм управління виробництвом, збутом і сервісним обслуговуванням продукції, в процесі якої 
забезпечується високий рівень конкурентоспроможності продукції та умови екологічної безпечності і 
корисності споживання.  

Пересичення ринків збуту, загострення конкуренції та зростання важливості екологічного фактора 
в споживанні продукції потребують розробки концепції, яка своєчасно враховувала б фактори неперед-
баченості та мінливості зовнішнього середовища, еколого-орієнтовані потреби суспільства в забезпечені 
конкурентоспроможності продукції. Тому пропонується концепція управління конкурентоспроможністю 
продукції з урахуванням екологічної складової, особливість якої полягає в досягненні рівноваги між 
прибутками підприємства, потребами споживачів та екологічними інтересами суспільства і має такі пе-
реваги: 

1. Можливість своєчасного виявлення та прогнозування потреб та інтересів цільових ринків. 
2. Забезпечення:  
найвищої споживчої цінності продукції засобами, які підтримують чи покращують добробут спо-

живача і суспільства; 
високої конкурентоспроможності продукції; 
безпечних умов для життя людини і навколишнього природного середовища за рахунок додер-

жання принципів сталого розвитку; 
умов попередження негативних екологічних наслідків на всіх етапах життєвого циклу продукції. 
Теоретико-методологічною основою концепції виступає теорія розвитку, економіко-математичне 

моделювання, теорія маркетингу та теорія управління. 
Таким чином, реалізація концептуального підходу дозволяє реалізувати основні складові механіз-

му управління конкурентоспроможністю продукції з урахуванням екологічної складової. Концепція ха-
рактеризується використанням як конкурентної переваги екологізації продукції і виробництва, у процесі 
якої задовольняються екологічні й інші споживчі цінності продукції засобами, які підтримують чи по-
ліпшують добробут споживачів і суспільства. 
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ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ФОРМЫ АКЦИОНЕРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННОЙ 
ПРАКТИКЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

Трансформационный процесс, породивший разнообразие форм функционирования предприятий, 
явился следствием противоречия капиталистической и социалистической систем. В связи с этим основ-
ной тезис теоретической концепции «трансформации» капиталистической собственности исходит из ут-
верждения, что развитие акционерных и других обществ, объединяющих капиталы, в условиях техниче-
ского прогресса вызвало преобразование системы отношений собственности и самой системы хозяйство-
вания. С точки зрения этой концепции «акционерная форма собственности приводит к глубоким измене-
ниям в самом субъективном праве собственности». По В. Фридману, «любое исследование права собст-
венности… должно исходить из того, что право собственности распалось на право извлекать пользу и 
право контроля. Обе эти стороны … в полном объеме осуществлялись самим собственником только в 
условиях простого товарного производства. В условиях нынешнего капитализма, когда предприятия ак-
ционерных и других обществ господствуют во всей сфере промышленности и торговли, ситуация стала 
совершенно иной» [1]. 

Следовательно, очевидность реализации содержания «триады права собственности» в современ-
ной практике хозяйствования не наблюдается. В связи с этим, весьма актуально звучит высказывание 
Ю.Артюкова, что «нищета страны, это не столько отсутствие денег у населения, сколько отсутствие ре-
альных прав личной собственности на недвижимость и землю» [2, 60]. 

Исследование позволило сделать вывод, что механизм акционирования как в аспекте своего заро-
ждения, так и в аспекте своего дальнейшего трансформационного развития форм неразрывно связан с 
отношениями собственности. При этом данная связь весьма неоднозначна. Так, согласно Гэлбрейту, ин-
терес менеджеров при осуществлении ими своей власти в акционерных обществах направлен на дости-
жение процветания. В результате получают пользу все заинтересованные: акционеры, работники, госу-
дарство и само общество. Следовательно, собственность как самостоятельный институт отступает на 
задний план и, как утверждал П.Ф. Друкер, само право собственности уже не важно, что перевес теперь 
на стороне контроля, отделенного от права собственности и независимого от него [1, 5].  

Современные представители институционализма, провозгласившие переход от господства матери-
ального производства к господству сферы услуг, то есть нематериального производства, от человека эко-
номического (homo economicus) к человеку творческому (homo creator), также делают вывод, что «не 
формы собственности определяют общественно-экономический прогресс…, а современная научно-
техническая революция» [3, 11]. 

Но в то же время акад. Н. Петраков уточняет, что «практически вся история экономических и по-
литических катаклизмов имеет в своей основе трансформацию отношений собственности» [4, 13]. Как 
отмечает проф. Б Шаванс: «Трансформация отношений собственности – это сложный процесс, характе-
ризующийся спонтанным созданием нового частного сектора, приватизацией государственных предпри-
ятий с использованием различных методов, а также взаимозависимостью между институциональной 
инерцией и государственными стратегиями в неопределенной среде, ведущей к возникновению новых 
организационных форм» [5, 10]. 

Разнообразие форм собственности предопределено, как отмечают многие авторы, разделением в 
самой системе собственности на подсистемы: экономическая и юридическая [6, 237]. И если в зарубеж-
ной практике превалирует частная собственность, а вся иная – государственная, то акад. Петраков также 
все многообразие форм собственности сводит к двум видам: частной и общественной. На практике и тот 
и другой вид собственности реализуется посредством различных форм. Так, некоторые исследователи 
считают, и с ними трудно не согласиться, что, например, долевая коллективная собственность может 
принимать форму акционерной собственности, но, вместе с тем, наряду с ней в акционерном обществе 
может участвовать и государственная и другие юридические формы собственности [7, 97]. Но в то же 
время возникает вопрос: «А не происходит ли путаница в понятиях?», поскольку, как точно подметил  
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Н. Макиавелли, «люди смотрят скорее на внешнюю сторону дела, чем на внутреннюю сущность»  
[8, 224]. Само понятие собственности, учитывая его объективный и субъективный смысл, заключается в 
высшей власти лица над вещью, которая признана другими лицами в рамках совокупности правовых 
норм, регулирующих отношения собственности и являющихся юридическим основанием существования 
и реализации прав собственности, принадлежащего определенному субъекту [9, 490]. 

Следовательно, дальнейшие характеристики касательно «специфических видов» экономической 
собственности (как, например, собственной рабочей силы) [7, 93] более подходят для анализа в рамках 
юридического предметного поля, так как связь экономической и юридической составляющих собствен-
ности объективно предопределена историей развития производственных отношений. 

Рассмотрение же реального процесса жизнедеятельности предприятий позволяет сделать вывод, 
что на практике более важен механизм реализации формы собственности через ту или иную организаци-
онно-правовую форму  хозяйствования предприятий, что также подтверждается исследованием С. Мо-
черного, который различные комбинации юридической формы собственности (например, долевая кол-
лективная может принимать форму акционерной собственности и в то же время в акционерном обществе 
может участвовать и государственная и другие юридические формы собственности) определяет как ор-
ганизационно-правовые формы предприятий [10, 644].  

Определение «акционерная собственность», данное Л.И. Тараш, также вызывает неоднозначное 
отношение. Так, данным автором приводится аргумент определения самого понятия «акционерная соб-
ственность», а именно: «включение в механизм присвоения фиктивного капитала» [11, 46], хотя послед-
ний изначально выступал внутренней сутью акционерной формы хозяйствования. С другой стороны, 
Тараш, комментируя свое определение, тут же уточняет, что «Из определения ясно, что частная собст-
венность эволюционировала в коллективную, при этом сохранившись…» [11, 47]. Тогда возникает во-
прос: «Зачем ее (частную или коллективную) заменять новым понятием, подчеркивая при этом сущност-
ную природу акционирования как в плане формирования, так и в плане присвоения полученных акцио-
нерной компанией благ. В противном случае мы можем вернуться к той ситуации, которая сложилась в 
связи с критикой К. Марксом произведения Прудона «Что такое собственность?», когда Маркс уточняет: 
«… так как Прудон спутал всю совокупность этих экономических отношений с общим юридическим 
понятием «собственность», «la propriete», то он и не мог выйти за пределы того ответа, который дал 
Бриссо еще до 1789 г. в тех же словах  и в подобном же сочинении: «La propriete c’est le vol» («Собствен-
ность – это кража») [12, 22]. 

Данное определение Бриссо, несмотря на давность высказывания, достаточно точно отражает итог 
сформировавшейся в России (хотя трудно это не применить к Украине) экономической системы как 
«кланово-мафиозного капитализма», когда «Результатом для множества людей явилась бедность, для 
многих стран – социальный и политический хаос» [13, 36]. 

«И где искали духа свободы, там получили рабство», «Теперь все не так; пришло пренебрежение к 
богам, которое охватило нынешнее поколение и каждый, не разумея, дает клятвы и создает для себя 
удобные законы» [8, 272, 189]. 
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СТАН РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Зарубіжний та вітчизняний досвід свідчить, що в умовах ринкової економіки малий бізнес є важ-
ливою складовою зміцнення конкурентоспроможності національної економіки. На нього покладаються 
головні функції: з прискорення структурної перебудови економіки; підвищення організації використання 
національних інвестиційних ресурсів та стимулювання інноваційного розвитку. 

Малий бізнес України міг би за достатньої підтримки держави створити тисячі нових робочих 
місць та сприяти становленню України як економічно розвиненої держави. 

Але на даний час малий бізнес України не відіграє значної ролі в економічному зростанні, частка 
його у ВВП складає 9,0-9,5% [1, 76]. 

В області зосереджена значна частина підприємств малого бізнесу України. Кількість малих підп-
риємств у розрахунку на 10 тис. чол. наявного населення в середньому в 2009 році по області склала 55 
одиниць (в 2008 році – 54) [2, 1]. Порівняно з Україною цей показник  менше на 20 одиниць. У Донецьку 
на 10 тис. наявного населення припадає 126 підприємств, тому що в ньому  зосереджена половина кіль-
кості малих підприємств області (50,5%). Чверть всієї кількості припадає на Маріуполь (10,3%),  Макіїв-
ку (6,3%), Краматорськ (4,4%)  та  Горлівку (4%) [3, 1]. 

Структура підприємств малого бізнесу в розрізі видів діяльності майже не змінилася – превалю-
ють, як і раніше, підприємства сфери діяльності невиробничого характеру. Серед них ті, що мають мож-
ливість швидко обертати капітал. Найбільшу частку в загальній кількості  підприємств займають підпри-
ємства торгівлі (включаючи ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку). Їх 
частка становить 37,2%, але вона кожного року продовжує зменшуватися. Останні роки активно розвива-
ється такий вид економічної діяльності, як операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання 
послуг підприємцям. У 2006 році діяльність цього виду здійснювали 19,6% усіх малих підприємств, у 
2007 – 21 , у 2008 – 23,4, а у 2009 р. – 23,7%. 

Також зросла частка підприємств, які виконують будівельні роботи – з 10,3 до 11,2%. 
Навпаки, частка  промислових підприємств у  структурі малого підприємництва скоротилася з 

12,4% у 2006 році до 12% у 2009 році. Послуги в сфері  транспорту та зв’язку надавали 4,5% усіх малих 
підприємств області, комунальні та індивідуальні послуги, послуги в сфері культури та спорту – 3,1%  
[2, 1]. 

Середньорічна кількість зайнятих працівників, до складу яких включено штатних, позаштатних 
працівників та власників, засновників підприємства та членів їх сімей, склала 161465 чол., зменшившись 
на 5,7% порівняно з 2008 роком. Кількість найманих працівників склала 159351 чол., що складає 16,9% 
від загальної кількості працюючих на підприємствах – суб’єктах  підприємницької діяльності області.  
Зменшення найманих робітників порівняно з 2008 роком склало 9914 чол. 

Аналіз  свідчить, що 47% загальної кількості найманих у малому  бізнесі – це працівники підпри-
ємств Донецька,  а ще  більше чверті – малих підприємств чотирьох великих промислових міст області: 
10,3% - Маріуполя, 6,4 – Макіївки, 4,6 – Горлівки, 4,5%  – Краматорська. 

Оскільки частка підприємств торгівлі найбільша в кількості підприємств, то питома вага зайнятих 
у цій сфері в загальній кількості працюючих на малих підприємствах склала  27%. Частка працівників, 
які займалися операціями з нерухомим майном, орендою та  послугами підприємцям, становила за 2009 
рік  24,1%, збільшившись порівняно з 2006 роком на 1,9%. 

На промислових підприємствах працювало 15,5% загальної кількості найманих у малому бізнесі, у 
будівництві – 12,5%, у сфері транспорту та зв’язку – 5,9%. А на підприємствах, що надають комунальні 
та індивідуальні послуги,– 3,9%. 

У 2009 році середньомісячна заробітна плата працівників малого бізнесу становила 1170,07 грн. 
Порівняно з 2008 роком вона зросла  лише на 7,3% при 32,2% у 2008 році.  Але незважаючи на це, вона 
так і залишається майже в 2 рази меншою від середньомісячної заробітної плати великих та середніх під-
приємств області. Інтервал коливання цього показника – від  842,70 грн. в Амвросіївському районі  до 
1943,70 грн. в Новогродівці. 

Обсяги виконаних робіт, наданих послуг  підприємствами малого бізнесу в 2009 році становили 
35034,2  млн.грн., а це на 6264,6 млн.грн. (15,2%) менше, ніж в 2008 році. Зменшення обсягів можна по-
яснити економічною кризою  2008 року та наявністю в області значної кількості промислових гігантів. А 
це вплинуло на те, що обсяг продукції промисловості малих підприємств склав  лише 10,6% загального 
обсягу реалізації малими підприємствами. Переважну частину  обсягу (82,9%) реалізовано в п’яти про-
мислових містах: 62,7 – у Донецьку,  8,3 – у Маріуполі, 5,7 – у Макіївці, 3,3 – у Краматорську та 2,9% – у 
Горлівці. 
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У деяких регіонах області частка малих підприємств зросла в обсязі відповідного регіону: Красний 
Лиман – 71,3%, Ясинувата – 62,3, Новогродівка – 33,0, Констянтинівка – 32,3; Торез – 30,6%. Значне зро-
стання долі обсягів реалізованої продукції, що склало більше 40% в обсязі відповідного регіону, відчува-
ється в сільських регіонах: Красноармійський район – 64,3% Першотравневий – 59,6, Амвросіївский – 
52,2, Ясинуватський – 54,0, Слов’янський – 40,5%. 

За результатами діяльності за звітний період отримано від’ємний фінансовий результат від зви-
чайної діяльності до оподаткування на суму 239,6 млн.грн. 

Проведений аналіз свідчить про те, що в області не створено атмосфери дієвої підтримки підпри-
ємств малого бізнесу. А це означає, що найближчим часом необхідно:  

закріпити співдружність між  підприємствами великого та малого бізнесу; 
вирішити проблеми пільгового  оподаткування, особливо на першому році діяльності; 
забезпечити малі підприємства матеріально-технічною базою на пільгових умовах; 
інвестувати за міжнародними програмами на пільгових умовах. 
Вирішення цих основних проблемних питань у процесі  функціонування підприємств малого біз-

несу сприятиме більш стійкому розвитку малого підприємництва, покращенню результатів діяльності, а 
отже, зростанню відрахувань у державний та місцеві бюджети. 
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ПРОБЛЕМЫ  РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА В УКРАИНЕ 

Современное украинское общество переживает кризис, который проявляется в политике, эконо-
мике, идеологии и других сферах жизни общества. Одним из важнейших направлений экономических 
реформ, способствующих развитию конкурентной рыночной среды, наполнению потребительского рын-
ка товарами и услугами, созданию новых рабочих мест, формированию широкого круга собственников 
является развитие предприятий малого бизнеса.  

Хозяйственная практика в малом бизнесе находится в причинно-следственной зависимости углуб-
ляющейся специализацией общественного производства и дифференциацией товаров и услуг. Экономи-
ческая маневренность, гибкость принятия решений, территориально-пространственная мобильность де-
лает малый бизнес необходимым в современном обществе. 

В реальной экономической системе вопрос о необходимости развития малых форм предпринима-
тельства гораздо более важен, нежели может показаться на первый взгляд. На эту разновидность бизнеса 
возложены задачи модификации социальных и экономических процессов в государстве. 

Важнейшей составляющей такой модификации является обеспечение рабочих мест, создающее 
возможность для государства наиболее безболезненно выйти из процесса реструктуризации больших 
предприятий, где высвобождается огромный человеческий потенциал. Малый бизнес способен гораздо 
быстрее реагировать на конъюнктуру рынка, находить свою нишу в производстве товаров, оказании ус-
луг, выполнении работ, а следовательно, имеет больше шансов на выживание в периоды экономической 
нестабильности.  

Анализ состояния малого предпринимательства в Украине свидетельствует о том, что в последнее 
время происходят существенные изменения в развитии этого сектора рыночной экономики. 

Однако главными проблемами развития малого предпринимательства в Украине являются: 
организационно-правовые трудности возникновения бизнеса, особенно на стадии перехода от ре-

гистрации до начала деятельности – проблемы, связанные с процедурой  государственной регистрации 
субъектов малого бизнеса, получения  и использования ими лицензий, наличием ограничений занятия 
отдельными видами предпринимательской деятельности; 

ограниченность или полное отсутствие материально-технических ресурсов – многие предприятия 
не могут начать свою деятельность из-за отсутствия достаточной суммы стартового капитала, собствен-
ных производственных площадей и оборудования; 

отсутствие реального механизма финансово-кредитной поддержки создания и развития малых 
предприятий – финансовая поддержка, предоставляемая за счет средств государственного и местных 
бюджетов, является несущественной и характеризуется значительной неравномерностью среди областей. 
В Украине сохраняется ограниченность кредитных и инвестиционных  ресурсов, процентные ставки яв-
ляются слишком высокими и не могут являться источником инвестиций для малого бизнеса, сохраняется 
неразвитость системы гарантий и страхования деятельности малых предприятий; 
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неоднозначность и противоречивость действующей нормативно-правовой базы – недостатки  со-
временной законодательной и нормативной базы; двойственностью и нечеткостью многих законодатель-
ных норм и правил; необоснованностью и чрезмерностью завышения нормативно-правовых требований 
и ограничений к экономической деятельности предприятий малого бизнеса; 

недостаточно урегулированные отношения субъектов предпринимательской деятельности с орга-
нами власти и управления – проблемы действующего хозяйствующего механизма, причины бюрократи-
ческого характера, заставляющие учредителей предприятий проходить многочисленные инстанции в 
целях сбора разнообразных подписей; 

фискальная налоговая политика, неимоверно тяжелое бремя налогообложения, приводящее к те-
низации в малом бизнесе;  

большое количество контролирующих органов и частое дублирование их функций – контроли-
рующие органы, исполняя должностные обязанности, действуют по собственным нормативным и инст-
руктивным документам, которыми устанавливаются методы, порядок и периодичность контроля и кото-
рые, в свою очередь, не согласованы и не скоординированы между собой; 

несовершенство системы учета и статистической отчетности малого предпринимательства; 
ограниченность информационного и консультационного обеспечения – отсутствие полной и дос-

товерной информации о состоянии и конъюнктуре рынка, низкий уровень консультационных услуг и 
специальных образовательных программ; 

кризис неплатежей и проблемы формирования новых взаимосвязей и каналов сбыта; 
низкая конкурентоспособность продукции. 
В сложившихся условиях макроэкономической нестабильности и влияния негативных факторов 

можно предложить следующие направления поддержки малого бизнеса: 
усовершенствование регуляторной политики в отрасли развития предпринимательства путем осу-

ществления мониторинга текущего и перспективного законодательства Украины; 
разработка единой системы регистрации и легализации предприятий малого бизнеса; 
обеспечение малых предприятий материально-технической базой на льготных условиях; 
законодательное урегулирование деятельности специализированных учреждений, осуществляю-

щих микрокредитование; 
сокращение общей налоговой нагрузки за счет снижения ставок отдельных налогов, освобождение 

от уплаты некоторых налогов и платежей; 
повышение системности и сопоставимости различных форм учета и отчетности деятельности 

предприятий малого бизнеса; 
совершенствование  и упрощение форм отчетности о деятельности предприятий малого бизнеса в 

государственных налоговых органах и органах статистики; 
регламентация порядка проведения, систематизации и сокращения количества контрольных меро-

приятий предприятий малого бизнеса; 
расширение инфраструктуры поддержки малого бизнеса путем создания бизнес-инкубаторов, ин-

формационных центров, центров переподготовки; 
организация развития финансово-кредитной и инновационной инфраструктуры, способствующей 

развитию предприятий малого бизнеса; 
повышение качества профессиональной подготовки кадров для предприятий малого бизнеса. 
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КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ЕЛЕМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ СТРУКТУРИ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Під культурою підприємства розуміється система духовних і матеріальних цінностей, які відобра-
жають особливості соціально-економічних відносин керівників і співробітників між собою і щодо зовні-
шнього середовища підприємства. Культура підприємства проявляється в його філософії та кодексі честі; 
домінуючих цінностях, на яких базується підприємство; нормах, прийнятих співробітниками підприємс-
тва; легендах, що передаються ними усно; поведінкових ритуалах; символах могутності підприємства, 
іміджі; суспільній ролі, а також у професійній мові [1, 5]. 

Корпоративна культура – набір ключових цінностей, очікувань та норм, який приймають або поді-
ляють члені організації. 
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Інкорпорація – поетапна адаптація нового співробітника у новій компанії-роботодавці, в результа-
ті якої він приймає або поділяє цінності корпоративної культури і починає діяти з їх урахуванням [2, 51]. 

Побудова корпоративної культури на підприємстві зазвичай складається з двох блоків: 
створення комплексу внутрішніх цінностей і зовнішніх атрибутів, які б відображали специфіку бі-

знесу та підвищували його ефективність; 
інкорпорація (впровадження) нових співробітників в культурний контекст організації, їх ознайом-

лення з корпоративними стандартами поведінки. 
Зв'язок корпоративної культури зі стратегією підприємства обумовлює початок її формування з 

визначення місії. Місія визначає базовий набір корпоративних цінностей, стандарти корпоративної пове-
дінки і традиції фірми. 

Більшості компаній в нашій країні притаманна змішана модель корпоративної культури [2, 52], та 
є і деякі закономірності: 

тільки-но створені компанії починають свою діяльність з “клубної” фази: всі один одному друзі, 
товариші і брати; 

чим більше компанія, тим більше вона приділяє уваги процедурам, а корпоративна культура все 
більше набуває елементів бюрократизації; 

чим гостріше конкуренція в сфері бізнесу, тим вище потреба у висококваліфікованому персоналі і 
тим менш жорсткі корпоративні правила. 

Аналізуючи структури діяльності підприємств ТОВ “Вуглересурс” ш. Тера, ТОВ “Ресурси”, ТОВ 
“Шахта 70” м. Тореза Донецької області, можна зазначити, що цим підприємствам притаманна змішана 
модель корпоративної культури “Культура бізнесу споріднених відносин” з елементами моделей корпо-
ративної культури “Бейсбольна команда” і “Клубна корпоративна культура”. Важливо, щоб матеріальне 
заохочення й економічне стимулювання колективу організації будувалося на об’єктивній відмітці конк-
ретної результативності їх праці і внеску. Тому керівництво даних підприємств є прихильником матеріа-
льного і морального стимулювання, заснованого на обліку й використанні досягнутих результатів праці. 
Виходячи з досягнутих показників в роботі колективу і окремих робітників здійснюється їх моральне 
стимулювання, без використання якого неможливо зберегти кваліфіковані кадри. 

Корпоративна культура формується перш за все виходячи з позицій власників і керівництва підп-
риємства взагалі та співробітників зокрема. Для того щоб нові співробітники прониклися корпоративним 
духом підприємства, пропонується провести для них спеціальний тренінг-семінар для ознайомлення з 
внутрішньофірмовим зводом правил поведінки. Зазвичай у підприємств на це немає ані часу, ані грошей, 
ані взагалі бажання звертати увагу на цей важливий аспект закладення фундаменту у майбутню плідну 
працю цих співробітників на благо підприємства. У такому випадку можна обмежитися індивідуальними 
заняттями з безпосереднім керівником, а результатом перевірки цих знань може бути залік. 

Порівняно з іншими елементами системи управління корпоративна культура більш інертна, тому 
важче піддається коригуванню. З цього приводу в управлінні інтелектуальним капіталом (ІК) і корпора-
тивною культурою, як елементом організаційного капіталу структури ІК підприємства, слід користувати-
ся деякими рекомендаціями: 

топ-менеджмент на підприємстві має подавати приклад жорсткого дотримання корпоративного 
зводу правил. Наприклад, обов’язковий своєчасний прихід на роботу (за затримання без поважної при-
чини накладати штрафи, за систематичне – позбавляти премії), співробітники повинні мати акуратний 
зовнішній вигляд, спортивна форма одягу в офісі не припустима, куріння в строго відведених місцях; 

потрібно створювати єдину корпоративну культуру для всієї організації та запобігати формуванню 
в її рамках локальних субкультур з суперечливими один одному цінностями. За відсутності ціленаправ-
леної політики формування корпоративної культури кожний структурний підрозділ схильний формувати 
свою систему цінностей; 

при можливості, на виконання однієї справи слід підбирати людей, які зможуть вписатися в існу-
ючу корпоративну культуру, а не стануть ініціаторами конфліктних ситуацій, скандалів та загального 
“руху опору”. Якщо корпоративна культура компанії, підприємства з самого початку неприйнятна для 
кандидата на вакантну посаду, то йому краще одразу відмовити. Тому ще на етапі первинної співбесіди 
необхідно визначити, яка власна система цінностей людини і на підприємствах якого культурного кон-
тексту вона працювала раніше; 

необхідно враховувати особливості національного менталітету. Ми звикли працювати як-небудь і 
орієнтуватися на власні відносини, а не на результат, від чого страждає загальний фон продуктивності 
праці на підприємстві; 

у процесі діяльності підприємства необхідними є такі заходи: моніторинг дотримання затвердже-
них положень у сфері культури підприємства, аналіз відхилень раніше узгоджених дій і оцінка їх суттє-
вості, поточне управління з метою збереження чи підвищення заданого рівня культури, оцінка сумарної 
вартості заходів для підвищення рівня культури та їхньої ефективності [3, 300]. Для цього рекомендуєть-
ся на підприємстві створити посаду координатора з питань культури, що буде внутрішнім аудитором 
діяльності підприємства у сфері проявів культури, він розділятиме відповідальність за проведення захо-
дів щодо удосконалення культури з іншими менеджерами та разом з маркетологами, фінансистами, 
конструкторами, технологами готуватиме необхідні рішення. 

Не можна абсолютизувати корпоративну культуру у збиток іншим формам мотивації персоналу. 
Корпоративна культура покликана служити одній головній меті – прищеплювати співробітникам відчут-
тя законної гордості за своє підприємство. Однак складно засвоювати етичний кодекс без адекватного 
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матеріального підкріплення. Тому кращий доказ ефективності корпоративної культури як одного з еле-
ментів інтелектуального капіталу підприємства – зростання добробуту співробітників. 
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Н.Е. Брюховецкая, д.э.н., проф. 
ИЭП НАН Украины, г. Донецк 

ВИДЫ КАПИТАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ  
ЕЕ НАРАЩИВАНИЯ 

1. Реализация либеральной модели развития экономики привела к сужению ресурсов, вовлечен-
ных в рыночный оборот. Бесконтрольная концентрация собственности в руках небольшой части населе-
ния не служит интересам развития экономики и наращивания ее капитализации. Стратегической целью и 
государственной политикой должно стать формирование в Украине государственного капитализма − 
симбиоза государства и крупных интегрированных структур, преимущественно вертикально интегриро-
ванных, способных аккумулировать значительные финансовые ресурсы на внутреннем и международном 
рынках капитала для реализации инвестиционных программ модернизации экономики и формирования 
V-VI технологического укладов. 

2. Все многообразие подходов к капитализации предприятий может быть сведено к пониманию ее 
в таких смыслах: 

1) процесс вовлечения ресурсов в рыночный оборот и создание стоимости, способной приносить 
дополнительную стоимость; 

2) как перевод части вновь созданной стоимости в капитал, т.е. в стоимость, приносящую допол-
нительную стоимость; 

3) как оценку стоимости предприятия, бизнеса. 
Управление капитализацией предприятий предполагает выделение таких ее форм: 
реальной; 
нематериальной; 
рыночной; 
обеспечиваемой слияниями и поглощениями, что обусловливает использование различных мето-

дов, инструментов и механизмов наращивания. 
3. За основу оценки уровня капитализации предприятия следует принимать доходный подход в 

оценке стоимости бизнеса, поскольку его использование в наибольшей степени отвечает поставленной 
цели: оценить стоимость бизнеса в целях капитализации, обеспечиваемой внутренними источниками и 
резервами предприятия (в частности, за счет прибыли). 

4. Исследование практического опыта показало, что в качестве базы дохода для расчета капитали-
зации предприятия может использоваться: чистая прибыль; величина дохода, спрогнозированная на один 
год после даты оценки; показатель чистого дохода (суммы прибыли до налогообложения, выплаты про-
центов и капитальных затрат или суммы прибыли после налогообложения, выплаты процентов и капи-
тальных затрат); фактические и потенциальные дивиденды, дисконтированный денежный поток. В каче-
стве базы для коэффициента капитализации на усмотрение предприятия могут применяться: коэффици-
ент дисконтирования (коэффициент дисконтирования за минусом темпа прироста доходов); цена при-
влечения собственного капитала; сумма ставки дохода на инвестиции и процента возмещения инвести-
ций; отношение рыночной стоимости предприятия к приносимому доходу; коэффициенты финансовой 
устойчивости; средневзвешенная стоимость капитала предприятия (WACC); ставка привлечения заемно-
го капитала. 

5. Малый бизнес содержит в себе мощный трудовой и интеллектуальный потенциал для задейст-
вования его при благоприятной институциональной среде в рыночный оборот, что подтверждено постро-
енными экономико-математическими моделями оценки капитализации национальной экономики и ре-
гиональной экономики на примере Донецкой области. Проведенный корреляционно-регрессионный ана-
лиз позволил определить наиболее весомые показатели функционирования малого бизнеса, оказываю-
щие существенное влияние (исходя из значения коэффициента детерминации равного 0,802 и коэффици-
ента корреляции − 0,896) на капитализацию экономики страны без учета уровня инфляции. Это финансо-
вый результат от обычной деятельности МП до налогообложения и доля продукции малых предприятий 
в общем объеме реализованной продукции. 

Построенная множественная линейная регрессионная модель позволяет: 
определить степень влияния этих показателей (динамики финансового результата от обычной дея-

тельности МП до налогообложения и динамики доли продукции малых предприятий в общем объеме 
реализованной продукции) на ВВП страны путем расчета коэффициентов эластичности; 

рассчитать прогнозные значения факторов на основе трендовых моделей и получить точечный и 
интервальный прогноз ВВП. 
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Использование многофакторных регрессионных моделей позволяет: 
выявить наиболее важные факторы малого бизнеса, влияющие на развитие национальной и регио-

нальной экономики; 
оценить количественно степень влияния сектора малого предпринимательства на капитализацию 

экономики с целью разработки мероприятий, повышающих качество управления малым бизнесом; 
определить количественно тенденцию развития национальной и региональной экономики под 

влиянием факторов функционирования малого бизнеса для разработки государственной программы его 
поддержки. 

Использование полученных результатов в практической деятельности позволит активизировать 
процессы капитализации предприятий. 

6. Активное вмешательство государства в деятельность малых, средних и крупных предприятий, 
жесткое административное налоговое давление в целях наполнения бюджета и пенсионного фонда не 
может считаться приемлемым с позиций долгосрочного развития и упрочения государственности Украи-
ны. Усилия должны быть направлены на снижение ограничений и формирование предпринимательской 
среды, в которой было бы выгодно расширять привлечение финансового капитала, труда, техническое 
обновление производства, формирование и использование интеллектуального капитала. 

7. Стратегическое управление предприятием должно строиться по таким направлениям: 
первое − увеличение реальной капитализации за счет модернизации производства, задействования 

новых технологий производства; 
второе − активное использование интеллектуального капитала − знаний, опыта, деловой репута-

ции, имиджа, брендов, торговых марок и пр.; 
третье − выход на фондовый рынок национального и международного уровня, привлечение фи-

нансовых ресурсов, усилия по наращиванию рыночной (фиктивной) капитализации; 
четвертое − обоснование планов слияний и поглощений с целью формирования вертикально ин-

тегрированных по замкнутому технологическому циклу структур, в которых теряются стимулы увеличе-
ния цены на каждой стадии передачи продукции и объективно снижаются затраты на единицу продукции 
за счет увеличения объемов производства и нацеленности на общий результат. 

8. Полученные в ходе нейросетевого моделирования выводы подтверждают положение о расши-
рении базы ресурсов, вовлекаемых в оборот, с целью их капитализации. 

 
В.В. Волошенюк 
НГУ, м. Дніпропетровськ 

ПОТРЕБИ В МІНЕРАЛЬНІЙ СИРОВИНІ ЯК ПІДҐРУНТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ 
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ 

Відомо, що економічні стратегії підприємств є комплексним рішенням щодо доцільних ринків, 
товарів та технологій, тому національні гірничо-збагачувальні комбінати, виходячи з характеристик руд-
них родовищ, самостійно обирають привабливий ринковий сегмент споживачів, масштаби виробничої 
діяльності, географію бізнесових інтересів, а також технології, що за критеріями якості продукції, 
економічності й екологічності господарювання будуть задовольняти впливові зацікавлені суспільні гру-
пи. Гірничо-збагачувальні комбінати здійснюють діяльність, об’єктом якої є ресурси надр − власність 
народу країни. Отже, зовнішні суб’єкти мають право використовувати різні інструменти впливу на 
підприємство для регулювання його діяльності. В основі цих інструментів – різні теоретичні засади та 
логічні конструкції, розуміння яких надає можливість підприємству передбачати рівень/форми 
зовнішнього тиску та використовувати ці знання для обґрунтування власної економічної стратегії та 
аспектів її реалізації. 

Особливістю залізорудної сировини (ЗРС) як продукції слід визначити те, що в матеріальному ви-
робництві вона є головною базовою складовою багатьох інших видів економічної діяльності, а існуючі 
продукти-субститути не можуть задовольнити суспільні потреби в повному обсязі. Цим визначається 
сталість потреб у ЗРС та увага з боку підприємців до розвитку гірничо-збагачувального виробництва. 
Первинний галузевий ланцюжок утворення споживчої цінності складається з таких ланок: залізорудна 
сировина → чавун → метал → вироби з металу. Питома вага українських виробників у кожному з цих 
продуктових сегментів обумовлена їх потенціалом здійснювати ефективну господарську діяльність, а 
сукупні показники визначають рівень техногенного навантаження на довкілля, пов'язаний з надрокорис-
туванням.   

Ураховуючи світове економічне відновлення в 2010 р., можна очікувати на зростання ринку ЗРС в 
наступні роки, оскільки потреба сировини для металургійного виробництва та металу для розвитку видів 
економічної діяльності лише збільшується.  Залежність обсягів національного виробництва залізної това-
рної руди від обсягів її споживання на світовому та внутрішньому ринках підтверджується високими 
коефіцієнтами детермінації (R2=0,91 та R2=0,97), що вказує на значний вплив світових та національних 
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металургійних тенденцій на економічні стратегії гірничо-збагачувальних комбінатів. Проте, якщо порів-
нювати результати гірничих підприємств України з досягненнями виробників Китаю, Бразилії або Авст-
ралії, то можна говорити про незначні обсяги та динаміку збільшення (30%) видобутку українських залі-
зних руд. Це не дозволяє впливати на світовий ринок внаслідок виснаженості промислових запасів підп-
риємств [1], а обумовлює актуальність стратегії слідування ринковим тенденціям, які формують підпри-
ємства інших країн.  

Серед експортних економічних стратегій українських залізорудних гірничо-збагачувальних ком-
бінатів відзначаються високі темпи приросту виробничої потужності: збільшення обсягів видобутку залі-
зної руди (до 75-80 млн. т) та відповідне зростання залізорудної продукції підприємствами-лідерами − 
ВАТ «Північний ГЗК» (концентрат, обкотиші), ВАТ «Полтавський ГЗК» (обкотиші), ВАТ «Південний 
ГЗК» (агломерат) та ВАТ «Інгулецький ГЗК» (концентрат). Так, в січні-травні 2010 р., відносно відповід-
ного періоду 2009 р. обсяги виробництва залізорудної продукції збільшились на 24-36%. Це відбулось 
після скорочення обсягів виробництва в 2008-2009 рр. на 3-20 %. Зростання світової економіки навіть на 
0,5-1% вважається менеджментом комбінатів не лише чинником стабільності, але й чинником  динаміч-
ного збільшення обсягів споживання ЗРС, що для виробників позитивно позначиться на цінах [2]. При 
цьому збільшення обсягів виробництва ЗРС може здійснюватись без додаткового навантаження на родо-
вище в межах власного гірничого відводу, тобто шляхом стратегій концентрації на технологіях збагачен-
ня та давальницьких схемах [3]. Отже, серед першочергових завдань впровадження економічних страте-
гій залізорудних комбінатів є питання технологічного оновлення для забезпечення планових обсягів ви-
робництва та параметрів якості ЗРС.  

Кон’юнктура сьогоднішнього ринку ЗРС обумовлена змінами, де переважний вплив здійснюють 
саме виробники сировини, а не її споживачі. Це, насамперед, простежується в механізмі ціноутворення 
на світовому ринку, який експортними постачаннями забезпечується сировиною майже на третину [4]. 
Перехід до короткострокових договірних цін на ЗРС та відмова від затвердження річного рівня цін обу-
мовлює їх динамічне зростання та збільшення нестабільності за всіма етапами технологічних процесів 
виробництва та реалізації металевої продукції кінцевому споживачу. Підвищення ефективності бізнесу 
вітчизняних металургійних підприємств на міжнародних ринках відбивається позитивним сальдо торго-
вельного балансу в 2010 р. щодо експорту-імпорту чорних металів та виробів з них, де суттєва перевага 
за обсягами належить першим та свідчить про сировинну та напівфабрикатну орієнтацію українського 
експорту. Застарілі технології, експорт у великій кількості продукції низьких переділів (до 70 % вироб-
леного обсягу [5]), закінчення періоду дії Меморандуму «Про взаєморозуміння між металургами та уря-
дом» (пільгові ціни на газ та електроенергію) [6], проблеми с відшкодуванням ПДВ, високий портовий 
збір, кредиторська заборгованість металургійних підприємств, а також лобіювання продовження їх пре-
ференцій з урахуванням негативного їх економічного стану свідчать про ескалацію проблем в сфері гос-
подарських відносин між гірничо-збагачувальними комбінатами та металургійними підприємствами, а 
також низький пріоритет екологічних цілей в умовах спрямованості підприємств на стратегію економіч-
ного виживання. 

Загалом інтенсивність виробничої діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів та ефективність 
їх господарювання з позицій економічної доцільності приватного інвестування обумовлена тенденціями 
та цільовими орієнтирами світового та внутрішнього ринків. Супутнім ефектом надрокористування є 
підвищення техногенного навантаження на довкілля, яке негативно впливає на рівень добробуту інших 
зацікавлених суспільних груп та є підґрунтям для посилення законодавчого регулювання діяльності гір-
ничих підприємств. Принципи сталого розвитку, які передбачають збалансованість економічних, соціа-
льних та екологічних чинників, ставлять наукові та практичні завдання з удосконалення формування 
гнучких, адаптивних інструментів впливу на суб’єктів, які мають відношення до використання обмеже-
них та невідновлюваних мінеральних ресурсів, видобуток та використання яких є компромісом щодо 
акумулювання позитивних на негативних ефектів. 
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ПІДВИЩЕННЯ ТРАНСКОРДОННОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
РЕГІОНУ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ 

В Україні сформувалися значні передумови розвитку транскордонного співробітництва промисло-
вих підприємств. Транскордонне співробітництво на рівні суб’єктів господарювання здійснюється шля-
хом активізації зовнішньоекономічної діяльності: поширення експортно-імпортних операцій як в межах 
транскордонного регіону, так і поза ним, створення спільних підприємств та участь у капіталі виробни-
ків, що здійснюють діяльність у регіоні, ліцензування та франчайзингові операції, надання послуг, у тому 
числі і фінансових тощо. 

Підвищення транскордонного потенціалу підприємств регіонів доцільно здійснювати на основі 
кластерного підходу. На думку М.Е. Портера [1], в процесі взаємодії окремих галузей, які входять у кла-
стер, кожна із них отримує додаткові переваги, а більш конкурентоспроможні галузі сприяють підви-
щенню конкурентоспроможності інших. Кластери виступають засобами для подолання внутрішніх про-
блем, інертності, недостатньої гнучкості та зговорів між суперниками, які знижують ефективність конку-
ренції в галузі та встановлюють високі бар’єри входу у галузь. Наявність кластерів сприяє підвищенню 
обміну інформацією та вірогідності появи нових підходів, а також появі нових виробників із суміжних 
галузей. Усі підприємства у кластері взаємопов’язаних галузей здійснюють інвестиції у спеціалізовані, 
але споріднені технології, інформацію, інфраструктуру, людські ресурси тощо. Крім того, під час розвит-
ку кластера економічні ресурси починають надходити до нього з ізольованих галузей, які не можуть ви-
користовувати їх продуктивно. 

На думку інших науковців [2], кластери є центрами регіонального та місцевого розвитку, в яких 
створюються умови для зосередження технопарків, логістичних центрів, технополісів та інших іннова-
ційних ринкових форм організації економічної діяльності. У розвитку кластерів беруть участь не лише 
підприємства промислових галузей, але й навчальні, науково-дослідні, проектно-конструкторські та інші 
заклади й організації, які здійснюють як розробку нових технологій, так і доведення наявних розробок до 
практичного впровадження, поступово формуючи інтегральний, взаємопов’язаний господарський ком-
плекс регіону. Формування кластерів поглиблює процес спеціалізації та розподіл праці між підприємст-
вами, що дозволяє залучати споживачів, знижувати вартість одиниці виготовленої продукції завдяки спі-
льній діяльності [1]. 

Використання кластерного підходу для підвищення транскордонного потенціалу підприємств ре-
гіону обумовлюється можливістю впровадження конкурентних переваг, які надають як національні чин-
ники, так і міжнародні. Під поняттям транскордонного кластера [2, 214], розуміється добровільне 
об’єднання незалежних компаній, асоційованих інституцій, інших суб’єктів транскордонного співробіт-
ництва, які географічно зосереджені у транскордонному регіоні, співпрацюють та конкурують, спеціалі-
зуються у різних галузях, пов’язані спільними технологіями та навичками і взаємодоповнюють одна од-
ну для виготовлення спільного продукту чи послуги, що у кінцевому підсумку дає можливість отримати 
синергетичні та мережні ефекти, дифузії знань та навичок. 

Доцільність існування транскордонних кластерів підтверджує досвід розвинених країн. Різномані-
тні напрями діяльності транскордонних кластерів в країнах Європи дозволяють отримати конкурентні 
переваги як підприємствам, що входять до них, так і країнам в цілому. Але взаємодія між суб’єктами 
транскордонного кластера, які географічно зосереджені у транскордонному регіоні, відбувається не лише 
за рахунок розвитку коопераційних зв’язків. 

З одного боку, щільна співпраця в різноманітних сферах діяльності дозволяє суб’єктам транскор-
донного кластера накопичувати досвід, впроваджувати нові технології, виробляти спільний продукт, а з 
іншого – на території такого кластера формується конкурентне середовище, в якому відбувається супер-
ництво між господарськими суб’єктами за ринок збуту, матеріальні ресурси, кваліфікований персонал. 

Україна як держава, що обрала європейський напрям інтеграції, також має позитивний досвід фо-
рмування кластерів різної спеціалізації – як регіональних, так і транскордонних. У рамках кластерного 
підходу розвинута взаємодія між регіонами всередині країни, особливо це стосується західних та півден-
них областей. Так, на території Хмельницької, Луцької, Івано-Франківської, Чернівецької областей ство-
рено декілька кластерів, які активно розвиваються у сфері виробництва будівельних матеріалів та будів-
ництві, швейного виробництва, конструювання одягу та дизайну, туризму та будівництва його інфра-
структури. На території даних областей серед підприємств, які входять у кластери, є і виробничі, і науко-
во-дослідницькі, і оздоровчі та лікувальні тощо. Регіональні кластерні структури існують і в інших обла-
стях України: Черкаській, Київській, Запорізькій та в АР Крим. Кластери, які розташовані у даних облас-
тях, здійснюють діяльність у комунікативній, інформативній, культурній, туристичній, інноваційній та 
екологічній сферах. 

Серед транскордонних кластерів, створених в Україні, можна виділити кластер у сфері проекту-
вання та будівництва, а також туристичний кластер, які розміщуються на території Харківської та Бєлго- 
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родської (Російська Федерація) областей. На етапі побудови перебуває сім транскордонних кластерів, 
розташованих на межі шести областей України та сусідніх країн. Серед сфер діяльності даних кластерів є 
такі: співпраця у туристично-рекреаційній сфері, яка передбачає розроблення нових маршрутів, створення 
об’єктів інфраструктури; співпраця у транспортно-логістичній сфері, яка передбачає створення та управ-
ління технологічними парками й інноваційними інкубаторами; співпраця у правовій, транспортній, еконо-
мічній, екологічній, інформаційній сферах тощо. В Україні існують регіони, які досягли найвищого ступе-
ня транскордонної взаємодії і перебувають у стадії побудови єврорегіону, в основі якого лежить утво-
рення спеціального органу транскордонного співробітництва. При створенні єврорегіонів також значну 
роль відіграють кластери. Так, наприклад, єврорегіон «Донбас» створюється Луганською та Ростовською 
областями навколо наукових кластерів, основними напрямами діяльності яких є співпраця у сфері заліз-
ничних локомотивів, що передбачає здійснення розробок, їх комерціалізація та впровадження у виробницт-
во; співпраця у сфері аграрного виробництва; співпраця у сфері медицини, що передбачає лікувальні та 
дослідницькі заходи; співпраця у сфері науки, що передбачає дослідно-конструкторські та дослідно-
виробничі заходи. 

Передумови створення транскордонних кластерів промислових підприємств завдяки наявному ре-
сурсному, виробничому, трудовому та інноваційному потенціалу мають 19 областей України, які межу-
ють із регіонами сусідніх країн. У сучасних умовах транскордонне співробітництво, що засновується на 
кластерному підході, являє собою пріоритетний напрям регіональної інтеграції, який сприяє консолідації 
всіх видів ресурсів, диверсифікації виробництва, поширенню зовнішньоекономічної діяльності промис-
лових підприємств, підвищенню їх фінансової стійкості тощо. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ 

РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Современные тенденции экономического развития в условиях глобализации рынка характеризу-
ются обострением конкуренции и активизацией структурных сдвигов во всех секторах экономики. Это 
требует от руководителей предприятий поиска новых подходов и инструментов, обеспечивающих целе-
вой уровень результативности и требуемый уровень конкурентоспособности. Деятельность по повыше-
нию эффективности теперь должна вестись постоянно для адаптации к изменениям среды и обеспечения 
устойчивой конкурентоспособности. 

Главным инструментом реализации этого служат целевые программы организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих достижение программных целей по совершенствованию и 
повышению эффективности бизнес-деятельности. Методика формирования таких мероприятий, актив-
ность и вовлеченность персонала, оптимальность принимаемых решений на всех уровнях (при этом при-
нимаемые решения должны согласовываться с оптимизацией затрат предприятия) во многом определяют 
продуктивность всей систематической деятельности по повышению эффективности и обеспечению ус-
тойчивой  конкурентоспособности предприятия. 

Принятие решений руководителями разных уровней предприятия в быстроменяющихся условиях 
становится все более сложной деятельностью – растет количество обрабатываемой информации, услож-
няются внутри- и межорганизационные связи, интенсифицируются производственные и социальные 
процессы, возрастает риск непредвиденных последствий. В таких условиях попытки решения отдельных 
проблем зачастую оказываются безрезультатными, поскольку даже самый тщательный учет десятков 
ситуационных факторов не может подменить целостного взгляда на организацию и ее развитие. Описан-
ное положение осложняется тем, что многие предприятия находятся в процессе непрерывной реконст-
рукции и реорганизации, поскольку техника, технология и организация бизнес-деятельности в современ-
ных условиях требуют интенсивного обновления. 

Поэтому возрастает актуальность применения методов и инструментария, повышающих качество 
и комплексность принимаемых решений. Одним из современных подходов здесь является рефлексивное  
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управление, предполагающее процесс осмысления действий и закономерностей поведения участников 
экономических отношений (конкурентов, потребителей, представителей государственной власти и др.). 
По мнению В.А. Лефевра, рефлексивное управление – это процесс передачи оснований для принятия 
решения одним из персонажей другому. Относительно принятия управленческих решений, рефлексия – 
методологический срез управления, для которого необходимо предвидеть поведение как системы-
объекта, так и самого управляющего субъекта и окружающей среды. Это предвидение во многом опира-
ется на анализ предыдущих состояний и их динамики, в том числе в связи с управляющим воздействием. 

С.Кара-Мурза отмечает, что в условиях кризиса, когда динамика всех процессов резко изменяется 
и возникают разрывы непрерывности, рефлексивный аспект управления приобретает критическое значе-
ние. Задержка с анализом предыдущих состояний и решений нередко становится фатальной, поскольку 
система проходит «точку невозврата», и движение процесса по плохой траектории становится необрати-
мым. Самые фундаментальные процессы во время кризиса становятся резко нелинейными и протекают в 
виде череды сломов и переходов, а управление часто исходит из привычных линейных моделей. 

Действия руководства, сотрудников предприятия должны обеспечивать не просто сохранение, но 
и усиление конкурентной позиции предприятия. Для этого целесообразно применять такой прием, как 
«управление с помощью событий» при проведении специально организованных мероприятий (например, 
инновационных игр или интенсивных проблемных совещаний), обеспечивающих у команды руководи-
телей и специалистов предприятия построение новых и общих представлений относительно неопреде-
ленного будущего. 

Инновационные деловые игры представляют собой особый тип игр, существенно отличающийся 
от традиционных деловых, имитационных («рутинных») игр. Инновационные игры ориентированы на 
объединение людей для выработки инновационных (новых для данной организации – отрасли, промыш-
ленности) управленческих решений. За счет применения формализованных процедур участники иннова-
ционной игры коллективно выстраивают ряд моделей ситуации (модель реальной ситуации, прогнозную 
модель ситуации, целевую модель ситуации и др.), а также формируют механизм индивидуальной и кол-
лективной рефлексии, что обеспечивает, по мнению В.С. Дудченко, более высокий уровень взаимопони-
мания, согласованности и целенаправленности при прохождении этапов. У участников такого события 
формируется сопричастность к общему будущему и инновациям, они становятся соавторами сценария 
согласованного взаимодействия в команде сотрудников предприятия, вырабатывается одинаково всеми 
понимаемая значимая роль для каждого (статус, полномочия, ответственность и др.). За счет этого могут 
быть уменьшены различия и неадекватность отображения ситуации (объективно существующей, «при-
родной») в моделях, создаваемых в сознании руководителей предприятия. 

Для совершенствования рабочего процесса и группообразования в режиме рефлексии обсуждают-
ся способы работы каждого участника, которые оцениваются с точки зрения эффективности работы всей 
группы: кому, что, где мешает работать, что в этом плане можно сделать и т. д. В практике инновацион-
ных игр широко применяются такие приемы: «обучение действием», то есть обучении через учет и кор-
ректировку реакций обучаемых на некоторые практические воздействия; «рефлексивное обучение дейст-
вием», в основе которого рефлексивная работа, направленная на широкое осмысление процесса и эффек-
тов воздействия; «участвующее исследование действием», строящееся на участии представителей орга-
низации в исследовании действием с одновременным их обучением и организацией генерирования ими 
новых идей-решений проблем организации («совместное генеративное обучение»). 

Важным результатом инновационной игры являются не только сами вырабатываемые решения, но 
и совершенствование процесса анализа принятия и реализации управленческих решений: у участников 
формируется сопричастность к общему будущему и инновациям, они становятся соавторами сценария 
согласованного взаимодействия в команде сотрудников предприятия, для каждого вырабатывается оди-
наково всеми понимаемая значимая роль (статус, полномочия, ответственность и др.). За счет этого мо-
гут быть уменьшены различия и неадекватность отражения объективно существующей (природной) си-
туации в моделях, создаваемых в сознании руководителей и специалистов предприятия. 

В результате инновационных игр их участники (руководители предприятия) получают: возмож-
ность совместного построения и визуализации общих моделей ситуаций, причем одинаково восприни-
маемых всеми субъектами; возможность проведения глубокого совместного анализа ситуации перед 
принятием решения; средства оценки последствий своих решений; лучшее понимание своих задач и ра-
бот, взаимодействия с другими подразделениями и сотрудниками, что повышает целенаправленность 
деятельности. 

Таким образом, проведение инновационных игр обеспечивает возможность передачи одним из 
субъектов (руководителем предприятия, руководителями среднего звена) оснований для принятия реше-
ний другими субъектами (подчиненными руководителями и специалистами). Это позволяет определить 
методику проведения инновационных игр как инструментарий рефлексивного управления и рекомендо-
вать применение инновационных игр для повышения результативности и конкурентоспособности совре-
менных предприятий. 
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ 
ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ТРАНСФОРМАЦІЯМИ 

Успішна реалізація процесу управління організаційними трансформаціями можлива в тому разі, 
коли вона здійснюється на науковій основі з використанням сучасних управлінських інструментів, серед 
яких значне місце займає моделювання.  

Термін «моделювання», як зауважують російські вчені І.В. Войнов, С.Г. Пудовкіна, А.І. Телегін [1, 
3], використовується у двох сенсах. По-перше, під моделюванням розуміють процес побудови моделі 
системи. По-друге, під моделюванням розуміють процес дослідження моделі функціонування системи. 

Усе більш широке застосування моделювання в сучасній науці та практиці управління обумовлено 
характерними особливостями, притаманними науковому пізнанню, і на які звертали увагу вітчизняні 
вчені І.П. Алдохін, С.А. Куліш [2, 102] ще в 80-х роках ХХ ст.: зростання ролі теорії в науці; проведення 
досліджень об’єктів і процесів в умовах, які різко відрізняються від нормальних умов функціонування 
людини; перехід від вивчення сутностей звичайного масштабу до дослідження об’єктів мікро- і мегасві-
ту;  ускладнення, збільшення розмірів та подорожчання експериментальних установок.  

Отже, моделювання застосовують в тих випадках, коли вивчення процесів або об’єктів в оригіналі 
коштує дорого, є складним або взагалі неможливим. А переваги моделювання, як підкреслюють ті ж вче-
ні [2, 103], полягають в легкості створення моделей, можливості довільно та легко змінювати режими їх 
роботи та характеристики, здійснювати необхідні виміри в лабораторних умовах. 

Ураховуючи, що організаційні трансформації пов’язані з кардинальними системними перетворен-
нями, які можуть привести як до позитивного, так і до негативного результату, тобто є імовірним і, крім 
того, дорогим заходом, доцільно здійснювати моделювання управління цим процесом.  

Основу моделювання процесу управління організаційними трансформаціями відповідно до мето-
дичного підходу, що пропонується автором, становить технологічна структура,  яка розглядається як 
процесна модель, в рамках якої можуть бути побудовані (або використані) різнорідні моделі, що відо-
бражають або відтворюють відповідні компоненти (частини) цієї структури. Виходячи зі зазначеного, 
модель процесу управління організаційними трансформаціями має бути побудована як система моделей, 
тобто сукупність взаємопов’язаних і регулярно взаємодіючих між собою частин цілого.  

З іншого боку, враховуючи, що на сьогодні в теорії розроблено багато різних моделей і способів 
моделювання систем управління, в тому числі для окремих видів організаційних трансформацій, які про-
довжують розвиватися та доповнюватися, створення єдиної, найбільш повної моделі процесу управління 
організаційною трансформацією не є можливим. Тому автором пропонується методичний підхід, основу 
якого покладено банк методів і моделей як своєрідний управлінський інструментарій, що дозволяє готу-
вати, приймати та підтримувати управлінські рішення на основі побудови моделі відповідно до ситуації, 
що складається на об’єкті. 

Використання банку методів та моделей щодо управління організаційними трансформаціями ґрун-
тується на методології розробки банку методів і моделей для управління виробництвом (БнММ) [3; 4], 
відповідно до якої БнММ являє собою інтерфейс між особою, що приймає рішення, і оптимізаційними 
діями (розрахунками), які забезпечують прийняття раціональних управлінських рішень.  

У наш час концепція БнММ знайшла реалізацію в процесі побудови інформаційних (інформатич-
них) систем, в тому числі на основі використання CASE-засобів та ARIS-методології з метою моделю-
вання економічних систем і процесів. Так, як компонент метарівня ARIS-моделювання в роботі [1, 99] 
наведений репозиторій ARIS, який складається з моделей даних, функціональних моделей, організацій-
них моделей, моделей виходів, моделей управління. 

Отже, враховуючи вищевикладене, методичний підхід до формування моделі управління організа-
ційними трансформаціями базується на сучасних інформаційно-управлінських концепціях і включає такі 
положення. 

Визначення мотивації й місії здійснення організаційної трансформації.  
Побудова бачення результату організаційної трансформації. 
Вироблення та прийняття  рішення стосовно виду організаційної трансформації 
Побудова (підбір) моделі організаційної трансформації з урахуванням прийнятого рішення щодо 

виду організаційної трансформації. 
Підготовка підприємства до організаційної трансформації. 
Формування організаційно-методичного забезпечення щодо проведення організаційної трансфор-

мації. 
Моделювання (аналіз) фактичного стану об’єкта організаційної трансформації. 
Моделювання майбутнього стана об’єкта організаційної трансформації згідно з обраною моделлю. 
Порівняльний аналіз змодельованого стану з бажаним станом об’єкта трансформації. 
Упровадження організаційно-управлінських дій із доведення об’єкта до бажаного стану. 
Початок управління об’єктом організаційної трансформації в бажаному стані та здійснення при 

необхідності регулюючих дій. 
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Таким чином, формування моделі управління організаційними трансформаціями відповідно до за-
пропонованого методичного підходу, в основу якого покладена концепція БнММ та вищевикладені по-
ложення, припускає послідовне здійснення відповідних етапів, що складаються з дій  із підготовки та 
проведення організаційної трансформації, на яких можуть бути використані певні моделі та методи за-
лежно від об’єкта та виду  трансформації. 
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К СОЗДАНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Сбалансированная система показателей (ССП) рассматривается как стратегический инструмент 
обеспечения устойчивого развития промышленного производства, направленный на достижение опти-
мальной сбалансированности социальных и экономических факторов и должного компромисса между 
существующими приоритетами. 

Среди моделей или подходов к созданию сбалансированной системы показателей выделяются следу-
ющие авторские точки зрения: Р. Каплана и Д. Нортона; Х. Фридага и В. Шмидта; Н. Горана, Ж. Роя и М. 
Веттера; Х. Рамперсада [1-6].  

Несмотря на многообразие форм проявления ССП, все они основываются на шести разработанных 
функциональных стандартах – элементах, соответствие которым обязательно.  

Среди них: перспективы – компоненты, обеспечивающие декомпозицию стратегии с целью ее реа-
лизации; стратегические цели – направления осуществления стратегии; показатели – определенные дейст-
вия, необходимые для достижения целей; целевые значения – количественные выражения уровня, кото-
рому должен соответствовать показатель; стратегическая карта – график, отражающий причинно-
следственные связи между отдельными стратегическими целями; стратегические инициативы – проекты 
или программы, способствующие реализации выбранных ориентиров [1, 2, 5, 7]. 

Алгоритм формирования сбалансированной системы показателей заключается в следующем. Стра-
тегическая цель развития организации декомпозируется на подцели до уровня исполнителей. Определяю-
тся показатели эффективности для каждой из целей структурных подразделений, а значения ключевых 
показателей эффективности (КПЭ) устанавливаются с учетом их взаимосвязи. Осуществляется баланси-
ровка критериальных значений КПЭ и определяются зоны ответственности менеджеров. Одновременно с 
отмеченным устанавливаются процедуры контроля достижения целей, а также корректировки целей и 
КПЭ.  

Принципиальные различия подходов имеют под собой четыре основных критерия: формат учас-
тия субъектов отношений в разработке и внедрении стратегии; формат представления самой стратегии; 
процесс декомпозиции ССП; очередность этапов построения системы показателей. 

Проведенный анализ четырех моделей или подходов к построению сбалансированной системы 
показателей промышленного предприятия и процедур ее декомпозиции, направленной на повышение 
эффективности реализации стратегии, выявил ряд существенных различий между ними (см. таблицу). 

Сравнительная характеристика моделей создания ССП промышленного производства предприятия 
показывает, что в представленной их совокупности стратегической направленностью и потенциальной 
жизнеспособностью обладают только подходы Фридага-Шмидта и Каплана-Нортона.  

При появлении ССП стали говорить о её уникальности. Однако до появления ССП Р.Каплана и 
Д.Нортона существовали управленческие концепции, которые по своей сути схожи с ССП. Во-первых, 
это предложенная в 1954 г. концепция управления по целям Management by Objectives (MBO) Питера 
Друкера, во-вторых, разработанная в 1932 г. французским учёным Ж.Л. Мало tableau de bord, а в-третьих, 
система селективных показателей Юргена Вебера [8], в четвёртых, универсальная система показателей 
деятельности Рамперсада Хьюберта, а также система управления на основе показателя EVA, автором 
которой является Стюарт Штерн. Так же к моделям, достаточно близким к методологии ССП, можно 
отнести пирамиду деятельности компании К. Мак-Найра, Р. Линча и К. Кросса (1990 г.), модель страте-
гических карт Л. Мейселя (1992 г.), систему ЕР2М К. Робертса и П. Адамса (1993 г.), систему «Результа- 
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Таблица 

Сравнительная характеристика моделей формирования ССП  
промышленного производства предприятия 

Критерий 

Модели построения сбалансированной системы показателей 

Децентрализованная 
(Фридаг-Шмидт) 

Централизованная  
(Каплан-Нортон) 

Полицентрическая 
(Горан, Рой  
и Веттер) 

Ассоциа-
тивная 

 (Рамперсад)
Сущность 
модели 

Содержание модели 
определяется построени-
ем ССП промышленного 
производства по принци-
пу снизу вверх – от учета 
целей участников произ-
водственных отношений 
до согласованного фор-
мирования ими отрасле-
вой системы показателей

Содержание модели опре-
деляется построением 
ССП промышленного 
производства по принципу 
единоначалия, что означа-
ет концентрацию цикла ее 
формирования всецело на 
уровне руководства прои-
зводством 

Содержание модели 
определяется построе-
нием ССП промыш-
ленного производства 
по принципу средото-
чения, многополярнос-
ти создания проектов в 
рамках отдельных ис-
полнителей при перви-
чной разработке прои-
зводственной ССП ру-
ководством предприя-
тия 

Содержание 
модели опре-
деляется пост-
роением ССП 
промышленно-
го производст-
ва по принципу 
соотнесения 
личных устре-
млений и задач 
с общезаводс-
кими потреб-
ностями и 
установками 

Обеспече-
ние страте-
гического 
соответ-
ствия 

Решается на первых эта-
пах построения ССП че-
рез согласование локаль-
ных систем предпочте-
ний участников произ-
водственных отношений 
и их целей, а также на 
этапе закрепления за ни-
ми задач. Личные ССП 
отсутствуют 

Решается в процессе вертикального каскадирова-
ния производственной ССП сверху вниз  

Идентично по-
дходу Фридага-
Шмидта 

Условия 
формиро-
вания  
проектов 

Проекты не привязаны к 
какой-либо одной из пер-
спектив. Они носят хара-
ктер общего действия: в 
одном проекте могут 
быть синтезированы тре-
бования сразу несколь-
ких аспектов деятельнос-
ти и факторов успеха 

Проекты строго привязаны к 
иерархической структуре 
перспектив и нацелены на 
реализацию соответствую-
щих стратегических целей, 
задач; разрабатываются ру-
ководством предприятия с 
учетом замечаний стратеги-
ческих партнеров; реализу-
ются прочими участниками 
производственных отноше-
ний при наличии определен-
ной поддержки

Проекты разрабаты-
ваются и выполняю-
тся отдельными уча-
стниками производс-
твенных отношений 
при определенной 
поддержке руководс-
тва. 
 Финансовая ограни-
ченность проектов, 
большой жизненный 
цикл 

Идентично по-
дходу Каплана-
Нортона 

Форма реа-
лизации 
проекта 

Совместная организация 
выполнения проектов 

Совместная организация 
выполнения проектов 

Индивидуальная ор-
ганизация выполне-
ния проектов 

Совместная 
организация 
выполнения 
проектов

 
ты  и детерминанты Фицджеральда (1991 г.) и ряд других. Следует также отметить, что с развитием стра-
тегического управления каждая из вышеперечисленных концепций дорабатывалась и совершенствова-
лась другими учёными и специалистами. 

Таким образом, рассмотренные подходы представляют собой многослойные системы управления 
эффективностью, позволяющие отслеживать, анализировать и регулировать критически важные стороны 
развития промышленного производства и добиваться максимального результата по этим направлениям.  

Вышеназванные концепции могут быть использованы как вместе, так и отдельно, причём наи-
больший эффект достигается при их совместном использовании. 
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УГРОЗЫ НЕВЫПОЛНЕНИЯ НОРМ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ УКРАИНЫ 

В современных условиях предприятиям для успешного функционирования необходимо использо-
вать эффективные подходы к управлению налоговым поведением и формированием налоговых реакций. 
Вопросами реагирования предприятий на изменение налоговой системы, а также оценки последствий 
изменения налогового поведения занимались С. Аукуционек, С. Афонцев, А. Батяева, Р. Гермаш,  
М. Горст, И. Евдокименко, Р. Капелюшников, Х. Мурадова, Н. Сидорова, Я. Файзуллаев, В. Чудненко,  
А. Шароватова.  

Анализ рассмотренных научных источников показал, что недостаточно раскрытыми остаются во-
просы исследования причин и угроз нарушения налогового законодательства предприятиями, что приво-
дит к несвоевременной уплате налогов либо к уклонению от их уплаты. 

В процессе ведения хозяйственной деятельности предприятий одной из основных их обязанностей 
является уплата налогов, платежей и сборов в бюджеты. С практической точки зрения управление нало-
гами включает также организацию надежного налогового учета; контроль правильности расчетов нало-
гов; минимизацию налогов в рамках действующего законодательства. Причем работы на первых двух 
ступенях могут быть выполнены силами самого предприятия, тогда как минимизация налогов требует, 
как правило, привлечения квалифицированных сторонних специалистов. 

Ошибки в налоговых расчетах, которые со стороны налоговых органов караются огромными фи-
нансовыми санкциями, происходят в основном из-за недостаточно грамотной работы специалистов бух-
галтерских и экономических служб предприятия. По некоторым оценкам, 75% ошибок происходит 
вследствие низкой организации налогового учета и только оставшаяся часть – результат несовершенства 
законодательства. 

Таким образом, предприятия в процессе выполнения обязательств по уплате налогов сталкиваются 
со следующими наиболее крупными угрозами невыполнения норм налогового законодательства: несове-
ршенство налоговой политики государства и некомпетентность специалистов бухгалтерских и экономи-
ческих служб предприятия. 

Совершенствование налоговой системы чрезвычайно сложно и вместе с тем крайне необходимо 
для успешного развития абсолютно всех сфер экономики государства. Но в данном контексте следует 
отметить, что силами самого предприятия угрозу несовершенства налогового законодательства не устра-
нить – это проблема общегосударственного значения. 

Повышение эффективности деятельности специалистов бухгалтерских и экономических служб 
предприятия, относительно исследования и правильного учета изменений в налоговом законодательстве, 
является задачей внутрихозяйственной деятельности предприятия. Для минимизации влияния угрозы не-
компетентности специалистов бухгалтерских и экономических служб предприятия следует более подроб-
но рассмотреть процесс получения информации об изменении налогового законодательства. 

У специалистов бухгалтерии есть несколько альтернативных вариантов получения информации об 
изменении налогового законодательства: 

1) поиск и отслеживание информации в печатных изданиях. Следует отметить, что не всега инфор-
мация, предоставленная данными печатными изданиями, является достаточно полной и понятной при то-
лковании налогового законодательства; 

2) получение информации из интернет-источников. База налоговых разъяснений Государственной 
налоговой администрации Украины не всегда носит полный информативный характер, требуются допол-
нительные разъяснения в толковании определенных положений; 

3) консультация у налогового инспектора. В этом случае есть возможность получить консультацию 
по телефону (она достаточно узкая и целенаправленная), а также посетив семинар, который является пла-
тным и требует личного присутствия бухгалтера; 

4) получение информации у бухгалтеров других предприятий. Такая информация может быть либо 
недостаточно полной и точной, либо заведомо ложной.  
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Поэтому у предприятий в процессе функционирования возникают угрозы того, что информация  
об изменении налогового законодательства не поступит или специалисты бухгалтерии несвоевременно  
произведут учет изменений. Таким образом, следует отметить, что получение информации бухгалтерией 
предприятия об изменениях в налоговом законодательстве – сложный процесс, который не всегда являет-
ся успешным, что и вызывает ошибки в налоговых расчетах, перечислении средств в бюджеты и предста-
влении налоговой отчетности.  

Для того чтобы предприятие заблаговременно получало информацию о возможных изменениях на-
логовой политики государства, целесообразно было бы в обязанности налоговых органов включить пере-
дачу (доведение) этой информации в кратчайшие сроки и в максимально подробном виде до руководите-
лей и главных бухгалтеров предприятий. При этом сотрудники бухгалтерии, экономического, финансово-
го и, при необходимости, юридического отделов должны быть компетентными, а также способными быс-
тро обработать полученную информацию об изменениях в налоговом законодательстве, поскольку своев-
ременное получение точной и полной информации инициализирует запуск процесса принятия решения о 
реагировании предприятия на налоговые раздражители. 

Чтобы исключить налоговые ошибки в практической деятельности руководителю предприятия не-
обходимо контролировать процесс отслеживания и обработки информации об изменениях в налоговом 
законодательстве сотрудниками предприятия. При этом важную функцию выполняют отслеживание, ос-
мысление, переосмысление, преобразование информации об их деятельности, т.е. инструменты рефлекси-
вного управления. Рефлексия является существенной стороной любого профессионализма, и управленчес-
кого особенно. Она организует самопознание человеком своих способностей, поведения, а также осмыс-
ление, переосмысление, преобразование информации о поведении других людей. Применяя рефлексив-
ный подход, руководитель предприятия может своевременно выявить: 

некомпетентность сотрудников бухгалтерии, экономического или финансового отделов в вопросе 
отслеживания изменений в налоговом законодательстве; 

склонность перечисленных выше сотрудников к мошенничеству (получению материальной выгоды 
или других благ заведомо обманным путем); 

манипулирование ранее полученной информацией о возможных изменениях в налоговом законода-
тельстве и др.  

Отследив и выявив заблаговременно данные тенденции в поведении сотрудников бухгалтерии, 
экономического или финансового отделов, проанализировав причины возникновения таких тенденций 
(случайность, преднамеренность), появляется возможность заранее принять решение о дальнейших дейст-
виях по отношению к ним. Это позволит сформировать знания о различном поведении в типовых ситуа-
циях и будет способствовать нахождению конструктивных способов разрешения критических ситуаций. 
Применяя рефлексию, руководитель предприятия может склонить работников к повышению квалифика-
ционного уровня, заинтересовать в добросовестном выполнении своих обязанностей, довести до сотруд-
ников информацию о текущей ситуации на рынке труда. 

Таким образом, при возникновении проблемной ситуации рефлексивная компетентность руководи-
теля предприятия в процессе управления расширяет рамки возможных действий субъектов деятельности, 
позволяя наиболее продуктивно и гармонично построить личностно-ситуационное взаимодействие в про-
цессе отслеживания и обработки информации об изменении налогового законодательства.  

 

Ю.В. Дегтярева, к.э.н. 
ДГМА, г. Краматорск 

К ПРОБЛЕМЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 В УСЛОВИЯХ РИСКА 

Присутствие риска в деятельности предприятий приводит к необходимости поиска альтернатив-
ных стратегий, которые позволят эффективно функционировать предприятиям в условиях современной 
рыночной экономики. 

Проблему возможной эффективной работы предприятий в условиях риска затрагивали в своих ра-
ботах многие авторы, такие как Л. Г. Лабскер, Я. Г. Берсуцкий, Н. Н. Лепа, В. А. Василенко, В. В. Вит-
линский, В. Р. Кигель, С. В. Юхимчук и др. 

Целью данной работы – разработка матрицы, которая позволит выявить потенциально опасные 
риск-факторы по проекту и оптимальные стратегии, позволяющие эффективно использовать потенциал и 
реальные возможности предприятия в условиях риска. 

Руководству предприятия при реализации инвестиционного проекта необходимо постоянно сле-
дить за происходящими изменениями, анализировать поступающую информацию, акцентировать внима-
ние на наиболее значимых для проекта риск-факторах и постоянно вырабатывать альтернативные страте-
гии, которые будут в определенной мере компенсировать проявление риск-факторов. Устранить риск 
невозможно, но в силах предприятия научиться вырабатывать такие стратегии функционирования, кото-
рые позволят получать высокую чистую текущую стоимость по проекту даже при проявлении потенци-
ально опасных риск-факторов. Как отмечает А. П. Альгин, „…целесообразность изучения проблем оцен-
ки риска и управление последними вытекает из признания большинством специалистов факта неустра-
нимости” [1, 96]. 
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Необходимо отметить, что большинством предприятий отмечается только негативная сторона по-
нятия „риск”, поэтому современные предприятия стараются избегать условий риска, даже идя на опреде-
ленные убытки. На рисунке представлены результаты ответов на вопрос „С чем связано для Вас понятие 
„риск?”, данных 121 представителем средних предприятий Германии [2, 7]. 
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Рисунок. Ассоциации к понятию „риск” представителей предприятий Германии 
 
Проектный риск представляет собой проявление вероятностно-оцененных риск-факторов как 

внешней, так и внутренней среды проекта, которые могут оказывать отрицательное, нулевое и положи-
тельное влияние на чистую текущую стоимость инвестиционного проекта. Данное определение даст 
возможность понять отечественным предприятиям, что управление рисками – это не процесс устранения 
неопределенности, а прежде всего процесс эффективного использования потенциала и реальных воз-
можностей предприятия в условиях риска. 

Риск относится не к статически неизменному, а управляемому параметру, на его уровень можно и 
нужно оказывать воздействие. Однако такое воздействие можно оказать только на проанализированный 
риск, для чего его нужно оценить: выявить и идентифицировать факторы риска, проанализировать по-
следствия их проявления и т.д. [3, 60]. 

Предлагается матрица, позволяющая на основе коэффициента риска отобрать по столбцам наибо-
лее опасные риск-факторы, а по строкам – стратегии, которые принесут наибольшую чистую текущую 
стоимость при проявлении рисков проекта. Рассматривая ситуацию выбора альтернативной стратегии 
функционирования предприятия, следует отметить, что среднеквадратическое отклонение характеризует 
меру распределения чистых текущих стоимостей (NPV) проекта относительно средневзвешенного NPV. 
Однако среднеквадратическое отклонение отображает меру распределения NPV как в положительную 
(т.е. их значения больше значения средневзвешенного NPV проекта), так и в отрицательную сторону (т.е. 
их значения меньше значения средневзвешенного NPV проекта). Коэффициент вариации также показы-
вает колеблемость NPV при принятии к реализации стратегии функционирования предприятия в услови-
ях риска, то есть показывает степень чувствительности NPV к этим изменениям. Поэтому среднеквадра-
тическое отклонение и коэффициент вариации не дают возможности корректно оценить результаты и с 
этой целью целесообразно рассчитывать дополняющую и отнимающую семивариацию, и на их основе 
рассчитывать коэффициент риска. 

В процесс принятия управленческих решений должен вовлекаться высококвалифицированный 
персонал, что значительно повысит качество и степень обоснованности принимаемых решений. Интел-
лектуальный потенциал, умение работать с имеющейся информацией и наличие информационных тех-
нологий позволяют делать приближенные к действительности прогнозы, и на их основе принимать обос-
нованные управленческие решения, что ведет к преодолению предприятием сырьевых, финансовых, тру-
довых, временных и ряда других ограничений, обеспечивает эффективное функционирование предпри-
ятия. 

Таким образом, условия принятия решения включают следующие составляющие: 
совокупность данных по инвестиционному проекту; 
множество стратегий, среди которых нужно выбрать одну или несколько альтернативных; 
множество риск-факторов, оказывающих воздействие на реализацию проекта; 
критерии сравнения альтернативных стратегий и потенциально опасных риск-факторов; 
интеллектуальный потенциал, который сможет сформировать предыдущие составляющие, обра-

ботать и на основе оценочных критериев принять адекватные управленческие решения. 
Вывод: Осознание риска как фактора, который может привести не только к негативным последст-

виям реализации инвестиционного проекта, но и к противоположным результатам даст возможность 
предприятиям эффективно реализовывать инвестиционные проекты в условиях риска. 
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ІЕП НАН України, м. Донецьк 

ПРО НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
В УКРАЇНІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ 

Розвиток національної економіки, інтеграція України у світову економічну систему ставить перед 
вітчизняними підприємствами питання, пов'язані зі становленням  та розвитком корпоративної соціаль-
ної відповідальності (КСВ).  

Поняття соціальної відповідальності виникло ще на початку 1950-х років, але не знайшло широко-
го поширення. Була розроблена значна кількість релевантних концепцій, серед яких можна виокремити 
такі: «соціальна відповідальність бізнесу», «корпоративна соціальна діяльність», «корпоративна соціаль-
на доброзичливість», «етика бізнесу», «корпоративне громадянство».  

Питання соціальної відповідальності бізнесу розглядаються багатьма зарубіжними та вітчизняни-
ми науковцями й дослідниками, такими як Г. Алоні, І. Булєєв, Н. Діденко, А. Динкін, П. Друкер, 
А. Корчагін, Ф. Котлер, М. Мескон, І. Савченко та ін. 

На процес формування корпоративної соціальної відповідальності та її засад істотний вплив здій-
снюють міжнародні організації: Міжнародна організація праці, Організація Об’єднаних Націй (ООН) та 
її агенції, Європейське співтовариство з його складовими частинами, провідні світові бізнес-структури, 
громадські та інші політичні організації. 

Політика КСВ розповсюджується на такі напрями, як: формування та покращення іміджу підпри-
ємства; корпоративний розвиток; управління персоналом; здоров’я, охорона праці, екологічного довкіл-
ля; взаємодія з місцевими органами влади, державними структурами для вирішення спільних соціальних 
проблем; PR. 

Міжнародний досвід показує, що робота і звітність по КСВ дає компаніям ефективний результат, 
сприяє покращенню іміджу та ділової репутації; підвищенню інвестиційної привабливості; вкладу в стій-
кий національний розвиток. У межах цих напрямів компаніями проводяться комплекси заходів, які відо-
бражаються у звітах з корпоративної соціальної відповідальності та сталого розвитку.  

Соціальний звіт Групи Метінвест1 – це публічний документ для інформування працівників, місце-
вих товариств, ділових партнерів, акціонерів та інших зацікавлених сторін про діяльність Групи у сфері 
соціальної відповідальності. У соціальному звіті Метінвест відображено результати діяльності Групи за 
такими основними напрямами: соціально відповідальна діяльність, охорона навколишнього середовища, 
охорона праці й промислова безпека; управління персоналом; розвиток місцевих товариств.  

У корпоративному соціальному звіті «Донбаської паливно-енергетичної компанії» (ДПЕК)2 виок-
ремлено три основні сфери соціальної відповідальності компанії: перед мешканцями регіонів, у яких фу-
нкціонують підприємства ДПЕК; перед працівниками – створення нових оптимальних умов для 
кар’єрного розвитку, гідна оцінка внеску кожного працівника в успіх компанії, забезпечення максималь-
но безпечних умови праці; перед усім суспільством, нинішніми й майбутніми поколіннями зниження 
навантаження на навколишнє середовище завдяки упровадженню сучасних й безпечних технологій. 

Корпоративна соціальна відповідальність є однією із частин концепції EFQM (European Foundation 
for Quality Management). Зміст зазначеної концепції полягає у формуванні структури підприємства, що 
прагне розуміти та допомагати у вирішенні не лише певних фінансових питань, але, в першу чергу, соці-
альних проблем громадськості. У даний час членами EFQM є приблизно 38 держав Європи. В Україні 
також є організації-партнери EFQM, а проводні українські підприємства постійно проходять оцінювання 
за критеріями даної моделі. На рівні ЄС та національному рівні держав-членів питання, які належать до 
соціальної відповідальності, регулюються в законодавчому порядку (див. рисунок) законами, правовими 
актами, які приймаються національними органами ЄС. 

Українські підприємства мають значну кількість позитивних прикладів західних компаній з соціа-
льно відповідальної поведінки, які виявляються у покращенні умов роботи працівників, запровадженні 
нових технологій, захисті навколишнього середовища. Необхідно провести критичний аналіз подібних 
програм з метою створення національної бази даних прикладів, які будуть спроможні допомогти вітчиз-
няним компаніям у розширенні існуючих програм або запровадженні власної стратегії КСВ. Подальший  
 

                                                                        
1 www.metinvestholding.com. 
2 http://dtek.com/images/File/CSR/Reports_2007/Social_Report_2007_ Rus.pdf. 
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Рисунок. Характеристика правових засад формування соціальної відповідальності в ЄС 

 
розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні залежить від важливості й нагальності со-
ціальних питань для вітчизняних компаній. Моральні переконання власників бізнесу, вимоги зі сторони 
іноземних партнерів, необхідність сертифікації для освоєння інших ринків – всі ці фактори нададуть мо-
жливість для визначення власної, української сутності КСВ та індивідуальних стратегій окремо для кож-
ної компанії. Необхідно адаптувати досвід іноземних компаній та міжнародних програм до умов України 
та одночасно слід враховувати власні історичні традиції з метою підвищення ефективності програм, сис-
тем і процесів внутрішнього розвитку компанії. Важливим є висвітлення теми КСВ у засобах масової 
інформації, щоб донести її важливість до бізнесових структур і суспільства в цілому. 

Застосування світового досвіду корпоративної соціальної відповідальності з урахуванням україн-
ського бізнес-середовища стане важливим джерелом конкурентоспроможності національної економіки.  
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К ВОПРОСУ ПРОИЗВОДСТВА БОЕВЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ  
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В РОССИИ 

По мнению специалистов, во всем мире авиастроение является самой прибыльной отраслью эко-
номики. На каждый вложенный доллар она дает порядка 10-15 дол. прибыли. Но это за рубежом. У нас 
авиастроение превратилось в убыточную отрасль [1]. Дело дошло до того, что некоторые самолетострои-
тельные  предприятия практически прекратили функционировать, примером чему может служить ЗАО 
«Саратовский авиационный завод». Ряд других предприятий и конструкторских бюро не имеют загрузки.  

В производстве боевой авиационной техники на сегодняшний день дела обстоят несколько лучше, 
чем в гражданском самолетостроении. Так, только за последний год были заключены контракты на по-
ставку 29 МиГов палубного базирования, и сумма этой сделки превышает 1,5 млрд. дол. Минобороны 
России впервые с 1992 г. купило 34 самолета МиГ-29СМТ и выразило готовность купить еще 26 «мор-
ских» машин. С учетом заказов от иностранных покупателей общий объем производства этих машин 
может превысить 100 штук. Самолет МиГ-35 будет участвовать в тендере, который проводит ВВС Ин-
дии, на сумму 9 млрд. дол. [2]. Кабинет министров Индии одобрил  выделение 3,235 млрд. дол. на закуп- 
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ку дополнительно 42 истребителей «СУ-30МКИ». Индийские ВВС к 2018 г. планируют располагать 
крупнейшим в мире парком современных многофункциональных истребителей «СУ-30МКИ» из 272 са-
молетов [3]. Индия готовит  дополнительный заказ на 59 вертолетов Ми-17В-5 в дополнение к заказан-
ным по контракту 2008 года 80 машинам этой модели. Общая стоимость  139 единиц составит почти 700 
млн. дол. [4]. МИД России и руководство НАТО ведут переговоры о поставках наших винтокрылых ма-
шин для коалиционных сил в Афганистане [5]. Помимо этого, по заявлению зам. Министра обороны, нам 
срочно нужно купить до одной тысячи вертолетов Ми-26 и Ми-171 [12]. Принято решение о глубокой 
модернизации поставлявшихся в Индию истребителей СУ-30МКИ [5]. Запущен в производство создан-
ный в постсоветское время самолет Як-130, емкость рынка которого до 2015 г. оценивается в 250 машин 
[6, 84]. В постсоветский период спроектировали истребитель пятого поколения Т-50, который сейчас 
проходит летные испытания и в 2016 г. должен поступить на вооружение частей ВВС России. Всего пла-
нируется закупить не менее 60 истребителей [12].   

Фактор времени имеет  сейчас решающее значение в развитии авиапрома. Мы уже начинаем те-
рять рынок истребителей, который пытается занять Китай. Лицензионное производство СУ-27СК про-
двинуло технологический уровень китайского самолетостроения на 20-25 лет и позволило построить ис-
требителей J-11B. Созданный ими легкий истребитель FC-1 разрабатывался при содействии РСК «МиГ». 
Сегодня Китай планирует поставлять свои самолеты в Азербайджан, Зимбабве, а заодно наладить серий-
ное производство в Пакистане. По оценке специалистов Китая и Пакистана, всего на экспорт может быть 
продано до 800 таких самолетов. И при этом Китай вытесняет нас с рынка обучения пилотов истребите-
лей.  

Думается, что в сложившейся ситуации мы можем потерять рынок палубных истребителей, по-
скольку Китай, не получив от России истребитель СУ-33 в количестве 2-х штук, купил у Украины опыт-
ный прототип Т-10К, и на его основе создал свой истребитель J-15 («Цзянь – 15»). Благодаря этому он 
получил ранее недоступную для него технологию складного крыла и вплотную приблизился к созданию 
собственного авианосного флота. Палубные истребители понадобились Китаю для оснащения авианесу-
щего крейсера «Shi Lang» (в прошлом «Варяг», проданный Россией в конце 90-х годов). В боевом соста-
ве флота его ожидают в 2015 г. А к 2020 г. должны быть построены еще два авианосца «085» и «089», 
вдвое большим по водоизмещению [13; 14]. 

Совсем не как хотелось складывается обстановка в производстве самолетов для военно-
транспортной авиации и транспортных машин для перевозки коммерческих грузов. Производство рам-
повых самолетов в России практически прекращено, а ресурс существующего парка ограничен. Так, ле-
тающие сейчас самолеты сверхбольшой грузоподъемности Ан-124 «Руслан» начнут списываться через 2-
3 года. Наши власти приняли решение включить  Ан-124  в государственную программу вооружений. По 
заявлению командования военно-транспортной авиации, потребность в таких самолетах исчисляется де-
сятками. Еще не менее 20 таких машин нужны авиакомпании «Волга-Днепр», где сейчас эксплуатирует-
ся десять самолетов Ан-124. А в авиакомпании «Авиалинии Антонова» эксплуатируется семь таких са-
молетов. И вместе эти авиакомпании контролируют практически весь рынок перевозок крупногабарит-
ных  и сверхтяжелых грузов, зарабатывая при этом в сумме почти 2 млрд. дол. в год. По прогнозам же 
специалистов, через 5 лет емкость этого рынка вырастет до 4-5 млрд. дол. Уже сейчас спрос на авиапере-
возки с помощью самолетов Ан-124 превышает предложение, не считая того, что они активно использу-
ются и в интересах НАТО для транспортировки военной техники и грузов из Европы в Афганистан.  

Назрела настоятельная необходимость военно-транспортной авиации и транспортных авиакомпа-
ний в рамповых самолетах средней грузоподъемности, взамен морально и физических устаревших ма-
шин Ан-12. На смену последнему должен был прийти самолет Ан-70, потребность в котором на сего-
дняшний день командующих воздушно-десантными войсками оценивает в 40 единиц [10, 27]. Заинтере-
совалась этим самолетом и грузовая авиакомпания «Волга-Днепр». Она подписала с АНТК им. Антонова 
соглашение о намерениях по выведению на рынок коммерческой версии самолета Ан-70Т. 

У этого самолета вдвое ниже стоимость покупки и эксплуатации, чем у европейского А-400М, на 
разработку которого было затрачено  порядка 20 млрд. евро, и Airbus требуется еще 5,3 млрд. евро на 
завершение разработки. Консорциум Airbus принял решение самостоятельно строить очень похожий на  
Ан-70 самолет А-400М, грузоподъемность которого оказалась на 7 т меньше, чем предусмотрено техни-
ческим заданием [10, 27]. По завершении первого этапа госиспытаний оценки данной машины специали-
стами и строевыми летчиками военно-транспортной авиации были превосходными. Он расходует топли-
ва на 20% меньше, чем стоящий на вооружении военно-транспортный самолет Ил-76. Но после двух 
авиационных катастроф в 1995 и 2001 гг. опытных образцов самолета дальнейшая работа над данным 
проектом была приостановлена. В свое время интерес к коммерческой версии этой машины подтвердили 
страны СНГ и Ближнего Востока, оценив потребность в них более чем 1000 штук [11]. 

Сейчас возобновлены испытательные полеты самолета Ан-70 и продолжено финансирование на их 
осуществление в размере 2,4 млрд. руб. После их завершения в ближайшие 3 года будет принято оконча-
тельное решение о его производстве [10, 27]. Продолжается работа украинских специалистов и над 
транспортной рамповой модификацией самолета Ан-148Т, который должен иметь максимальную нагруз-
ку в 15 т при дальности полета до 1500 км. 

Не обошла стороной модификация рамповых самолетов и Россия. Она коснулась тяжелого транс-
портного самолета Ил-476 грузоподъемностью 60 т, Ил-76ТД-90ВД, успешно эксплуатирующийся в гру-
зовой транспортной авиакомпании «Волга-Днепр», и на их поставку имеются заказы от Алжира и Вене-
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суэлы, а также сделано предложение Китаю. Перспективной считается разработка легкого транспортного 
самолета Ил-112 грузоподъемностью до 6 т при дальности полета до 5000 км. 

Среди отечественных нерамповых самолетов с боковым люком выгодно выделяется транспортная 
машина Ил-96-400Т, дальность полета которой составляет 5000 км с максимальной коммерческой на-
грузкой 92 т, при скорости до 900 км/час. В отличие от пассажирского самолета Ил-96-300 его планер 
удлинен на 9 м и отличается низким расходом топлива, а также соответствием современным и перспек-
тивным требованиям по уровню шума и эмиссии вредных веществ в атмосферу. 

Таким образом, от решения означенных проблем во многом зависит эффективность отечественной 
экономики. 
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ И ИХ  ПРОЯВЛЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ: ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА  

Одной из основных целей стратегии многих украинских компаний является формирование новой 
внутрифирменной среды. Учитывая особенности развития рыночных отношений и глобализации миро-
вой экономики, руководство предприятий стремится достичь максимального увеличения эффективности 
своей деятельности, используя для этого множество методов. Характерной особенностью современной 
среды функционирования компаний является наличие синергизма как новой системы производственных 
отношений на микроуровне. Еще большее его проявление наблюдается в результате слияний и поглоще-
ний компаний, что подтверждает актуальность темы исследования.  

Исследованием синергизма занимаются многие отечественные и зарубежные ученые, среди кото-
рых, в частности, Г. Хакен, Х. Итами, В. Кафидов, О. Михайловская, В. Подлесных, Т. Скипетрова, 
Э. Смирнов. Однако остается еще ряд вопросов, требующих дальнейшего изучения и решения. 

Целью данной статьи является изучение сущностной  характеристики синергии, особенностей ее 
проявления и выявления конкурентных преимуществ, которые она обеспечивает компаниям. 

Слово «синергетика (от греч. Synergetikos – совместный, согласованный, действующий) означает 
«совместное действие», подчеркивая согласованность функционирования частей, отражающуюся в пове-
дении системы как целого. Синергия – объединенное функционирование двух или более факторов, в ре-
зультате чего значительно превосходит эффект каждого отдельно взятого компонента и их суммы [3, 108]. 

Основным проявлением синергии в бизнесе является превосходство прибыли после слияния двух 
компаний над суммой прибылей этих компаний до их объединения. Закон синергии является основопо-
лагающим законом теории и практики организации. Именно благодаря ориентации на его реализацию 
организация наряду с предметами и средствами труда и самим трудом становится высокоэффективным 
фактором производства.  

На основе обобщения результатов теоретических исследований синергии [2;3] можно сделать вы-
вод о том, что показателями усилий по формированию синергетических эффектов являются увеличение 
прибыли; снижение операционных расходов (издержек); снижение финансовых рисков; увеличение эф-
фективности менеджмента; снижение потребности в инвестициях (за счет внутреннего эффекта); улуч-
шение конкурентной позиции на рынке. 

При этом задача руководства предприятия заключается в том, чтобы найти максимально верный 
набор элементов и так соединить их между собой, используя прогрессивные формы организации, чтобы 
обеспечить оптимальное взаимодействие ресурсов, способствующих созданию эффекта положительной 
синергии.  
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В настоящее время экономика Украины характеризуется динамичной окружающей средой, за-
трудняющей прогноз динамики рынка. Это обусловлено появлением множества законодательных актов, 
ростом агрессивности внешней среды, в частности в сфере экономики и финансов. Рассматривая прояв-
ление синергетического эффекта в деятельности отечественных предприятий, можно с уверенностью 
сказать, что в этих условиях большое значение приобретает использование в менеджменте компаний 
идей и технологий синергизма, как элемента стратегического управления развитием при разработке це-
ли, оценке потенциала и стратегической позиции компании, её конкурентного преимущества, выборе и 
принятии предпочтительной стратегии. Для оценки уровня проявления синергизма в украинской эконо-
мике рассмотрим несколько примеров. 

Ярким примером использования синергии на украинском рынке является покупка одного из самых 
больших украинских банков АППБ «Аваль» банковской холдинговой группой «Райффайзен Интерна-
циональ Банк-Холдинг АГ» [4, 71-73]. Проект можно назвать удачным, так как в итоге на украинском 
рынке появился банк, объединивший передовые технологии, возможности и ресурсы австрийской груп-
пы и знание украинского рынка и опыта работы на нем, удачно спланированную структуру системного 
маркетинга, узнаваемость бренда и базу клиентов АППБ «Аваль».  

Не менее значимым для украинской экономики примером синергии является слияние швейцар-
ской корпорации Nestle и отечественной фабрики «Свиточ». Несмотря на то, что изначально, по общест-
венному мнению, считалось, что такой проект преобразовал старейшую украинскую кондитерскую фаб-
рику лишь в составную часть транснационального пищевого лидера, уже спустя 5 лет стало очевидным, 
что в результате проявления синергетического эффекта (объединения компаний) произошла оптимиза-
ция и разделение труда. То есть, благодаря тому, что управление компанией ведется из одного офиса, 
фабрики могут сосредоточиться на производстве, что позволяет не растрачивать силы на незначительные 
детали процесса функционирования компании и экономить больше средств [2].  

Еще одна отечественная компания, изменившая свою структуру управления для совершенствова-
ния деятельности, – компания «Сандора», купленная в 2007 г. американским концерном Pepsi Co за $700 
млн. Генеральный директор ООО «Сандора» Нил Старрок определяет синергию, полученную в результа-
те сделки тем, что теперь у Pepsi появилась возможность занять лидерские позиции во всех категориях 
напитков в Украине, а в особенности в соковом сегменте, в котором у компании практически половина 
доли рынка [1, 72]. Для «Сандоры» синергия выражается в приобретении мощных инвесторов в лице 
своих акционеров Pepsi Co и Pepsi Americas, что позволяет расширить свою долю рынка.  

Таким образом,  одной из неоспоримых выгод для украинских предприятий в слиянии с зарубеж-
ными можем считать то, что внедряется лучший опыт из деятельности развитых корпораций. Отечест-
венные менеджеры, маркетологи, специалисты по сбыту продукции учатся новым приемам ведения биз-
неса. Это позволяет им двигаться не методом проб и ошибок, а перенимать лучшее из работы в других 
странах по увеличению объемов продаж, снижению затрат, ведению отчетности.  

Рассмотрев и проанализировав сущность синергии, ее проявление в деятельности отечественных 
предприятий, можно  сделать вывод о том, что в настоящее время руководство компаний активно приме-
няет синергизм как один из методов достижения конкурентного преимущества. Для повышения качества 
оценки уровня синергетического эффекта, на наш взгляд, руководству украинских предприятий следует 
выполнять набор таких действий, как: определение источников синергии объединяющихся компаний и 
проведение их анализа до заключения сделки; выведение количественной оценки синергетического эф-
фекта; прогнозирование размера выгоды от объединения; выработка пошагового плана мероприятий по 
достижению синергии; осуществление контроля и управления синергией после сделки. Считаем, что ис-
пользование данных методов управления организацией украинскими экономистами будет наилучшим 
образом поддерживать долговременную конкурентную стратегию и способствовать получению наи-
большего синергетического эффекта отечественных компаний. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ  
ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ АПК 

У сучасних умовах нестабільності та протиріч реформаційних процесів значної ролі набуває пи-
тання розробки та реалізації системи управління економічною безпекою підприємств, яку можна пред- 
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ставити як сукупність організаційно-правових, соціально-економічних та управлінських рішень, що до-
зволяють захистити реалізацію інтересів підприємства від реальних та потенційних зовнішніх і внутріш-
ніх загроз шляхом стійкого розвитку виробничого, кадрового, інноваційно-інвестиційного та фінансово-
го потенціалів, що відповідають стратегічним цілям. 

Оцінка теперішнього стану підприємства та можливих сценаріїв розвитку з урахуванням усіх еко-
номічних інтересів дозволяє стратегічно обґрунтувати необхідність створення та розробити систему 
управління економічною безпекою підприємств (ЕБП), результативність якої головним чином буде базу-
ватися на організаційно-правовому, ресурсному та кадровому забезпеченні (див. рисунок). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок. Види забезпечення системи управління ЕБП 

 
Першу групу становлять показники організаційно-правового забезпечення, що обумовлено, по-

перше, легітимністю усіх видів діяльності підприємства щодо забезпечення економічної безпеки, по-
друге, необхідністю функціонування ефективної організаційної структури управління, що дозволить без-
перервно та своєчасно виявляти деструктивні тенденції і процеси розвитку потенціалу підприємства, 
визначати причини та джерела загроз і розробляти цільові заходи щодо їх нейтралізації. 

Ресурсне забезпечення системи управління ЕБП передбачатиме безперервний процес пошуку, за-
лучення, накопичення, планування, обліку і використання матеріальних, нематеріальних, технічних і те-
хнологічних, інформаційних, фінансово-економічних ресурсів підприємства, необхідних для створення 
умов безпечного функціонування та реалізації економічних інтересів через запобігання або нейтраліза-
цію дії внутрішніх і зовнішніх загроз. Таке забезпечення потребує значних витрат, які можна оптимізува-
ти шляхом порівняння їх розміру з розміром очікуваної вигоди, що визначатиметься досягнутим рівнем 
економічної безпеки: якщо очікувана вигода від покупки та споживання ресурсу перевищує очікувані 
граничні витрати, то такий ресурс варто придбати; в іншому разі від придбання треба відмовитися, бо 
очікуване значення рівня безпеки в умовах невизначеності залежатися тільки від умов інформованості. 

Особливістю запропонованої системи є те, що до складу ресурсного забезпечення не включено 
трудові ресурси, які відокремлені в окрему групу показників, оскільки наявність та ефективність викори-
стання трудових ресурсів буде прямо обумовлювати зміст управлінських рішень щодо забезпечення ЕБП. 

За останні роки виконання програм розвитку аграрного сектору є недостатньо ефективним: непов-
ною мірою реалізуються інтереси всіх товаровиробників унаслідок дії внутрішніх і зовнішніх загроз пов-
ному якісному і кількісному ресурсному забезпеченню системи управління ЕБП. Так, основними внут-
рішніми (суб’єктивними) загрозами можна вважати: високий ступінь зносу основних фондів; високий 
рівень незабезпечення матеріальними засобами і цінностями внаслідок розкрадання; незадовільний тех-
нічний і технологічний рівень виробництва внаслідок реорганізації підприємств та недотримання техно-
логії виробництва, пов’язаної з сезонним характером господарства; низький рівень інвестиційної та інно-
ваційної активності; низьку конкурентоспроможність продукції (збиткова або низька рентабельність 
окремих видів продукції, що не забезпечує розширене виробництво); відсутність достатньої кількості 
вільних фінансових ресурсів через сезонність та неефективність дії механізму державної підтримки.  
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Основними зовнішніми (об’єктивними) загрозами є: висока вартість кредитних ресурсів та склад-
ність умов їх залучення; неефективна система оподаткування та проблеми з поверненням ПДВ; посилен-
ня конкуренції з боку іноземних виробників за умов членства у СОТ; висока вартість матеріальних ресу-
рсів; нестабільність національної грошової одиниці; несприятливі кліматичні умови; відсутність забезпе-
чення мінімальної гарантованої ціни, державних інвестицій і заставних операцій, цінових дотацій і ком-
пенсацій; відсутність стимулюючої системи фінансової підтримки товаровиробників та системи держав-
них закупівельних товарних інтервенцій на ринку; уповільнене розширення більш адаптованих до вимог 
ринку організаційно-господарських форм нового типу: асоціацій кооперативів, фермерства тощо; недо-
статня інформатизація аграрного сектору з метою організації системи цінового моніторингу; виникнення 
непередбачуваних обставин техногенного характеру тощо. 

Характер впливу зазначених загроз буде залежати й від типу ресурсу, який може виступати як 
стратегічний, тобто як основний у реалізації стратегії підприємства, і здатний забезпечити його конкуре-
нтні переваги (наприклад, матеріальний ресурс для агропромислового виробництва), або нестратегічний, 
тобто як допоміжний. Якщо загрози впливають на стратегічний вид ресурсу, то управлінські рішення 
мають бути спрямовані на захист джерел і підтримку належного обсягу таких ресурсів, бо саме вони за-
безпечуватимуть відповідний рівень економічної безпеки. Саме різна природа, доступність мобільність, 
взаємозамінність стратегічних ресурсів можуть додатково посилити або послабити економічну безпеку 
підприємства. 

Таким чином, ресурсне забезпечення як підсистема системи управління ЕБП разом з іншими скла-
довими за рахунок пошуку, розробки та збереження стратегічних ресурсів або їх комбінацій дозволить 
сформувати підприємству стійкі конкурентні переваги і забезпечити високий рівень економічної безпеки. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕАКЦІЇ ПОКУПЦІВ НА ЦІНУ  
В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

У процесі ціноутворення на підприємстві для прогнозування реакції покупців на цінові рішення й 
управління даною реакцією необхідно проаналізувати основні фактори, що впливають на чутливість по-
купця до рівня ціни. Різні групи покупців характеризуються різним ступенем чутливості до ціни. Тому 
аналіз ринкової кон'юнктури в процесі ціноутворення в обов'язковому порядку має бути доповнений до-
слідженням тих основних факторів, які впливають на сприйняття ціни покупцями певного сегменту рин-
ку [1]. Найбільш істотні із цих факторів наведено на рисунку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. Фактори, що визначають чутливість покупців до ціни 
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Науково-технічні досягнення посилили увагу споживачів до якості продукції. Одночасно підви-
щилися увага суспільства до екології й загальна культура споживання. У результаті відбулася диференці-
ація попиту, що викликала подальше підвищення вимог до якості. Оскільки на вітчизняних ринках наси-
ченість ринку нижче, ніж, наприклад, у Європі, а також нижче й середній рівень доходів  порівняно з 
європейськими, то й набагато вище цінова чутливість споживачів. Таким чином, для нашої країни питан-
ня ціноутворення є більш ніж актуальним. 

1. Ефект унікальності. Чим унікальніше товар за своїхми властивостями, тим менш чутливі покуп-
ці до рівня ціни при його порівнянні з альтернативними товарами. У цьому випадку для створення в по-
купця відчуття унікальності товару проводяться спеціальні маркетингові заходи. Це означає, що товар не 
тільки повинен мати особливі властивості, а покупець повинен бути це добре інформований. Тоді чутли-
вість покупця до ціни помітно знижується, а виробник може встановлювати ціну на основі цінності това-
ру [2]. 

2. Ефект труднощів порівняння. Полягає в тому, що покупці менш чутливі до цін товарів провід-
них підприємств, покладаючись на стабільність їхньої якості, і намагаються не ризикувати при покупці 
товарів маловідомих виробників. Тому покупцям необхідно допомогти зорієнтуватися, наприклад, про-
аналізувавши споживчі властивості незалежними експертами. 

3. Ефект товарів, які замінюють. На практиці покупець, орієнтуючись у відношенні того або іншо-
го товару, спирається на відомості, які йому вдалося одержати доступним для себе способом. Ефект то-
варів, що замінюють, полягає в тому, що чутливість покупця до ціни тим вище, чим вище рівень ціни на 
товар порівняно із цінами на товари, які покупцеві представляються аналогами. Але через недостатню 
поінформованість покупець може помилятися в тому, що товари за своїми властивостями є або не є за-
мінниками. Тому виробник повинен прагнути підкреслювати особливі властивості свого товару порівня-
но з аналогічними більш дешевими. 

4. Ефект оцінки якості через ціну. Полягає в тому, що чим більшою мірою покупець сприймає ціну 
як сигнал про рівень якості, тим менш він чутливий до її рівня. 

Ціна в сучасній економіці  – це не тільки індикатор співвідношення попиту та пропозиції, на який 
повинен орієнтуватися виробник, але насамперед – найважливіший елемент маркетингу. Але на зміну 
цінової конкуренції приходить конкуренція якості для споживача. Покупець, визначаючи для себе кори-
сність покупки, як відправну точку приймає ціну кращих доступних йому альтернативних товарів. Потім 
з'ясовує, чи володіє пропонований товар якими-небудь додатковими властивостями, що вигідно відріз-
няють його від інших. Якщо такі властивості є, то вони підвищують загальну цінність товару в очах спо-
живача, а якщо немає – то знижують. Виходячи із цього покупець готовий заплатити більш високу або 
більш низьку ціну. Інакше кажучи, він готовий заплатити більш високу ціну за кращу якість. Відповідно, 
розуміючи цей ефект, виробник повинен уникати помилкового рішення про пропозицію товару на ринок 
за ціною нижче, ніж у конкурентів, – це не приводить до зростання продажів, а в більшості випадків ли-
ше створює в споживача уявлення, що це товар зниженої якості, а тому й більш дешевий, ніж аналог. 

Висновки. Таким чином, в умовах становлення ринкових відносин цінова політика має бути орієн-
тована на споживача й, відповідно, на забезпечення сполучення ціни і властивостей продукції, що випус-
кається. Виробникові необхідно з'ясувати, яку цінність становить для покупця його товар. Підприємство 
має прагнути до того, щоб максимально точно оцінити вплив своєї цінової політики на збут, частку рин-
ку, витрати й прибуток. Усе це непросто врахувати навіть в умовах стабільної економічної кон'юнктури. 
Тому розробці цінової політики, оволодінню сучасними маркетинговими підходами і організації тісного 
співробітництва всіх підрозділів має приділятися особлива увага з боку керівництва будь-якого підпри-
ємства, що бажає найбільш ефективно й довгочасно розвивати свою діяльність на ринку. У ринкових 
умовах господарювання при формуванні цін необхідно визначати чутливість покупця до ціни для того, 
щоб виявити напрями та методи впливу на неї. Змінивши рівень цінової чутливості, можна підвищити 
економічну цінність товару, що сприймається, і тим самим забезпечити збільшення обсягу попиту на 
нього. Кожний елемент процесу управління маркетингом потребує подальшого більш детального ви-
вчення, щоб з успіхом застосовувати його на практиці. 

 

Література 

1. Контрактно-ценовая политика в маркетинге [Электронный ресурс]. – http // www. marketing. spb. 
ru / read / kurs 1 / 8 htm. 

2. Чурина Л.И. Ценообразование: учеб. пособие /Л.И. Чурина. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2003. 
– 43 с. 

 
В.В. Иванова 
МЭГИ, г. Макеевка 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Развитие промышленности базируется в значительной степени на использовании природных ресу-
рсов. Одно из первых мест по народнохозяйственному значению занимают источники топлива и элек-
троэнергии. 
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Повышение тарифов на энергоресурсы приводит к росту издержек и снижению прибыли промыш-
ленных предприятий, по меньшей мере, на 15-20 %. Высокая энергоемкость в Украине оказывает влия-
ние на окружающую среду как внутри страны, так и в глобальном масштабе, снижает международный 
авторитет страны.  

Особенно остро стоит вопрос сохранения конкурентоспособности  украинской металлопродукции 
в условиях роста цен на энергоносители. Поэтому для сохранения конкурентоспособности отечественной 
металлопродукции на внешних и внутреннем рынках необходимо активизировать действия и государст-
ва и самих предприятий, направленных на повышение качества продукции и снижение ее себестоимости.  

В состав концепции энергосбережения должны входить те мероприятия, которые направлены на 
обеспечение конкурентоспособности продукции и эффективности потребления энергоресурсов. Основ-
ными направлениями экономии энергоресурсов являются: совершенствование технологических процес-
сов, совершенствование оборудования, снижение прямых потерь топливно-энергетических ресурсов, 
структурные изменения в технологии производства, структурные изменения в производимой продукции, 
улучшение качества топлива и энергии, организационно-технические мероприятия. Проведение этих 
мероприятий обусловливается не только необходимостью экономии энергетических ресурсов, но и важ-
ностью учета вопросов охраны окружающей среды при решении энергетических проблем. 

Энергоемкость является ключевым элементом и качества и себестоимости  продукции, снижение 
которой обеспечивает двойной эффект предприятию. С одной стороны, способствует снижению цены и 
повышению качества и рентабельности предприятия, увеличивая его конкурентные возможности, а с 
другой – снижает энергозависимость предприятия (особенно в условиях нестабильности цен на энерго-
ресурсы). Снижение энергоемкости продукции – важное направление интенсификации производства, 
ресурсосбережения; достигается осуществлением системы технических, технологических, организаци-
онных, управленческих, экономических и воспитательных мер, направленных на всемерное совершенст-
вование процессов производства и потребления энергии. Решающее значение для снижения энергоемко-
сти продукции имеет коренная реконструкция топливно-энергетического комплекса, широкое примене-
ние энергосберегающих технологий и инновационных подходов в управлении процессами энергосбере-
жения. 

Анализируя факторы, препятствующие достижению энергоэффективности, следует отметить, что 
в Украине существует огромное количество серьезных преград, которые по их суммарному воздействию 
составляют «критическую массу» и не позволяют достичь серьезных результатов в энергосбережении. 
Важнейшей задачей для достижения энергосбережения в широком смысле этого слова является поиск 
необходимых этапов и построение системной стратегии энергосбережения, которая позволит преодолеть 
барьеры на его пути, т.е. необходимое условие для достижения энергоэффективности в Украине – раз-
рушение «критической массы» негативных препятствий. На сегодняшний день программы энергосбере-
жения разрабатывают обычно эксперты технологического сектора, не знакомые с экономическим меха-
низмом энергосбережения. В связи с этим большинство имеющихся программ не содержат оценок эко-
номического эффекта и не создают стимулов к энергосбережению. Определение эффективности исполь-
зования тепловой и электрической энергии, оценка потенциала предприятий, разработки эффективных 
схем и мероприятий рационального и эффективного использования энергетических ресурсов – это осно-
вные цели энергоаудита. Энергоаудит позволяет сделать заключения об эффективности использования 
различных видов энергии, контролировать или лимитировать потребности в топливно-энергетических 
ресурсах промышленных предприятий и позволяет реализовать политику энергосбережения. Как пока-
зывает практика, руководящий персонал большинства предприятий не имеет полного представления о 
реальных энергозатратах на всех технологических стадиях производства, фактических потерях ТЭР, не 
может эффективно управлять его потреблением и планировать энергосберегающие мероприятия. Руко-
водителю предприятия для принятия решения о сокращении расхода ТЭР необходимо иметь правдивую 
подробную информацию об эффективности использования энергоресурсов на предприятии, об основных 
его потерях и их причинах, об энергоэффективном оборудовании и его поставщиках. Необходимо полу-
чить квалифицированное технико-экономическое обоснование конкретных первоочередных мероприя-
тий, обеспечивающих снижение расхода ТЭР и модернизации производства. Данными вопросами долж-
но заниматься специальное подразделение предприятия, осуществляющее мероприятия по энергетичес-
кому менеджменту. Благодаря энергоменеджменту можно без больших финансовых затрат достичь су-
щественной экономии ТЭР. В настоящее время на отечественных предприятиях отсутствует полноцен-
ная система энергоменеджмента (СЭМ), определяющая энергетическую политику на предприятии как 
часть стратегии охраны окружающей среды и стратегии снижения издержек предприятия. Энергомене-
джмент применяется частично, в основном на уровне разработки мероприятий по энергосбережению, 
контролю и отчетности их выполнения, основанных на данных энергопотребления цехов. В Украине раз-
витие СЭМ сдерживается отсутствием законодательных актов, определяющих правила ведения энерго-
менеджмента и экономические выгоды от реализации этих правил. Закон Украины «О внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Украины по стимулированию мероприятий по энергосбереже-
нию» стимулирует выход предприятий на современный уровень энергоменеджмента и определяет неко-
торые экономические преференции при внедрении энергоэффективных проектов на предприятиях. 

В Западной Европе энергетический менеджмент получил свое распространение в 70-е и 80-е годы 
ХХ века. Быстрый рост цен на энергоносители в 1974 и в 1979 гг. привел к спаду производства в 1979-
1982 гг., который подтолкнул к банкротству многие предприятия и стал причиной потери большого ко-
личества рабочих мест (цены на энергоносители повысились за этот период на 600 %). В этот период 
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предприятия обратили свое внимание на экономию затрат. Энергия всегда была ресурсом, необходимым 
для производства, но в этот период она стала признаваться одним из главных источников затрат, кото-
рый заслуживает серьезного внимания. Развивающаяся концепция энергетического менеджмента подра-
зумевает менеджмент энергии как любого другого производственного ресурса с целью снижения затрат 
предприятия путем улучшения энергетической эффективности. Ситуация повторяется, но уже в реалиях 
современной экономики Украины. Следовательно, можно с уверенностью утверждать, что внедрение 
энергетического менеджмента необходимо украинским промышленным предприятиям для выхода из 
кризиса и завоевания новых рынков сбыта. 

Для решения вопросов в области энергосбережения необходимо также активное вмешательство 
государства, которое со времени обретения независимости  в Украине сводилось преимущественно к 
решению проблем дефицита энергоносителей и преодолению трудностей с оплатой за импорт. Экономи-
ческое развитие предприятий без соответствующей регулятивной политики, активного конструктивного 
вмешательства государства может привести к стратегическим просчетам в осуществлении политики эне-
ргосбережения. 

 
И.И. Качанов, 
г. Харьков 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН-МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ 
ПРОЦЕССЕ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

В условиях рынка перед производителем товара как малой фирмы, так и отраслеобразующих 
предприятий стоит задача создания конкурентного продукта. Учитывая мировые тенденции в энергосбе-
регающих технологиях, в техническом перевооружении промышленных предприятий, в повышении ква-
лификации своих сотрудников и т.д. отечественные производители решают, таким образом, только часть 
задач, направленных на увеличение своей конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешнем 
рынках. В высокоразвитых странах мировые бренды борются за свою долю на рынке, используют инно-
вационные процессы развития. Это преимущество достигается за счет многих факторов – экономиче-
ских, технологических, производственных и т.д. Во всех процессах создания любого продукта (концеп-
ции, товара или услуги) мировые лидеры используют дизайн-проектирование как эффективный меха-
низм разработки и создания не только привлекательного внешнего вида продукта, но и интегрирование 
его в социальную и экономическую среду. 

В настоящее время практическое применение разработок в области промышленного дизайна слабо 
используется отечественными производителями. Это связано с отсутствием понимания и должного вни-
мания со стороны руководителей предприятий и организаций для решения этой общенациональной про-
блемы. Поэтому за последние годы отечественный дизайн утратил связь с производственными предпри-
ятиями и перестал быть составляющей процесса проектирования (создания) как продукта (товара, услу-
ги), так и социально-экономической среды развития страны и ее регионов. 

Данная проблематика  не поднималась и не освещалась в отечественных научных кругах. В иссле-
дованиях, посвященных вопросам дизайна, не отражалась необходимость введения такого понятия, как 
дизайн-менеджмент. Что же касается  менеджмента, то отсутствует необходимая связь между двумя 
процессами, такими как дизайн-проектирование и управление этим процессом. 

Подготовка специалистов в области дизайна не дает полного применения полученных знаний в 
производственных процессах. Связано это в первую очередь с отсутствием связи между ними. Необхо-
димо ввести новое понимание промышленного дизайна, как необходимого дизайн-проектирования и его 
внедрения в процессы посредством дизайн-менеджмента. Важным аспектом становления (развития) ук-
раинского промышленного дизайна является не только академическая составляющая, но также введение 
такого нового понятия, как дизайн-менеджмент  и развитие новой специальности дизайн-менеджера. 

Созданием и управлением процесса проектирования должны заниматься не только  конструкторы, 
но и дизайн-менеджеры. Очень важно правильно распределить полномочия и ответственность в этой 
командной работе. Процесс проектирования с привлечением дизайнера создаст не только инновацион-
ный продукт, но и существенно повысит его ценность, приведет к росту продаж,  разработке новых рын-
ков и укреплению существующих позиций. Дизайн-проектирование позволяет не только создавать новые 
продукты, новые производственные процессы, но также использовать существующие производства с 
возможным их перепрофилированием (реорганизацией) с целью повышения эффективности их деятель-
ности и увеличения рынков сбыта. Основная задача состоит в том, чтобы эффективно интегрировать ди-
зайн-проектирование  в производственные процессы. Эта задача стоит перед дизайн-менеджером, как 
специалистом не только в организации и управлении самого процесса, но и его внедрении в новые сферы 
деятельности предприятий. Постановка задач перед дизайн-менеджером стоит не только в эффективном 
управлении процессом дизайн-проектирования, но и обязательном участии в создании новых промыш-
ленных товаров, разработке концепции стратегического развития предприятия и промышленных терри-
торий. 

Дизайн-поектирование позволяет проводить комплексный анализ объектов, создавать новые или 
модернизировать существующие объекты проектирования, активизировать инновационные процессы в 
развитии отечественной промышленности. 

 

© И.И. Качанов, 2010 
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Необходимо обозначить промышленный дизайн, как одну из основных экономических состав-
ляющих развития не только предприятий, территорий, но и основных отраслей промышленности Украи-
ны. Дизайн-проектирование это и эстетика изделий, и их функциональность, технологичность, эргоно-
мичность, безопасность, экологичность. Этот подход является инновационным в усилении конкуренто-
способности как промышленных предприятий, так и перспективного развития административных терри-
торий. 

Участие дизайн-менеджеров в решении региональных проблем социального и перспективного 
развития  городов и регионов позволяет правильно спрогнозировать, спроектировать и более эффективно 
реализовать те инвестиционные проекты, которые необходимы для их стратегического развития, тем 
самым повышается инвестиционная привлекательность как в масштабах области, так и в масштабах го-
сударства. 

Внедрение дизайн-менеджента во все производственные процессы позволит поднять не только 
корпоративную культуру, но и повысить национальный и международный имидж предприятия, создавая 
тем самым положительные предпосылки для привлечения потенциальных инвесторов и значительно 
увеличивая экономическую эффективность деятельности организации. 

Задачи промышленного дизайна – разработка эффективных дизайнерских решений, как функцио-
нальность, технологичность, эргономичность, безопасность и эстетика изделий. Задача дизайн-
менеджера – эффективное управление этими процессами, создание и дальнейшее внедрение разработок в 
производство. Дизайн-менеджмент также позволяет создавать стратегии развития промышленных и ре-
гиональных территорий посредством дизайн-проектирования, инноваций и управления внедрением про-
екта. 

Возникает необходимость в решении при помощи дизайн-менеджмента проблем перспективного 
развития промышленных производств и рынков в условиях ВТО, региональной интеграции и глобальной 
конкуренции. Это позволит принять участие в экологическом регулировании (развитии) промышленно-
сти, моделировании социально-экономических процессов и стратегическом управлении промышленны-
ми предприятиями. 

Проблематика внедрения дизайн-менеджмента в производственные процессы до настоящего вре-
мени не получила должного освещения в научной и деловой литературе. И если вопросы дизайна в про-
мышленности рассматриваются практически всеми украинскими исследователями этой области деятель-
ности (В.Я. Даниленко, В.Л. Глазычев), то дизайн-проектирование, как одна из важнейших стратегий 
развития производств, территорий и связанный с ним дизайн-менеджмент остаются за рамками научных 
изысканий. 

На основании изложенного материала можно сделать вывод, что именно стратегические приори-
теты развития национальной промышленности должны определить первоочередные направления по вне-
дрению дизайн-менеджмента в производственные процессы, что есть необходимость включения процес-
са дизайн-проектирования в стратегии развития не только промышленных предприятий, но и региональ-
ных территорий. 

 
Е.Г. Киреева 
ДонНУ, г. Донецк 

АУТСОРСИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

В настоящее время отношения между субъектами предпринимательской деятельности характери-
зуются высокой степенью изменчивости, динамичности и сложности. Современный бизнес имеет тен-
денцию к постоянному изменению вслед за изменением вкусов и потребностей покупателей, а иногда  
даже опережая их. Сегодня у высшего руководства уже сформировалось понимание того, что путь к эф-
фективному бизнесу лежит через правильно выстроенные, гибкие и адаптируемые бизнес-процессы, их 
информационную насыщенность и согласованные правила реализации. 

Предприятие, ориентированное на процесс, обеспечивает внутри себя непрерывный цикл произ-
водства продуктов и услуг, а также контроль качества на каждом шаге производства продуктов и услуг, 
позволяет лучше понять конечные цели и результаты деятельности организации. Для обеспечения непре-
рывного цикла производства, бизнес-процессы предприятия нуждаются в оптимизации и дальнейшем 
улучшении. Обеспечение беспрепятственного выполнение процесса позволит предприятию увеличить 
добавленную стоимость и максимизировать полезность и ценность продуктов и услуг для собственных 
клиентов. Эффективное управление процессами помогает снизить временные издержки, финансовые 
затраты, оптимизировать использование ресурсов, качество, уровень удовлетворенности потребителей и 
собственных сотрудников, тем самым повысив эффективность деятельности организации в целом. 

Ориентация организации на процесс позволяет лучше понять конечные цели и результаты деяте-
льности организации, а также роль в этом сотрудников. 

Управлять процессами не такая простая задача, как это может показаться на первый взгляд, пото-
му что процессы не могут существовать раздельно и тесно переплетаются друг с другом. 

Одним из способов повышения эффективности деятельности предприятия путем оптимизации би-
знес-процессов является аутсорсинг. 
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Аутсо�рсинг (от анг. outsourcing: (outer-source-using) использование внешнего источника/ресурса) – 
передача организацией на основании договора определённых бизнес-процессов или производственных 
функций на обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей области. В насто-
ящее время целесообразно руководствоваться принципом: «выбери самого профессионального исполни-
теля и делегируй ему непрофильные операции». 

Передавать на аутсорсинг следует, прежде всего: 
рутинные функции;  
функции, связанные с выполнением разовых мероприятий;  
функции, которые компания не в состоянии самостоятельно выполнить качественно;  
функции, которые сторонние организации могут выполнить с меньшими затратами. 
Основными преимуществами аутсорсинга являются: 
организация не лишается обученных сотрудников, сохраняя свой штат в аутсорсинговой форме; 
отсутствует необходимость в расширении штата компании; 
услуги аутсорсинга предоставляются непрерывно. Если работник берет отпуск или уходит на бо-

льничный, его обязанности выполняет другой сотрудник. Практически полностью ликвидируется зави-
симость от объективных и необъективных причин замедления или приостановки бизнес-процессов (на-
пример, по причине внутрифирменного психологического конфликта и т.д.); 

аутсорсинг позволяет работать по гибкому графику; 
экономия на офисном пространстве и сопряженных с ним издержках; 
компания не тратит время и усилия своих сотрудников на ведение кадрового делопроизводства, 

бухгалтерского и налогового учета, обеспечение операционных расходов, организацию социального обе-
спечения; уменьшаются административные и временные издержки по ведению кадрового делопроизвод-
ства, бухгалтерского учета, составлению отчетности и пр.; 

сокращение издержек на временное привлечение высококвалифицированных специалистов; 
уменьшение накладных расходов, связанных со стоимостью рабочих мест, обучением сотрудни-

ков, информационной поддержкой и др. При помощи аутсорсинга фиксированные расходы можно прев-
ратить в переменные. Аутсорсинг, в некотором роде, позволяет частично перераспределять инвестици-
онный капитал в стратегически более важную для предприятия деятельность. Компания перестает инвес-
тировать средства в инфраструктуру, оплачивая услуги только аутсорсинговой фирмы; 

гарантия профессиональной ответственности, предоставляемая аутсорсинговой компанией; 
аутсорсинговое соглашение является более гибким, чем трудовой контракт со штатным сотрудни-

ком; 
задачу аутсорсинга можно усложнить или упростить в соответствии с текущими требованиями; 
снижение рисков, повышение гибкости и способности противостоять различным кризисным 

явлениям; 
повышение эффективности работы компании и делегирование несвойственных функций сторон-

ним профессиональным компаниям, что позволяет сконцентрироваться на основных бизнес-процессах 
компании, не отвлекаясь на вспомогательные; 

сокращение производственных и непроизводственных издержек; 
сокращение затрат на основные фонды и на обучение (переподготовку), сертификацию персонала. 
Главным источником экономии затрат с помощью аутсорсинга является повышение эффективнос-

ти деятельности предприятия в целом и появление возможности освободить соответствующие организа-
ционные, финансовые и человеческие ресурсы, чтобы развивать новые направления, или сконцентриро-
вать усилия на существующих, требующих повышенного внимания. 

Однако, несмотря на преимущества применения аутсорсинга, существует и ряд недостатков, про-
являющихся при использовании аутсорсинга: 

недостаточный уровень профессионализма сотрудников аутсорсинговой компании может оказать-
ся недостаточным для выполнения работ или оказания услуг на должном уровне; 

недостаточность контроля и рычагов управляющего воздействия могут привести к снижению эф-
фективности процессов и увеличению затрат на обслуживание; 

наличие рисков безопасности и утечки сведений конфиденциального характера; 
увеличение времени решения проблем в аварийных ситуациях, связанное с лишним передаточным 

звеном и согласованиями; 
дополнительно требуется наличие в компании специалистов, которые коммуницируют с аутсорсе-

ром, следят за качеством, полнотой и стоимостью его услуг; 
передача ключевых бизнес-процессов на аутсорсинг приводит к постепенной утрате компанией 

ключевых компетенций, по сути, компания за свои деньги создает себе конкурента на рынке (справедли-
во исключительно для производственного аутсорсинга); 

процесс переключения на другого аутсорсера может быть достаточно дорогим и болезненным. 
При этом аутсорсер может поднимать цены или неудовлетворительно выполнять свою работу. 

Таким образом, применение аутсорсинга в качестве инструмента рационализации бизнес-
процессов на предприятии требует определения оптимального соотношения выгоды от аутсорсинга и 
связанного с ним риска, что может быть достигнуто при помощи аппарата системно-динамического мо-
делирования, а также когнитивного моделирования, позволяющего описывать и исследовать слабострук-
турированные  ситуации. 
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УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ І ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ 
ТРАНСФЕРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ  

Управління формуванням і використанням інтегрованих систем трансферного потенціалу підпри-
ємств (ІСТП) має інформаційну основу, тобто базується на акумулюванні, обробці і використанні даних 
про зміну значень індикаторів, які характеризують ІСТП. Проведені дослідження показали, що забезпе-
чення нормативних значень цих показників призводить до певних суперечностей. Як наслідок, досягаю-
чи очікуваних значень одних показників, керівники підприємств отримують погіршення значень інших 
показників. Це ускладнює реалізацію побудованих планів і підвищує ризиковість інноваційної діяльності 
підприємства. Протидія виділеним протиріччям за допомогою застосування традиційних технологій 
управління, а саме затратно-нормативної, нормативно-затратної, беззбиткової і кумулятивної, не забез-
печує позитивних результатів. Альтернативою їм є застосування левериджу як технології управління 
ІСТП шляхом забезпечення оптимальних співвідношень між показниками, які її характеризують. Сут-
ність левериджу, на відміну від існуючих підходів, розкрито як сукупність послідовного використання 
методів протидії протиріччям, які виникають під час управління ІСТП.  Доцільно  виділяти леверидж за 
групами показників економічного розвитку підприємства. Наприклад, леверидж фінансової стійкості, 
леверидж інвестиційної привабливості та інвестиційного потенціалу підприємства, леверидж інновацій-
ного розвитку тощо. Вказані види левериджу можуть застосовуватись окремо або у комбінації один з 
одним. Тобто залежно від кількості груп показників леверидж необхідно ідентифікувати як одно-, дво-, 
трикритеріальний тощо. Передумовою результативного застосування левериджу як технології управлін-
ня ІСТП є високий рівень формалізації цілей підприємства, методів їх досягнення, виробничо-
господарських процесів, показників, які їх характеризують, способів ідентифікування факторів, які впли-
вають на рівень реалізації встановлених цілей, методів стимулювання або обмеження дії виявлених фак-
торів тощо.  

В цілому формалізація має забезпечити керівників машинобудівного підприємства сукупністю ал-
горитмів формування і реалізації управлінських рішень, націлених на протидію ідентифікованим проти-
річчям. Критеріями вибору і реалізації конкретних рішень у цій системі мали б служити очікувані зна-
чення показників, які характеризують ІСТП, і співвідношення між ними. Застосування технології леве-
риджу базується на певному механізмі перетворення вхідних потоків даних про показники, які характе-
ризують ІСТП, і фактори, що вливають на них, на управлінські рішення. До елементів цього механізму 
належать: цілі, об’єкт і суб’єкти управління ІСТП, показники, які характеризують ІСТП, система моніто-
рингу ІСТП, управлінська інформація, зокрема на предмет факторів, які впливають на значення показни-
ків, що характеризують ІСТП, а також методи покращення ІСТП. Суб’єкти, залучені до управління 
ІСТП, розглядають даний об’єкт управління з позиції параметризованих цілей. Встановивши цілі і конк-
ретизувавши показники ІСТП, суб’єкти управління здійснюють моніторинг стану реалізації встановле-
них цілей, що передбачає застосування різних видів, методів і форм контролювання ІСТП. У результаті 
здійснення моніторингу суб’єкти управління отримують управлінську інформацію, зокрема на предмет 
факторів, які протягом аналізованого періоду вплинули на значення показників, що характеризують ефе-
ктивність ІСТП. Ця інформація використовується суб’єктами управління для вибору і застосування ме-
тодів протидії протиріччям, які виникають під час управління ІСТП. Ключовими факторами, від яких 
залежить ефективність застосування цього механізму, є системність дій суб’єктів управління у коректно-
сті вибору і використання  відповідних методів управління, а також рівень інформаційного забезпечення 
та професійної підготовки суб’єктів, відповідальних за управління ІСТП.  

Однією з ключових проблем інформаційного забезпечення суб’єктів управління трансферним по-
тенціалом інноваційного розвитку машинобудівних підприємств є невідповідність використовуваних баз 
даних управлінським потребам користувачів. Причиною цієї невідповідності в основному є некоректна 
формалізація видів управлінської інформації. Це ускладнює обробку даних і підготовку раціональних 
управлінських рішень. Кожна ознака класифікації, яка використовується для створення баз даних, по-
винна мати конкретне прикладне значення. Це сприятиме прискоренню виявлення і розв’язання управ-
лінських проблем.  

Запропонована класифікація управлінської інформації і наведені методи її обробки дозволять аде-
кватно оцінити умови, які виникли у внутрішньому і зовнішньому середовищах підприємства, та обирати 
відповідні їм управлінські рішення, які найбільшою мірою сприятимуть покращенню значень параметрів 
ІСТП. Щодо рівня професійної підготовки суб’єктів, відповідальних за управління ІСТП, то керівники 
організацій, як показало ознайомлення з дослідженими машинобудівними підприємствами, здатні ефек-
тивно застосовувати механізм левериджу в тому випадку, якщо володіють певними загальними, індиві-
дуальними і колективними якостями. Неналежне їхнє ідентифікування може мати непоправні наслідки 
для фінансової стійкості підприємства, прибутковості його інноваційної діяльності, для економічної без-
пеки розвитку підприємства тощо. Ідентифікування цих якостей необхідно здійснювати за допомогою  
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комбінування таких способів отримання інформації, як самооцінка працівниками самих себе, незалежна 
зовнішня оцінка фахівцями претендентів на конкретні посади та усна співбесіда. Запропоновані методи-
чні рекомендації з оцінювання претендентів на посаду менеджера з управління ІСТП є важливим складо-
вим елементом левериджу як технології управління. 

 
Е.В. Коваленко, к.э.н. 
ЗГИА, г. Запорожье 

ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛИНГА В СИСТЕМЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

В процессе социального управления контроль выступает связующим элементом между управлен-
ческими циклами. Процесс управления состоит из следующих функционально-логических стадий: 
управленческого решения; контроля и проверки исполнения; оценки результатов. Контроль является са-
мостоятельной стадией управления. Контроль исполнения начинается с изучения управленческого реше-
ния, сопровождает процесс составления конкретной программы действий, наиболее полно проявляется 
на стадии фактического исполнения решения. Завершив первичный процесс управления, контрольная 
деятельность создает благоприятную перспективу для нового управленческого цикла.  

Контроллинг в современной экономической теории и практике – сложное синтезированное поня-
тие, имеющее много различных определений. Один из крупнейших специалистов в области контроллин-
га Д. Хан в своей концепции контроллинга первое место отводит задачам общефирменного планирова-
ния и контроля результатов на базе информации внутреннего производственного учета. По американской 
концепции (Financial Executives Institute - FEI) к задачам контроллера относятся внутрифирменное пла-
нирование, составление отчетов об исполнении планов, консультирование, разработка налоговой поли-
тики, составление отчетов для государственных служб, ревизия, народнохозяйственные исследования. 
Альбрехт Дейли и Беата Штайгмайер рассматривают контроллинг как предмет деятельности любого ме-
неджера независимо от занимаемой им ступени в иерархической лестнице управления организацией. В 
Германии под контроллингом часто понимают систему учета и анализа затрат и результатов финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. Таким образом, можно утверждать, что контроллинг обобща-
ет в себе понятия самых различных элементов управления. Несмотря на то, что названный термин имеет 
английские корни, исторически наибольшее влияние на концепцию контроллинга оказала немецкая шко-
ла бизнес-администрирования, в настоящее время данная концепция активно развивается научной элитой 
постсоветского пространства в связи с интересом ответственных и зарубежных экономистов к пробле-
мам эффективного менеджмента.  

Необходимо констатировать, что пока среди сторонников концепции контроллинга нет единоду-
шия даже в определении и перечне его функций. В ряде исследований контроллинг рассматривается в 
качестве системы управления хозяйственной деятельностью и прибылью, в рамках которой выделяют 
две основные функции: контроль и планирование. Это нашло отражение в работе немецкого исследова-
теля Д. Хана.  В ряде работ получила распространение концепция контроллинга, в которой главной его 
функцией является координация системы менеджмента в целом для обеспечения действий, направлен-
ных на целевое управление. Вместе с тем к настоящему времени в промышленно развитых странах Запа-
да достаточно четко оформились три основные концепции контроллинга, обусловленные его функцио-
нальным назначением и институциональным оформлением: контроллинг с ориентацией на систему бух-
галтерского учета (возникла в 1930-е годы); контроллинг с ориентацией на информацию (возникла в 
1970-1980 гг. в связи с бурым ростом компьютерной техники); контроллинг с ориентацией на координа-
цию деятельности предприятия. На наш взгляд, контроллинг представляет собой систему антикризисно-
го управления достижением целей, координирующую взаимосвязи между информационными потоками, 
диагностикой, анализом, мониторингом и контролем с целью реализации стратегии жизнедеятельности и 
предупреждения кризисных ситуаций, приводящих к банкротству.  

Контроллинг в антикризисном управлении выступает интегрирующей и координирующей подсис-
темой контура управления, обеспечивая инструментальную и методическую базу поддержки принятия 
управленческих решений. Это может быть обеспечено посредством: адаптации системы стратегических 
целей развития предприятия к постоянно изменяющимся условиям внешней среды; формирования сис-
темы информационного обеспечения процесса стратегического планирования и оперативного управле-
ния на предприятии; согласования оперативных планов деятельности предприятия со стратегическим и 
тактическим планом; формирования системы контроля над процессом реализации стратегического плана 
развития предприятия и корректировки его содержания; гибкости организационной структуры управле-
ния предприятием с целью повышения ее способности быстрого реагирования на постоянно изменяю-
щиеся условия внешней среды. В совокупности функций контроллинга в системе антикризисного управ-
ления промышленным предприятием можно выделить сервисную функцию (представление необходимой 
информации для управления), функцию принятия решения и функцию внутреннего контроля. 

Нам представляется, что основным недостатком всех существующих концепций контроллинга 
можно считать идею объединения функций бюджетирования и контроля, что в определенной степени 
объясняется непониманием содержания плановой деятельности в рамках предприятия. Бюджетирование 
даже на среднем по масштабу промышленном предприятии представляет собой достаточно сложную и  
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многогранную деятельность, в которую вовлекается большое число различного рода специалистов. По-
этому передача функций планирования главному контролеру, как предлагают зарубежные исследователи 
в области контроллинга, приведет на практике лишь к дезорганизации и снижению качества плановой 
работы на предприятии. В этой связи совмещение функций бюджетирования и контроля представляется 
необоснованным и нецелесообразным. По нашему мнению, контроллинг в рамках предприятия должен 
выполнять собственные функции, связанные с контролем и оценкой принимаемых решений и подготов-
кой на этой основе конкретных предложений по корректировке антикризисных параметров (ориентиров). 
Согласно такому подходу контроллинг должен представлять собой непрерывно функционирующую сис-
тему контроля над процессом разработки и реализации бюджетов на предприятии, включая стратегиче-
ские планы. 

Следовательно, главной функцией контроллинга в антикризисном управлении должен являться 
процесс контроля, который выполняет: диагностирование по размерам отклонений серьезных ухудшений 
в финансовом состоянии предприятия и существенного снижения темпов его финансового развития; мо-
ниторинг состояния и изменения по всем сферам функционирования – технологической, экономической, 
социальной, информационной, организационной; наблюдение за ходом реализации решений, уста-
новленных системой плановых финансовых показателей и нормативов и измерение степени отклонения 
фактических результатов от предусмотренных; разработку решений по нормализации финансовой дея-
тельности предприятия в соответствии с предусмотренными целями и показателями; корректировку при 
необходимости отдельных целей и показателей в связи с изменением внешней финансовой среды, конъ-
юнктуры финансового рынка и внутренних условий осуществления хозяйственной деятельности пред-
приятия; оценку устойчивости развития предприятия, осуществление антикризисного управления в виде 
решений по профилактике кризисов и готовности к кризисным ситуациям, определения особенностей 
возможного или реального кризиса. Процесс контроллинга на предприятии должен носить всеобъемлю-
щий характер, охватывая все возможные элементы управленческой деятельности, в этой связи ни плани-
рование, ни формирование организационных структур, ни мотивация, ни учетная деятельность и т. д. не 
рассматриваются в отрыве от процесса контроля. В основу организации контроллинга на предприятии 
должны быть положены принципы: системности; результативности; оперативности; простоты примене-
ния; непрерывности; экономичности. 

 
Н.Й. Коніщева, д.е.н., проф., 
Н.В. Трушкіна  
ІЕП НАН України, м. Донецьк 

ПРИНЦИПИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ 
ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ  

У сучасних умовах господарювання актуалізується проблема підвищення ефективності управління 
логістичною діяльністю на промислових підприємствах. Одним з першочергових напрямів її вирішення є вдо-
сконалення організаційної структури здійснення процесів логістичної діяльності.  

Метою даного дослідження є визначення принципів, на яких має базуватися робота щодо вдоскона-
лення організаційної структури здійснення процесів логістичної діяльності на промисловому підприємстві, а 
також виявлення складових економії від реалізації пропозицій щодо вдосконалення організаційної структури 
управління логістичною діяльністю. 

Аналіз, проведений на ряді обстежених вугільних підприємств, свідчить, що робота діючих відді-
лів матеріально-технічного забезпечення та збуту не в повному обсязі відповідає сучасним вимогам до 
організації процесів логістичної діяльності; дії підрозділів з логістики не узгоджені та не скоординовані. 
Наприклад, транспортний відділ замовляє у вантажно-транспортного управління вагони, не завжди узго-
дивши з відділом збуту обсяги та терміни відвантаження вугілля або не скоригувавши строки поставок зі 
споживачами.  

У результаті зростають витрати на здійснення логістичної діяльності за рахунок збільшення ви-
трат на збут вугільної продукції, транспортних витрат, обумовлених простоями транспортних засобів і 
неузгодженістю графіків їх руху; підвищуються збитки підприємства через невиконання умов договорів 
на поставку вугілля споживачам. Це призводить до збільшення собівартості вугілля та скорочення обся-
гів реалізованої вугільної продукції. 

У результаті наукових досліджень з проблем удосконалення організаційних структур управління 
логістичною діяльністю на промислових підприємствах фахівцями відділу проблем перспективного роз-
витку паливно-енергетичного комплексу Інституту економіки промисловості НАН України обґрунтовано 
доцільність створення спеціалізованого структурного підрозділу з управління логістичною діяльністю на 
вугільному підприємстві, визначено напрями його діяльності, комплекс функцій і завдань, які він має вико-
нувати; запропоновано варіанти організаційної структури управління логістичною діяльністю на підпри-
ємствах. 

Принципами, на яких має базуватися робота щодо вдосконалення організаційної структури управ-
ління логістичною діяльністю підприємства є:  

взаємодія між відділами з логістики має бути скоординованою та узгодженою; 
при розробці переліку функцій і завдань, які входять до обов’язків структурних підрозділів, слід 

виходити з необхідності врахування всіх функцій управління процесами логістичної діяльності (прогно-
зування, планування, організація, аналіз, облік, контроль та регулювання); 
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процеси логістичної діяльності мають здійснюватися в єдиному комплексі; 
важливим принципом діяльності всіх структурних підрозділів з логістики на промисловому підпри-

ємстві є націленість на скорочення витрат на здійснення логістичних процесів та оптимізація матеріальних, 
інформаційних і фінансових потоків; 

організація логістичних процесів має ґрунтуватися на впровадженні інформаційних технологій, ав-
томатизованих систем управління, економіко-математичних методів. 

На основі визначених принципів розроблено пропозиції щодо удосконалення організаційної стру-
ктури управління логістичною діяльністю на промисловому підприємстві. Обґрунтовано, що організа-
ційна структура має складатися з таких відділів: матеріально-технічного забезпечення; виробничого; 
управління запасами, складським господарством; транс-портного; управління збутовою діяльністю; кон-
трольно-облікового та планово-аналітичного. Ці відділи виконуватимуть на промисловому підприємстві 
такі функції та завдання:  

планово-аналітичний відділ – аналіз і прогнозування показників логістичної діяльності (обсяги ві-
двантаження продукції різним категоріям споживачів, витрати на здійснення логістичної діяльності, до-
ходи від реалізації продукції); аналіз запасів матеріальних ресурсів, розробка їх норм і нормативів; ви-
значення потреб у матеріальних ресурсах і планування поставок; розробка планів матеріально-технічного 
забезпечення, виробництва, стратегії маркетингу та збуту, відвантаження продукції різним категоріям 
споживачів; планування обсягів запасів готової продукції на складах; 

контрольно-обліковий відділ – облік та контроль витрат на здійснення логістичної діяльності, мо-
ніторинг сплати за придбані матеріальні ресурси та відвантажену продукцію споживачам; 

відділ матеріально-технічного забезпечення – оформлення заявок на поставку матеріальних ресур-
сів, укладання договорів, вибір видів і строків платежів, організація взаємодії з поста-чальниками; орга-
нізація завозу матеріальних ресурсів, їх складування та оформлення документації; аналіз витрат на мате-
ріально-технічне забезпечення; контроль за виконанням замовлень та складання звітів; здійснення моні-
торингу поставок; 

виробничий відділ – організація процесу виробництва продукції; аналіз витрат на виробництво 
продукції; управління якістю продукції;  

відділ управління запасами – розміщення запасів на складах та оформлення відповідної докумен-
тації; аналіз витрат на управління запасами;  

відділ управління складським господарством – організація прийому, розміщення, зберігання та ін-
вентаризації запасів; аналіз витрат на здійснення складської діяльності; оптимізація складських запасів і 
складських витрат та удосконалення інформаційного забезпечення складської діяльності; 

транспортний відділ – розрахунок техніко-експлуатаційних, економічних і вартісних показників, 
які характеризують роботу транспортних засобів; організація вибору засобів та маршрутів транспорту-
вання продукції; організація транспортування продукції споживачам та оформлення відповідної докуме-
нтації; аналіз транспортних витрат;  

відділ управління збутовою діяльністю – проведення маркетингових досліджень та аналізу конку-
рентів і споживачів, SWOT-аналізу; оформлення заявок на поставку продукції та визначення умов опла-
ти; укладання договорів на поставку продукції різним категоріям споживачів; вибір ефективних каналів 
збуту; удосконалення процесів обслуговування крупно-, середньо- та дрібнооптових споживачів на осно-
ві розробки алгоритмів, які враховують їх специфіку. 

Для вдосконалення роботи вищевказаних відділів та організації їх ефективної взаємодії між собою 
необхідно здійснювати процеси логістичної діяльності на промисловому підприємстві на основі застосу-
вання інформаційних технологій. З метою підвищення ефективності обслуговування різних категорій 
споживачів на промисловому підприємстві доцільно впровадити єдину інформаційну мережу, яка вклю-
чає бази даних усіх відділів.  

Реалізація пропозицій щодо вдосконалення організаційної структури управління логістичною дія-
льністю сприятиме економії витрат промислового підприємства за рахунок:  

скорочення робочих місць у відділах з логістики у зв’язку з удосконаленням організації процесів ло-
гістичної діяльності та впровадженням сучасних інформаційних технологій;  

удосконалення системи планування логістичної діяльності, обліку та аналізу на основі викорис-
тання сучасних інформаційних технологій; 

оптимізації обсягів виробничих і складських запасів і витрат на їх управління; 
зменшення транспортних витрат у результаті раціонального використання транспортних засобів за 

вантажопідйомністю; підвищення рівня узгодженості графіків їх руху; формування оптимальних марш-
рутів транспортування;  

удосконалення організації збутової діяльності; зростання рівня обслуговування різних категорій 
споживачів; скорочення часу на обслуговування споживачів; прискорення оформлення відповідної доку-
ментації; підвищення оперативності прийняття управлінських рішень.  

Отже, визначено принципи, на яких має базуватися робота щодо вдосконалення організаційної 
структури здійснення процесів логістичної діяльності на промисловому підприємстві, а також виявлено 
складові економії від реалізації пропозицій щодо вдосконалення організаційної структури управління 
логістичною діяльністю.  

Практична значущість дослідження полягає в тому, що його результати можна використовувати 
при проведенні науково-дослідної роботи з проблем удосконалення органі-заційних структур управління 
логістичною діяльністю на промислових підприємствах. 
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Е.Г. Кошелева, к.э.н. 
ДонНУ, г. Донецк 

ОСОБЕННОСТИ ВВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ВЗНОСА НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА   

Целью системы социального страхования вообще, и введения единого взноса на социальное стра-
хование, в частности, является компенсация социального риска субъектов малого предпринимательства 
путем предоставления застрахованным лицам гарантируемых государством пенсий, пособий и услуг за 
счет страховых средств и, таким образом,  осуществление конституционного права граждан на социаль-
ное обеспечение. 

Анализ опыта социальной защиты в зарубежных странах свидетельствует о том, что введение 
единого взноса на социальное страхование является не новшеством. Так, в России этот взнос был введен 
еще в 2001 г. и составлял в зависимости от доходов от 2 до 26%. Однако с 01.01.2010 г. он был отменен в 
связи со сложностью учета и администрирования в кризисных условиях и планируется повышение ста-
вок взносов в фонд пенсионного, социального и медицинского страхования на 30%. 

В соответствии с Законом Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное госу-
дарственное социальное страхование» от 08.07.2010 г. с 01.01.2011 г. вводится единый социальный 
взнос, значительно упрощающий процедуру уплаты социальных взносов, уплачиваемых в Пенсионный 
Фонд Украины, Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве, Фонд соцстра-
хования на случай безработицы и Фонд по временной утрате трудоспособности. 

Вышеназванным законом предусмотрено: 
создание единой системы сбора страховых взносов, учета и контроля над полнотой и своевремен-

ностью их уплаты; 
введение единой информационной системы плательщиков страховых взносов и застрахованных 

лиц. 
Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование – консолидирован-

ный страховой взнос, сбор которого осуществляется в систему общеобязательного социального страхо-
вания в обязательном порядке и на регулярной основе. Цель единого взноса – обеспечение защиты в слу-
чаях, предусмотренных законодательством, прав застрахованных лиц и членов их семей на получение 
страховых выплат (услуг) по действующим видам общеобязательного государственного страхования. 

Отличием нововведенного единого взноса является не принадлежность его к налоговой системе, 
т.е. налоговое законодательство не регулирует порядок начисления, расчета и уплаты единого взноса. 

Для субъектов малого предпринимательства положительными моментами введения единого соци-
ального взноса является: 

отсутствие необходимости постановки на учет во всех фондах; 
отчисления осуществляются в один фонд единой суммой; 
заполнение форм и предоставление отчетов только в один фонд; 
отсутствие необходимости следить за сроками подачи отчетов в другие фонды. 
По мнению некоторых аналитиков, с точки зрения государства, введение единого социального 

взноса позволит снизить административные затраты фондов социального страхования более чем на 60 
млн. грн., при этом ежемесячная экономия работодателей (как малых, так и крупных субъектов бизнеса) 
составит более 2 млрд. грн. 

Кроме этого, одной из целей введения единого социального взноса должно быть облегчение пре-
доставления отчетности: взамен отчетов во все фонды – отчет только в Пенсионный фонд Украины, та-
ким образом, администрирование взноса возложено именно на Пенсионный фонд Украины. 

Механизм расчета единого социального взноса остался прежним, т.е. взносы состоят из: 
отчислений с заработной платы самого нанятого работника; 
начисления на фонд оплаты труда работодателей. 
База налогообложения единым взносом для физических лиц-предпринимателей зависит от вы-

бранной системы налогообложения: 
1) для физических лиц-предпринимателей, находящихся на «обычной» системе налогообложения, 

базой является сумма дохода (прибыли), полученного от их деятельности, подлежащего обложению на-
логом на доходы физических лиц, и на сумму дохода, распределяемого между членами семьи физиче-
ских лиц – предпринимателей, которые принимают участие во введении предпринимательской деятель-
ности; 

2) для физических лиц-предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложе-
ния, учета и отчетности, базой является сумма, определенная плательщиком самостоятельно для себя и 
членов семьи, принимающих участие во введении предпринимательской деятельности. 

При этом, независимо от выбранной системы налогообложения, сумма единого взноса не может 
быть меньшей, чем размер минимального страхового взноса, который рассчитывается как произведение 
минимального размера заработной платы и размера взноса, установленного законом на расчетный месяц. 

К членам семьи физического лица предпринимателя относятся: жена (муж), родители, дети и дру-
гие лица, находящиеся на содержании предпринимателя, которые: 

1) достигли 15-летнего возраста; 
2) не пребывают с предпринимателем в трудовых или гражданско-правовых отношениях; 
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3) совместно с предпринимателем ведут предпринимательскую деятельность и получают от этого 
доход. 

Ставка единого взноса для субъектов предпринимательской деятельности зависит от выбранного 
варианта, но не ниже 34,7%, когда субъекты предпринимательской деятельности являются плательщика-
ми взносов на пенсионное страхование и страхование на случай безработицы (см. таблицу). 

Таблица 

Распределение единого социального взноса в зависимости от вида страхования  

Взносы на общеобязательное государственное 
страхование 

Обязательные 
взносы 

По желанию 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

На случай безработицы 1,5 1,5 1,5 1,5 

Пенсионное страхование  33,2 33,2 33,2 33,2 
В связи с временной потерей трудоспособности 
и затратами, обусловленными похоронами × 1,9 × 1,9 

От несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, повлекших потерю 
трудоспособности  × × 1,5 1,5 

Итого 34,7 36,6 36,21 38,11
 
Размер страховых взносов для работников составляет: 3,6% для работников на условиях трудового 

договора (контракта) и 2,6% для работников, выполняющих работу на условиях гражданско-правового 
договора. 

Таким образом, введение единого взноса на социальное страхования для субъектов малого пред-
принимательства имеет свои особенности, такие как различия в ставках взноса, определение налогообла-
гаемой базы, порядок расчета, зависящие от выбранного субъектом предпринимательства вариантом 
страхования. 

А.В. Кучеров, к.е.н. 
ІЕП  НАН України,  м. Донецьк 

НЕДОЛІКИ ЗАСТОСУВАННЯ АУТСОРСИНГУ У ПРОМИСЛОВОМУ СЕКТОРІ КРАЇН СНД 

Метою даної роботи  є дослідження і класифікація підходів до визначення аутсорсингу, його еко-
номічної сутності та значення на сучасному етапі ведення господарської діяльності, аналіз можливостей 
використання промислового аутсорсингу в діяльності вітчизняних підприємств. 

Тема  аутсорсингу  найбільш  повно  розкрита у  працях західних науковців, таких як Д. Берсін, 
Ж.-Л. Бравер, М. Донелланн, Е. Йордон, С. Клементс, Р. Морган та Дж. Хейвуд. Необхідно визначити 
внесок у розвиток концепції аутсорсингу і російських економістів Б. Анікіна, С. Календжяна, Д. Михай-
лова, І. Рудої. 

Сутність аутсорсингу полягає в підвищенні ефективності роботи компанії за рахунок передачі зо-
внішнім організаціям не лише деяких функцій, але й бізнес-процесів із метою оптимізації всіх видів ре-
сурсів і концентрації зусиль на основному виді діяльності. Рішення про впровадження аутсорсинговых 
схем приймається на рівні вищого керівництва і власників компанії та є частиною корпоративної страте-
гії. 

Прагнення працедавців мінімізувати витрати на виробництво, у тому числі за рахунок зниження 
прямих витрат на персонал, призвело до того, що тривалість трудового договору й умови зайнятості пра-
цівника стають нестабільними і негарантованими. Ця тенденція чітко простежується в заміні постійної 
робочої сили на контрактні й тимчасові форми зайнятості в прагненні до впровадження нестандартних 
або, як їх ще називають, атипових форм зайнятості. 

Тенденцію  зростання обсягів атипових форм зайнятості підтверджує проведений центральною 
радою гірничо-металургійної профспілки Росії аналіз стану справ у цьому питанні на підприємствах гір-
ничо-металургійного комплексу починаючи з 2004 р. Із 28 територіальних організацій профспілки лише 
3 відповіли, що  такі форми трудових відносин на підприємствах їх регіону не застосовуються (Москов-
ська обл., Республіка Північна Осетія-Аланія, Хабаровський край). Темпи зростання вживання аутсорси-
нгу в цілому по гірничо-металургійному комплексу Росії характеризуються нижченаведеними цифрами. 
Якщо у 2005 р. чисельність працівників підрозділів підприємств, виведених на аутсорсинг, збільшилася 
порівняно з 2004 р. на 41%, то у 2006 р. – уже в 2 рази, а лише за 1 півріччя 2007 р.  чисельність праців-
ників із нестійкою зайнятістю зросла майже в 4 рази проти 2004 р. Сьогодні чисельність зайнятих в аут-
сорсингу – близько 40 тис. чол. 

При використанні аутсорсингу у  країнах СНД виявлялися такі його недоліки: 
рівень професіоналізму співробітників аутсорсингової компанії-аутсорсера (як виконавця, так і 

керівника) може виявитися недостатнім для виконання робіт або надання послуг на належному рівні; 
недостатність важелів управління, що може призвести до зниження ефективності процесів і збіль-

шення витрат на обслуговування за аутсорсинговою схемою; 
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підвищення ризиків порушення збереження майна, безпеки і витоку відомостей конфіденційного 
характеру у результаті надання хаотичного нерегульованого доступу до документів, даних і матеріальних 
цінностей підприємства; 

збільшення часу вирішення проблем в аварійних ситуаціях, пов'язане із зайвою передавальною 
ланкою й узгодженнями, що особливо виявляється в телекомунікаційній і промисловій сфері (у момент 
ліквідації наслідків техногенних катастроф). 

Більше половини  (з 17 опитаних респондентів)  додатково зазначили  також  ряд другорядних 
особливостей використання тимчасового персоналу аутсосерів: 

незнання особливостей регіональної культури (при переведенні call-центрів за кордон); 
непрацездатність в організаціях з низьким рівнем зрілості (через відсутність прописаних і зрозумі-

лих бізнес-процесів); 
недостатній рівень підбору кадровими агентствами, де HR менеджери часто здатні підбирати ква-

ліфіковану робочу силу, але часто не здатні оцінити кваліфікацію претендента на місце «синього комір-
ця»; 

велика плинність кадрів; 
штатні співробітники (за рахунок робочого спілкування з колегами) здатні своєчасно виявляти де-

які помилки (такі як помилка при отриманні кореспонденції), а інколи додатково інформувати клієнта 
про новинки,  а позаштатний персонал зазвичай виявляє лише «шаблонні» помилки, які є менш критич-
ними. 

Основний аргумент за вживання позикової праці експерти у сфері зайнятості вбачають у зниженні 
виробничих витрат бізнесу. Хоча, як показала практика, отримуваний економічний ефект не такий вже і 
великий. І це визнають самі власники. Крім того, у працедавців виникають серйозні проблеми в управ-
лінні персоналом. Але якщо працедавець отримує хоч якусь вигоду при застосуванні відповідних форм 
позикової праці, то працівник в цій ситуації – в явному програші. Людині недостатньо формальної зайня-
тості. Адже вона не дає відчуття захищеності і стабільності. Крім того, відсутня важлива прихильність 
людини до трудового колективу, свого підприємства, зацікавленість в його подальшому розвитку. 

Позикова праця як різновид тимчасової роботи позбавляє працівника гарантій зайнятості, оскільки 
у будь-який момент, незалежно від якості роботи, він може бути усунутий і бути направлений для вико-
нання роботи в іншу організацію, а то і звільнений. У цьому випадку оплата праці і соціальні гарантії 
значно нижчі, ніж у постійних працівників. Тимчасовий характер роботи позбавляє людину права на до-
даткові  грошові компенсації, пов'язані із стажем роботи (оплата за вислугу років, соціальне страхування, 
умовами праці і ін.). Немає упевненості, що кадрові агентства оплачуватимуть лікарняні листи, допомогу 
з вагітності і пологів, а тим більше відпустку по догляду за дитям. Не кожне кадрове агентство зможе 
надавати працівникові соціальні послуги у вигляді регулярних медичних оглядів, путівок і ін. 

Важливий аспект вживання позикової праці пов'язаний із страхуванням. Річ у тому, що кадрові 
агентства, безперечно, не належатимуть до того ж класу професійних  ризиків, що і підприємства, де 
працівник фактично працює. І тому, якщо робота по певній посаді, спеціальності або кваліфікації пов'я-
зана з наданням пільг і компенсацій, то трудовий договір з організацією-провайдером не забезпечує тру-
дящому можливість їх одержання. Не зможе працівник отримати і пільгову пенсію, оскільки до пенсій-
ного фонду буде надана довідка про те, що він працює в кадровому агентстві, де немає дії шкідливих 
виробничих чинників. І довести зворотне буде практично неможливо. 

Посилює ситуацію той факт, що позикові працівники через своє положення фактично позбавлені 
права на об'єднання і ведення колективних дій, тобто на укладання колективного договору і колективний 
захист трудових прав. 

Потрібно на державному рівні врегулювати діяльність посередницьких агенцій позикової праці. 
Дуже важливе значення має правове визначення роботодавця при позиковій праці, оскільки функції ро-
ботодавця частково виконуються як агентством, так і користувачем. У більшості країн Західної Європи 
агентство позикової праці розглядається як роботодавець позикового працівника з усіма наслідками, що 
випливають із цього.  Соціальне обґрунтування  цього полягає у тому, що в іншому випадку агентства 
могли б уникати обов’язків роботодавця і діяли б як своєрідні агенти із продажу, ні трохи не піклуючись 
про умови праці працівників. Слабкий рівень соціального захисту, що надається позиковому працівнико-
ві, і відсутність статусу роботодавця дозволили б агентствам позикової праці уникати фінансових виплат 
у соціальні органи, як-от: відрахування з фонду заробітної плати або виплати у фонди соціального захис-
ту.  Саме тому агентства позикової праці мають виступати як роботодавці, і це має бути визначено в за-
конодавстві України. 

 
Н.Д. Лукьянченко, д.э.н.,  
А.О. Пастушенко 
ДонНУ, г. Донецк 

КОУЧИНГ-ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Украина, как и большинство стран мира, была вовлечена в глобальный финансовый кризис, пере-
росший в кризис реального сектора национальной экономики. Никто не может точно предсказать, как 
долго продлится кризис и каковы будут его последствия для экономики стран мира. Очевидно лишь одно – 
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он существенно преобразует отечественный бизнес, выведет его на качественно новый уровень развития. 
Вместе с тем спад производства в базовых видах экономической деятельности обусловил существенное 
сокращение спроса на человеческие ресурсы. Это определяет рост структурной безработицы, социально-
го напряжения в обществе. Мотивация сотрудников к эффективной и слаженной работе является и обя-
зательным условием успешного развития предприятия. Этого можно достичь только при создании усло-
вий обеспечения карьерного и профессионального роста сотрудников в пределах организации, когда ка-
ждый работник четко видит свои перспективы. Практика зарубежных и ведущих отечественных компа-
ний показывает, что на предприятиях, где создана корпоративная система обучения персонала, сотруд-
ники становятся более ответственными, а рабочий процесс – эффективным. Только сплоченная команда 
единомышленников позволяет обеспечить успех и процветание компаний, поэтому вопрос коучинг-
технологии в управлении персоналом предприятия очень актуален в настоящее время.  

Целью статьи является изучение основных положений концепции коучинга, обоснование возмож-
ностей создания и применения системы корпоративного обучения сотрудников на предприятиях Украи-
ны. 

Повышение инновационной активности хозяйствующих субъектов, поддержание интеллектуаль-
ного капитала нации, творческого потенциала молодых и креативных кадров являются необходимыми 
условиями преодоления негативных последствий кризиса. В существующей ситуации для менеджеров 
открываются новые возможности существенного повышения эффективности управления персоналом. 
Перспективным методом повышения творческого и интеллектуального потенциала кадров является кон-
цепция бизнес-коучинга. 

Согласно Международной Федерации Коучинга (ICF), коучинг – это непрерывное сотрудничест-
во, которое помогает работникам достигать реальных результатов в своей личной и профессиональной 
жизни. Посредством коучинга они углубляют свои знания, повышают свой КПД и улучшают качество 
жизни. Коучинг, фокусируя внимание на том, где человек хочет оказаться, в какой точке он находится в 
данный момент и что он готов сделать, чтобы попасть туда, где он хочет быть завтра, ускоряет процесс 
самосовершенствования каждого сотрудника [6]. Следовательно, основная задача применения концепции 
бизнес-коучинга в управлении персоналом – не научить чему-либо, а стимулировать самообучение, что-
бы в процессе деятельности кадры могли сами находить и получать необходимые знания. Суть этого 
подхода заключена в раскрытии спящего внутреннего потенциала, и приведении в действие системы мо-
тивации каждого отдельно взятого человека. Умение ставить перед собой конкретные цели и определять 
способы их достижения приводит к тому, что работа персонала становится более эффективной. Сотруд-
ники гораздо быстрее и легче достигают того, чего действительно желают, когда у них есть коуч, кото-
рый сопровождает и может профессионально помогать им. 

По мнению создателей Портала [7], можно выделить два основных направления коучинга: 
1) коучинг как вид консультирования. Здесь можно выделить бизнес-коучинг (для решения со-

трудниками поставленных перед ними бизнес-задач) и лайф-коучинг (для решения жизненных задач ка-
ждого человека); 

2) коучинг как стиль управления. В данном контексте коучинг становится все более популярным в 
нашей стране и активно развивается.  

Процесс проведения коучинга начинается с заключения контракта между коучем и клиентом, где 
оговариваются все пункты сотрудничества. После этого можно приступать к самим коуч-сессиям, где 
рассматриваются интересующие клиента темы. Коуч-сессии могут проводиться как очно, так и заочно 
(по телефону, через интернет и так далее).  

Одним из способов внедрения концепции коучинга в практику управления украинских предпри-
ятий является создание специализированных отделов и подразделений, которые должны заниматься ор-
ганизацией проведения коуч-сессий с руководителями и подчиненными, а также распространением про-
ясняющей информации относительно сущности коучинга и основных принципов его проведения. Такие 
отделы также должны заниматься формированием общих принципов и направлений развития коуч-
технологии на предприятиях. 

Таким образом, коучинг – перспективное направление повышения квалификации кадров в отече-
ственном бизнесе, поскольку помогает максимально использовать потенциал  человека и развивать его 
способности. В настоящее время стандартные знания как таковые перестают быть основой долгосрочно-
го конкурентного преимущества. Изменения, с которыми сталкиваются предприятия, становятся все бо-
лее значительными и масштабными. Они затрагивают такие стороны бизнеса, как технология, организа-
ционные структуры, новые знания, общество, потребительские запросы. Инновационный путь развития 
предъявляет особые требования к интеллектуальному капиталу предприятий: способностям, уровню зна-
ний, квалификации и мобильности персонала, уровню качества и своевременности выполнения произ-
водственных заданий. Вместе с тем в силу менталитета и низкой мотивации сотрудников украинских 
компаний данный аспект часто не учитывается. Одной из причин является то, что в нашей субкультуре 
коучинг не предусмотрен, в отличие от развитых стран Запада, где тренировать свои личностные качест-
ва и искать в себе резервы руководители начали давно. Вместе с тем грамотные руководители уже сейчас 
видят взаимосвязь инвестиций в интеллект и результативности работы предприятия в целом. 

В рыночных условиях компания может успешно развиваться, опираясь на собственные силы и 
привлекая внешние ресурсы только при наличии персонала, владеющего знаниями и навыками, необхо-
димыми для выявления и реализации ее конкурентных преимуществ. Решение проблем повышения ква-
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лификации кадров в Украине требует реализации комплекса мероприятий: внедрение концепции коучин-
га в образовательную систему и создание программ подготовки профессиональных бизнес-тренеров в 
вузах Украины; государственная поддержка практикующих коучей; реализация политики распростране-
ния знаний о принципах коучинга в СМИ; создание возможностей для выхода на рынок Украины бизнес-
школ с мировым именем; применение методов управления по «взращиванию» предприятиями собствен-
ных управленческих кадров. 
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О.В. Лященко  
ДЗ «ЛНУ імені Тараса  
Шевченка», м. Луганськ 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ  
ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Забезпечення економічного й соціального прогресу в суспільстві з будь-яким типом економіки не-
можливе без управління процесами, що відбуваються в ньому. Під управлінням звичайно розуміють сис-
тему свідомих, доцільних, планомірних впливів суб'єктів управління на його об'єкти для того, щоб забез-
печити збереження їхньої якісної специфіки, нормальне функціонування, пристосування до умов зовні-
шнього середовища, що змінюється. 

Останнім часом у публікаціях вітчизняних та зарубіжних вчених все більше уваги приділяється 
питанням вивчення змісту інноваційного потенціалу, аналізу його найважливіших характеристик та ви-
значення взаємообумовленості його структурних елементів, тенденцій розвитку, напрямів удосконалення 
якості його використання. Проте недостатньо дослідженими залишаються економічні та організаційні 
аспекти управління інноваційним потенціалом та проблеми ефективності його використання. 

 Окремим питанням інноваційного розвитку господарських структур та управління інноваційними про-
цесами на підприємстві значна увага приділяється у роботах О. Амоші, В. Гончарова, В. Ляшенка, 
Л. Матросової, Д. Кокуріна, Н. Краснокутської, С. Ілляшенка, Н. Чухрай, О. Федоніна, Л. Федулової, 
Є. Лапіна  та ін. 

Управління інноваційним потенціалом – одне з найважливіших завдань, оскільки ефективність ді-
яльності промислового підприємства в жорстких умовах конкурентної боротьби насамперед залежить від 
його здатності до нарощування і активного використання його організаційних, технічних, маркетингових 
та інших інноваційних можливостей, які становлять інноваційний потенціал. 

Слід зазначити, що незважаючи на наявність досить великої кількості наукових робіт щодо управ-
ління інноваційним потенціалом підприємства та відносну наукову розробленість окремих елементів 
системи управління інноваційними процесами, поняття «управління ефективністю використання іннова-
ційним потенціалом» є в економічній теорії недостатньо дослідженим.  

Існує думка, що під системою управління інноваційним потенціалом підприємства слід розуміти 
цілісний структурований взаємопов’язаний комплекс скоординованих дій у вигляді сукупності принци-
пів, методів та організаційних механізмів реалізації управлінських рішень, застосування яких забезпечує 
ціленаправлене та систематичне використання ресурсів з метою раціонального формування та викорис-
тання інноваційного потенціалу, а також оцінки його адекватності, яка дозволяє оцінити та в подальшо-
му врахувати потенційні можливості підприємства, що надасть змогу більш ефективно управляти інно-
ваційною діяльністю. 

У такому визначенні робиться наголос на те, що весь комплекс заходів щодо формування системи 
управління інноваційним потенціалом підприємства підпорядкований меті ефективного використання 
реальних та потенційних інноваційних ресурсів, реалізація якої можлива за умови ефективної системи 
управління. 

Управління ефективністю використання інноваційного потенціалу підприємства є сукупністю 
впливів, обраних з безлічі на підставі визначеної інформації та спрямованих на підтримку та поліпшення 
використання інноваційного потенціалу підприємства. 
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Таким чином, управління ефективністю використання інноваційного потенціалу підприємства – це 
сукупність принципів, методів, функцій управління та організаційного механізму реалізації 
управлінських рішень, що забезпечують безперервний цілеспрямований вплив на систему складових 
інноваційного потенціалу підприємства з метою забезпечення його ефективного формування, реалізації 
та розвитку.  

Дане розуміння сутності управління відрізняється тим, що потребує формування комплексної сис-
теми управління, яка відповідає сучасним вимогам, а також однією з найважливіших характеристик 
інноваційного потенціалу виділяє ефективність його функціонування. Управління використанням іннова-
ційного потенціалу підприємства являє собою процес вироблення і прийняття управлінських рішень по 
всіх основних аспектах його формування, розподілу й використання. 

Для реалізації основної мети управління інноваційним потенціалом підприємства, а саме забезпе-
чення ефективності здійснення інноваційної діяльності в коротко- та довгостроковому періодах, 
необхідним є вирішення таких завдань: 

формування на оцінка інноваційного потенціалу; 
пошук та реалізація напрямів використання інноваційного потенціалу; 
виявлення прихованих можливостей (ресурсів) та шляхів їх реалізації в проектах інноваційної 

діяльності підприємства; 
координація інноваційного потенціалу та інноваційних потреб підприємства; 
виявлення факторів зростання інноваційного потенціалу; 
відповідність інноваційного потенціалу потребам підприємства. 
Можливим є також виділення функцій, які виконує система управління інноваційним потенціалом 

підприємства, оскільки саме через функції проявляється сутність даного поняття: 
наукова функція – управління інноваційним потенціалом підприємства сприяє розвитку науки, ві-

дкриттю нових законів та принципів, виступає генератором новітніх ідей; 
технічна функція – ефективне управління інноваційним потенціалом підприємства впливає на роз-

робку і освоєння покращених, більш досконалих способів виробництва продукції; 
виробнича функція – сприяє випуску продукції з покращеними або новими властивостями; 
соціальна функція – направлена на покращення умов праці, вирішення проблем охорони здоров’я, 

освіти, культури; 
інформаційна – дозволяє розв’язати завдання раціональних інформаційних потоків у сфері науко-

во-технічної та інноваційної діяльності, підвищення достовірності й оперативності отримання 
інформації; 

організаційна – організує процеси оптимальної організації планування, формування та реалізації 
інноваційних ресурсів. 

Отже, ефективне функціонування системи управління інноваційним потенціалом визначається реалізацією 
таких основних умов: 

1. Інтегрованість системи управління інноваційним потенціалом підприємства із загальною системою 
управління, забезпечення ефективності всіх сфер діяльності підприємства, пов’язане із забезпеченням 
зростання ефективності операційної діяльності, оптимальним фінансуванням інвестиційних проектів, 
впровадженням досягнень технологічного прогресу. 

2. Комплексний характер формування інноваційних управлінських рішень. Усі управлінські рі-
шення у сфері формування й реалізації інноваційного потенціалу є взаємозалежними й прямо або непря-
мо впливають на кінцеві результати  діяльності в цілому.  

3. Високий динамізм управління, що враховує зміну факторів зовнішнього середовища, потенціал 
формування фінансових ресурсів, темпи економічного розвитку, форми організації виробничої й фінан-
сової діяльності, фінансовий стан й інші параметри функціонування підприємства.  

 

В.М. Марченко, к.е.н. 
Донецький ІПП 

СИСТЕМА КОНТРОЛІНГУ – СИСТЕМА ВИМІРІВ, СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ 

В умовах, коли збільшується дія внутрішніх та зовнішніх факторів, які впливають на прийняття 
управлінських рішень, ускладнюється відбір необхідних факторів, які правильно відображають роботу 
бізнесу чи бізнес-одиниці та показників для виміру. Правильна система показників дає можливість ефек-
тивно здійснити оцінку теперішнього стану та перспективи на майбутнє розвитку бізнесу. Суттєво необ-
хідно мати постійний моніторинг роботи у теперішньому часі, а не те, що вже збулося і можна побачити 
з фінансової звітності і результатів діяльності підприємства чи організації. Це дає змогу приймати прави-
льні управлінські рішення. 

Система оцінок та вимірів є сучасною складовою менеджменту: збалансована система показників, 
вивчення провідного досвіду, розрахунок собівартості продукції за номенклатурою та на одного працю-
ючого тощо – це неповний список методик та критеріїв оцінки роботи. Неправильний підбір факторів та 
показників призводить до неправильних оцінок та прийняття неправильних управлінських рішень. Для  
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того щоб відібрати необхідні фактори та показники, необхідно зробити аналіз цілей фірми і передусім 
виявити наявні цілі того чи іншого бізнесу. Для системи контролінгу також слід виконати аналіз показ-
ників, які не є для всіх однаковими, до конкретного підприємства чи організації, ґрунтуючись на невели-
кій їх кількості. У більшості випадків робляться акценти на фінансові показники – це, по-перше, не дає 
зрозумілого поняття, якщо управлінець не має фахової фінансової освіти чи спеціального навчання, по-
друге, вони дають оцінку вже прийнятих рішень. Система збалансованих показників – це великий набір 
показників, які у цілому – макроекономічному плані щодо підприємства дають оцінку роботи. Необхід-
но, щоб кожен управлінець чи робітник чітко розумів цілі фірми, систему мотивації та її подальший роз-
виток. 

Система контролінгу розробляється окремо для кожного підприємства або організації, тому що 
вони мають свої унікальні особливості. Так, якщо взяти проектний менеджмент у системі контролінгу, 
має бути враховано, щоб виконання робіт вимірялося у будь-якому необхідному періоді, якість виконан-
ня робіт можна було проконтролювати у кожній точці на вимогу клієнта-замовника, контролювати варті-
сні показники у рамках існуючого бюджету. Методи контролінгу для виміру ефективності включають 
збалансовані системи показників та цільовий менеджмент. При цьому розраховується, що менеджер од-
разу все сприйме та робота піде угору (збільшення частки ринку, обсяг продажів та інше), але, вочевидь, 
менеджер сконцентрований на своєму рівні на повсякденних процесах і забезпеченні роботи свого на-
пряму. Але, як правило, вони не мають системи зрозумілих факторів, які б впливали на результативність 
діяльності підприємства та системи порівнянь впливу цих факторів. Це складне завдання, бо присутній 
людський фактор, тому треба зав’язати нематеріальні показники (поведінки споживачів та співробітни-
ків) з фінансовими й операційними. При цьому необхідне визначення того, що найбільше впливає на ре-
зультати діяльності бізнесу. Для цього треба мати за необхідне якомога більшу кількість даних та згру-
пований аналіз, щоб розробити 3-5 необхідних показників, які б визначали ефективність роботи підпри-
ємства у будь-якому діючому періоді, давали можливість своєчасного впливу на процеси та оцінювати 
майбутній стан бізнесу. 

Проблема контролінгу та правильні показники є актуальними також і тому, що близько 75% робо-
чого часу управлінці витрачають на спілкування та різноманітні збори. Правильність рішень суттєво 
впливає на загальну ефективність підприємства або організації, при цьому, як правило, менеджерам не 
надається відповідної підготовки, яка б сприяла виконанню головних завдань, особливо це стосується 
українського бізнесу. Проте управлінець має багато іншої інформації, а саме: слухи, різноманітні звіти та 
накази, що не дає правильних орієнтирів для плідної роботи. Для вироблення правильної системи конт-
ролінгу та показників необхідно розглянути декілька параметрів, а саме: мати чітку стратегію бізнесу, 
бути пов’язаними з операційними системами, які діють на підприємстві, консолідовані зв’язки менедж-
менту на усіх рівнях та зрозумілу для усіх стратегію. Далі необхідно зробити аналіз і аудит системи кон-
тролінгу і показників: по-перше, чітко визначити стратегічні цілі і виміряти ясність впроваджуваної 
стратегії та перевести її у вимірювальні показники, при цьому зрозумілі менеджерам на всіх рівнях; по-
друге, показники ефективності роботи мають бути у кожного менеджера окремі, зрозумілі для нього, при 
цьому впроваджувати необхідно показники, а не цілі, що дають змогу розглядати розвиток, ефективність 
та нематеріальні відносини; по-третє, консолідовані показники не дають змоги маніпулювання ними 
окремим управлінцям і надають для усіх націленість та єднання зусиль; по-четверте, це дозволить  оці-
нювати діяльність як об’єктивну та сприяти об’єктивній винагороді для кожного співробітника підпри-
ємства чи організації. 

Побудова системи контролінгу та показників має починатися з аналізу структури ціноутворення з 
урахуванням існуючої ситуації на ринку та можливості потенціалу на майбутнє, а саме: наявності брен-
дових продуктів, частки ринку, прогнозів щодо розвитку ринку, а для українського ринку – політичних 
ризиків та інше. Відбір показників проводиться з максимально наукової точки зору з урахуванням інди-
відуальностей підприємства або бізнесу, вони мають відображати не тільки певний результат, але і вра-
ховувати стратегію і цілі, стимулювати розвиток діяльності підприємства. Доцільно мати якомога менше 
показників, знявши дублювання та конфліктність. Показники мають контролюватися, і через них управ-
лінець повинен мати змогу впливати на управління процесами згідно з його рівнем. Не можна приймати 
показники, на які не можна впливати. Показники мають бути економічно ефективними. Аналіз показни-
ків потрібно розглядати через призму ранжування за важливістю. 

Окрім фінансових, є нематеріальні показники, які також суттєво впливають на ефективну діяль-
ність бізнесу, а саме: професійні якості співробітників, чіткість стратегії для всіх управлінців, чіткість 
прописані бізнес-процеси, надання робітникам можливості здійснювати свої професійні та людські (по-
вага, порозуміння та інше) і матеріальні здібності, обрахування рівня дохідності існуючого бізнесу для 
власника. В умовах кризових явищ, як правило, на це не звертається уваги, навпаки, власники і топ-
менеждмент розглядають надання роботи як привілей, що в свою чергу спонукає найманих робітників як 
максимум розглядати роботу у рамках службових обов’язків, не сприяючи ефективній роботі підприєм-
ства. 

Потребує уваги розгляд показників у розрізі внутрішнього та зовнішнього середовища. Для внут-
рішнього середовища характерні текучість кадрів, зміни в структурі організації, об’єктивність показни-
ків, які не давали би змоги окремим управлінцям нехтувати інтересами усіх, вони повинні сприяти об'єд-
нанню зусиль усього персоналу, у тому числі на прикладі заохочення взаємодії за допомогою розробки 
показників взаємодії. Зовнішнє середовище передбачає оцінку ризиків розвитку промисловості та суспі-
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льства, ринкових змін, дій конкурентів, постачальників та клієнтів. Для розробки заходів необхідно розг-
лянути у взаємодії усіх вищеназваних сил ринку та стратегії і цілі підприємства, а також здійснювати 
системний аналіз факторів та варіантів можливого розвитку ринку. Такий підхід може призвести до пе-
регляду стратегії підприємства та системи контролінгу і показників з метою запобігання ворожим діям з 
боку конкурентів, постачальників та клієнтів. 

 
І.В. Марченко 
ІЕП НАН України, м. Донецьк 

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ВЗАЄМНОЇ ПІДТРИМКИ 

Українські підприємства, як і підприємства країн колишнього Радянського Союзу, знаходяться у 
пошуках свого міста у світовій економіці. З’явилось багато принципово нових завдань, пов’язаних з їх 
подальшим існуванням та розвитком. Зросла чисельність різноманітних факторів (внутрішніх та зовніш-
ніх), які суттєво впливають на стан підприємств. В умовах планової економіки основним завданням під-
приємства було випуск якомога більшої кількості товару, що відповідало промисловій концепції. 

На даному етапі світової економіки, в умовах незгасаючих кризових явищ виникла подальша не-
обхідність пошуку нових підходів до маркетингових досліджень та їх впровадження. На більшості підп-
риємств пострадянського простору набуло поширення впровадження зарубіжного досвіду. Це розробка 
системи знижок для оптових покупців, зниження затрат за рахунок зниження цін на сировину та матеріа-
ли, формування вертикально інтегрованих компаній з формуванням ланцюжка цінностей, створення 
власних маркетингово-збутових мереж та сервісних бізнесів для обслуговування потреб підприємства та 
клієнтів. Такі підходи давали можливість розвиватися в умовах зростання. Але в умовах економічного 
спаду треба розглядати більш придатні стратегії, і одна з них – згортання діяльності. Така стратегія пе-
редбачає розробку принципово інших цілей та тактики. Своєчасне згортання може дати змогу пережити 
скрутні часи, зберегти фінансові ресурси для початку діяльності після закінчення кризових явищ або пе-
реходу на розвиток іншого бізнесу. 

При цьому мало уваги приділялося іншим маркетинговим заходам: по-перше, роботі підприємства  
зі  збутовими організаціями; по друге, фінансовому маркетингу (у фінансово-промислових групах). 

Підприємства виробляли систему знижок та бонусів, у більшості випадків цим і обмежувалися 
комерційні відносини. Підприємства не мали змоги прив’язати збутову структуру до себе, особливо коли 
підприємство не було монополістом на ринку. Як правило, збутові організації є мультибрендовими і за-
ймаються збутом пов’язаних товарних груп: будівельних, металопрокату, продуктових та інших. Це мо-
же дати можливість підприємствам прив’язувати збутовиків за допомогою закупівель у них матеріалів та 
товарів, які потрібні для виробництва, тобто підприємство продає свою продукцію маркетингово-
збутовій організації (у тому числі стимулюючи фірмовими знижками), у свою чергу закуповує у них не-
обхідні товари. Така маркетингова стратегія дає суттєві важелі впливу на них, дозволяючи за необхіднос-
ті змінювати схеми роботи. 

Маркетинг у фінансовій сфері дає можливість застосовувати різноманітні підходи, як-то кредитні 
ресурси, депозити, випуск облігацій та розрахунок векселями з відстрочкою платежу, дисконтування 
тощо. У фінансово-промислових групах (ФПГ) є можливість фінансування одного бізнесу за рахунок 
іншого. Як правило, надання коштів – це матеріальна безпроцентна зворотна допомога на певний період, 
кредитування через оплату товарів та послуг, збільшення статутного фонду підприємства. Але при цьому 
слід звернути увагу на те, що не враховується погіршення стану бізнес-донора. При наданні фінансової 
допомоги необхідно за допомогою фінансових установ складати такі угоди, в яких було б враховано се-
редні відсотки у банківському секторі на теперішній період та недоотриманий дохід бізнес-донора. Це 
дає змогу чітко прогнозувати, наскільки є необхідність у фінансуванні нових видів бізнесу, та при надан-
ні фінансового ресурсу спонукати бізнес-реціпієнта плідно ставитись до наданого ресурсу. В умовах кри-
зи з’явилась нагальна необхідність управління тимчасово вільними коштами. Практика показує, що у 
більшості випадків кошти на рахунках підприємств не працюють на нього, їх не розміщують на коротко-
строкових депозитних рахунках обслуговуючих фінансових установ, а у групах підприємств, які мають у 
своїй структурі фінансової установи, не проводять необхідної роботи з банками для отримання додатко-
вого доходу від тимчасово вільних коштів за рахунок використання фінансових інструментів. Ще одна 
складова короткострокової фінансової маркетингової мети – розподіл управління фінансовими ресурса-
ми згідно з рівнями управління. Як правило, у ФПГ коштами розпоряджаються по бюджетах, але при 
цьому не звертається уваги на короткі гроші (до одного місяця). Практика показує, що фінансами в пов-
ному обсязі розпоряджається головний офіс або бізнес-одиниця, при цьому нехтується потребами того 
чи іншого, оскільки перед ними постають різні цілі. Фінансовим підрозділам треба розділити управління 
за рівнями з чіткими правилами та регламентами. 

Такі маркетингові заходи нададуть можливість більш раціонально і економно заробляти та збері-
гати кошти в умовах кризових явищ.  
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА  
В  СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Процессы трансформации в экономике Украины вызвали изменение условий функционирования 
предприятий, расширение самостоятельности субъектов хозяйствования, их полную ответственность за 
результаты деятельности. Переосмысление практиками такой функции управления, как планирование 
привело к необходимости внедрения стратегического планирования, стержнем которого выступает раз-
работка стратегии развития – формирование будущего компании. При этом стратегическое планирова-
ние, как составная часть стратегического управления предприятием, призвано выполнять функции цен-
трального звена, обеспечивающего его долгосрочную выживаемость и возможность достижения пред-
приятием успеха в конкурентной борьбе. Хотя, по мнению отдельных ученых, важнейшей причиной пе-
рехода от стратегического планирования к стратегическому менеджменту представляется качественное 
изменение рыночной среды, тем не менее стратегическое планирование, выступая составной частью раз-
работки стратегии, остается необходимым элементом процесса стратегического управления. 

Однако здесь уместно заметить, что при дальнейшем развитии рынка и при существующей прак-
тике использования стратегического планирования в функционировании хозяйствующих субъектов 
имеют место объективные границы его эффективности, которые проявляются, прежде всего, в следую-
щих формах.  

Во-первых, при планировании деятельности, когда прогнозируются будущие качественные изме-
нения окружающей среды, основным недостатком такого планирования, как и долгосрочного, выступает 
перенос параметров и тенденций развития прошлых периодов на прогнозируемый временной интервал, 
тогда как исключительной особенностью стратегического планирования должно быть проецирование 
прогнозируемых основных направлений на текущий период развития экономики. Другими словами, в 
настоящее время должны быть конкретизированы и осуществлены действия, обеспечивающие опреде-
ленное развитие в будущем. 

Во-вторых, планирование своей деятельности хозяйствующий субъект, как правило, осуществляет 
на основе внутренних ресурсов и возможностей. Такой подход не в состоянии обеспечить достижение 
эффективных результатов, так как возможности этого субъекта ограничиваются имеющимися на сего-
дняшний день ресурсами. 

Как известно, ранее в крупных, иногда в средних компаниях в условиях быстрого корпоративного 
роста, сопровождающего резким увеличением их размеров и повышением сложности системы менедж-
мента, применялась система долгосрочного планирования. Однако, поскольку основным методом долго-
срочного планирования была экстраполяция тренда, данная система не могла обеспечить адекватную 
реакцию на изменчивые условия рынка. Стратегическое же планирование наряду с учетом тенденций 
внешней среды интегрирует все последние достижения в области методов планирования и по сравнению 
с долгосрочным планированием является значительно более сложным и многогранным. В число новых 
теоретических методов, используемых стратегическим планированием, входят модели анализа инвести-
ционных портфелей компаний, разработка ситуационных планов развития, применение сценарного пла-
нирования, использование систем экспертных оценок, применение различных аналитических матриц для 
исследования альтернатив возможного стратегического развития и др. 

Эффективность использования стратегического планирования во многом обусловлена правильным 
выбором приоритетных задач развития. Так, например, задача увеличения доли компаний на рынке това-
ров и услуг, выдвижение на первый план задач рыночной экспансии с целью изменения структуры рынка 
товаров и услуг резко повышает требования к качеству стратегического планирования деятельности 
компаний, заставляя их по-новому взглянуть на основные проблемы его реализации. 

Исследования показывают, что все проблемы постановки и решения задач стратегического плани-
рования деятельности компаний могут быть разбиты на следующие группы: 

концептуальные проблемы, связанные с выбором основной методологической базы, на которой 
будет строиться вся концепция стратегического планирования; 

системные проблемы, связанные с необходимостью строгого соблюдения общесистемных методо-
логических требований в алгоритмах решения задач стратегического планирования: проблемы системно-
го описания объекта стратегического планирования, окружающей его рыночной среды, правил оценки и 
выбора наилучших альтернатив развития; 

маркетинговые проблемы, связанные с повышением достоверности ключевой части задачи страте-
гического планирования – оценки реального положения дел на рынке товаров и услуг. 

Основу концептуальных проблем задач стратегического планирования составляет проблема выбо-
ра так называемого уровня маркетинговой деятельности, в структуре которой и будет осуществляться  
поиск оптимальной стратегии развития компании. При этом выбор той или иной концептуальной основы  
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для задачи стратегического планирования деятельности компании полностью определяет подходы к ре-
шению ее системных проблем, связанных прежде всего с системным описанием объекта стратегического 
планирования. Это объясняется тем, что согласно принципу цели все системное представление задачи 
стратегического планирования определяется целями, которые хотела бы достичь компания. 

Следует также отметить, что в структуре задачи стратегического планирования определенный ал-
горитм позволяет, двигаясь от цели стратегического планирования, получить весь комплекс микрозадач 
стратегического планирования – от задач реинжиниринга бизнес-процессов до задач управления персо-
налом. Каждая из них тесно связана с тем или иным существенным фактором, плановые изменения кото-
рого позволяют осуществлять кампании движение к поставленной цели наилучшим образом. Как пока-
зывает опыт решения подобных задач, в их числе чаще всего оказываются: цена товара или услуги, их 
качественные показатели, квалификация персонала, эффективность рекламных кампаний, ассортимент 
оказываемых услуг.  

Большинство компаний, решающих в настоящее время задачи стратегического планирования, вы-
полняют этап формулировки цели и выбора факторов, влияющих на ее достижение, на базе данных, 
представляемых предварительными маркетинговыми исследованиями, имеющими цель оценки сего-
дняшнего положения компаний на рынке товаров и услуг. Отсюда становится очевидным, что низкое 
качество маркетингового исследования может оказать решающее влияние на весь результат задачи стра-
тегического планирования, что заставляет особое внимание уделить проблеме повышения достоверности 
его результатов. 

Таким образом, стратегическое планирование, предусматривая системное определение четких це-
лей и задач, взаимосвязанных между собой и взаимосогласованных с наличным объемом ресурсного по-
тенциала, остается действенным даже в условиях динамических изменений рыночной среды, поскольку 
наперед учитывает возможности и угрозы внешнего окружения и допускает разработку нескольких вари-
антов сценариев и моделей развития, которые по потребности корректируются и адаптируются к измене-
ниям. Поэтому поиск действенных средств и инструментов влияния на развитие промышленных пред-
приятий корпоративного сектора актуализирует необходимость более широкого использования страте-
гического планирования. 

 
А.В. Накалюжний 
ДонНУ, м. Донецьк 

АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

У сучасних умовах соціально-економічного розвитку України посилюються процеси консолідації 
в багатьох галузях національного господарства. Однією з форм консолідації підприємств у галузі є про-
цес придбання одного підприємства іншим. В основу процесу придбання покладено раціональну оцінку 
вартості підприємства – об’єкта оцінки. Для проведення раціональної оцінки бізнесу необхідно вирішити 
певне коло завдань, виділенню та актуалізації яких присвячено цю статтю. 

Фундамент сучасної теорії оцінки вартості підприємства закладено у працях іноземних учених-
економістів, багато з яких є професійними сертифікованими фахівцями-оцінщиками, зокрема Еванс 
Френк та Девід Бішоп, Асват Дамодаран. Значний внесок в розробку цієї проблеми зроблено російськи-
ми вченими А. Грязновою, М. Федотовою, В. Григор’євим. Деякі аспекти завдання оцінки справедливої 
вартості розглянуто в працях таких українських вчених, як П. Круш, С. Поліщук, В. Петренко, 
В. Шалаєв. 

Метою цього дослідження є розгляд актуальних завдань оцінки вартості підприємства, без прави-
льного вирішення яких неможливо раціонально оцінити вартість підприємства з використанням методів, 
запропонованих сучасною теорією оцінки. 

Оцінка вартості підприємства становить складний процес використання різних підходів та мето-
дик для визначення в грошовій формі вартості бізнесу. Вибір оптимальних, адекватних ситуації підходів 
до оцінки є одним з ключових етапів процесу. У світовій практиці виділяють три підходи оцінки вартості 
підприємства: дохідний, порівняльний і затратний. 

Дохідний підхід орієнтовано на оцінку підприємства в якості об’єкта, ринкова вартість якого ціл-
ком залежить від доходу, який воно може принести в процесі подальшого функціонування. При застосу-
ванні дохідного підходу актуальними є такі завдання: 

1. Розрахунок ставки дисконтування. Якщо в процесі розрахунку ставки дисконтування викорис-
товувати модифіковану модель оцінки капітальних активів 

cERP)USAERP(fReR +×β+= , 

де cERP  – премія за суверенний ризик країни (c – country), а премія за ризик інвестування в акції підп-

риємств країни (sc – shares of the country) визначається як 

USA

CSE
USAERPSCERP ν

ν
×= ,  
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де 
CSEν (CSE – country stock exchange) – коефіцієнт варіації фондового ринку країни; 

USAν  – коефіці-

єнт варіації розвиненого фондового ринку, наприклад ринку США; 
то необхідно: 
оцінити безризикову ставку. Асватом Дамодараном пропонується як безризикову ставку викорис-

товувати дохідність довгострокових облігацій уряду США [1, 206]. Але якщо об’єкт оцінки знаходиться 
в Україні, то постає питання правильності використання дохідності цінних паперів іноземної країни як 
безризикової ставки. Це питання є досі невирішеним з огляду на те, що у випадку використання в якості 
безризикової ставки, наприклад, дохідності до погашення облігацій українського уряду, будуть врахову-
ватись суверенні ризики, пов’язані з рівнем інфляції в країні, обсягом державного боргу тощо; 

розрахувати β-коефіцієнт. Згідно з джерелом [2, 877-878], якщо підприємство є міжнародною ком-
панією, акції якої входять до багатьох світових індексів, буде раціональним використання як незалежної 
змінної в моделі регресії дохідності міжнародного індексу. Велика міжнародна компанія може займати 
значну частку в структурі фондового ринку тієї країни, де розташовані її основні виробничі потужності, 
тому значення β-коефіцієнта буде близьким до одиниці, створюючи ілюзію абсолютної кореляції дохід-
ності акцій і дохідності фондового ринку, тобто збалансованого систематичного ризику; 

кількісно оцінити суверенний ризик. Суверенний ризик являє собою ризик, пов’язаний з конкрет-
ними економічними, соціальними, політичними та іншими умовами країни-об’єкта інвестицій. Як моделі 
оцінки суверенного ризику і запропоновано використання моделей панельних даних та нейронно-
мережне моделювання [3, 203-204]. У процесі порівняльного аналізу виявилося, що більш прості за кіль-
кістю факторів моделі нейронних мереж мають кращу пояснювальну здатність, ніж моделі фіксованих 
ефектів в моделях панельних даних. Актуальним залишається набір факторів в моделі нейронних мереж, 
адже в даний момент вона ґрунтується виключно на показниках темпів економічного зростання та ін-
фляції. 

2. Виявлення прогнозованого періоду грошових потоків. Дуже важливим для показника вартості 
підприємства є період дисконтування. Відкритим залишається питання визначення можливого строку 
функціонування підприємства за відсутності або підтримки постійного рівня інвестицій. Особливо акту-
альним це питання є для компаній, що працюють у сфері інформаційних технологій [2, 881]. 

Порівняльний підхід при оцінці вартості підприємства орієнтується на ціни продажу підприємств-
аналогів на ринку. Цей підхід застосовується за наявності таких умов: 

достатня кількість підприємств-аналогів і адекватна інформація про них; 
при угодах про злиття і придбання підприємств враховуються обставини, які схожі з умовами під-

приємства, вартість якого оцінюється; 
коефіцієнти, які характеризують діяльність підприємства, являють собою достовірну інформацію 

про ринкові умови і ціни на дату оцінки. 
Слід зазначити про складність вибору підприємств-аналогів на ринку у випадку оцінки вартості 

міжнародної компанії, що використовує унікальні технології і наукові розробки в процесі виробництва 
[3,  204]. 

Затратний підхід або підхід по активах (asset approach) оцінює вартість підприємства шляхом під-
рахунку зазнаних витрат. Цей підхід доцільно використовувати за таких умов: коли підприємство володіє 
значним обсягом матеріальних активів; господарська діяльність підприємства характеризується збитко-
вістю або нестабільністю фінансових результатів; існує можливість отримати достовірні оцінки активів 
підприємства. Використання затратного підходу може призводити до необ’єктивності кінцевої оцінки у 
випадку, коли ринкова вартість акцій підприємства значно відрізняється від балансової, або існує знач-
ний обсяг нематеріальних активів та науково-технічної бази, оцінка яких видається проблематичною у 
випадку використання цього підходу. 

Таким чином,  можна зробити висновок про значну кількість актуальних завдань у процесі визна-
чення вартості підприємства, вирішення яких дозволить значно раціоналізувати процес оцінки, наблизи-
ти кінцеву оцінку до справедливої вартості. 

 

Література 

1. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов; пер. с 
англ. – 3-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 1341 с. 

2. Накалюжний А.В. Удосконалення методології оцінки вартості міжнародних компаній // Про-
блемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный 
аспект: сб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ, 2009. – С. 875-882. 

3. Накалюжний А.В. Розробка моделі оцінки суверенного ризику України в контексті оцінки вар-
тості підприємства // Вісник ХНУ. – Хмельницький: Вид-во ХНУ, 2008. – Т.3. – С. 201-205. 

3. Накалюжний А.В. Теорія і практика оцінки вартості підприємства // Вісник ХНУ. – Хмельниць-
кий: Вид-во ХНУ, 2007. – Т.2.– С. 202-205. 

 



 260 

О.Ю. Омельченко 
ГУ «ЛНУ им. Тараса  
Шевченко», г. Луганск 

ПРОБЛЕМЫ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ:  
ВЛИЯНИЕ ЭКСТЕРНАЛИЙ 

Экономическое развитие общества представляет собой многоплановый процесс, охватывающий 
экономический  рост,  структурные  сдвиги в экономике, совершенствование  условий  и качества  жизни 
населения. Это противоречивый и трудноизмеряемый процесс, который характеризуется неравномерно-
стью, включает периоды роста и спада, количественные и качественные изменения в экономике, поло-
жительные и отрицательные тенденции и т.д. Одним из факторов и сущностной характеристикой уровня 
экономического развития может служить структура экономики, которая, выступая как самостоятельный 
фактор, непосредственно воздействует не только на экономический рост, но и предопределяет характер 
экономического развития страны. От того, какие секторы преобладают в структуре экономики, какие 
факторы используются в производстве, зависит ее будущее развитие и рост, а в конечном счете и качест-
во жизни населения. 

Особенно актуальными вопросами в современных условиях экономической нестабильности явля-
ется определение факторов как внешних, так и внутренних, которые вызывают изменения структуры 
национальной экономики и ее динамику, для выявления и усиления их позитивных тенденций, а также 
предупреждения и сглаживания негативных. 

Изменения структуры экономики проявляются в изменениях пропорций процесса воспроизводства 
общественного продукта и изменениях, которые в нем происходят; в изменении пропорций производства 
продукции между различными хозяйственными комплексами и отраслями в общей структуре производ-
ства; в изменениях пропорций развития и размещения производительных сил и распределения валовой 
продукции по территории страны. Структура экономики меняется под воздействием ряда факторов, та-
ких как общественные потребности, развитие форм собственности, научно-технический прогресс, поли-
тика государственного регулирования, а также внешних эффектов. 

Экономика Украины на современном этапе развития подвергается воздействию множества внеш-
них эффектов. Основные положения теории внешних эффектов аргументированы в работах зарубежных 
ученых Р.Коуза, А.Пигу, П.Самуэльсона, Дж. Стиглица, А.И. Бородина, О.Ф. Балацкого, А.А. Голуба, 
А.А. Гусева, М.Л. Козельцева и др. Внешним эффектом или экстерналией называют внешнее нерегули-
руемое рынком воздействие, которое ощущает на себе экономический субъект вследствие деятельности 
или сделки, в которых он не участвует [2]. Эти эффекты могут иметь как положительный, так и отрица-
тельный характер и проявляться на различных уровнях экономической структуры. Можно выделить не-
сколько основных отрицательных экстерналий, которые возникают в экономике на макроуровне: 1) от-
рицательное влияние одной отрасли экономики на другую; 2) отрицательное влияние частей одной от-
расли друг на друга; 3) деятельность в неэкономическом секторе может оказать отрицательное влияние 
на экономический сектор. 

Внешние эффекты выступают как внешними, так и внутренними факторами изменения структуры 
экономики. Они влияют на распределение трудовых ресурсов между отраслями экономики, на изменение 
структуры материально-технической базы, основных средств предприятий, структуры инвестиций, доле-
вого изменения отраслей в экономике, производства различной продукции и т.д. Внешние эффекты мо-
гут привести (и приводят) к существенным изменениям производственной структуры экономики, кото-
рые впоследствии приводят к иному ее состоянию, т.е. к «структурным сдвигам», которые являются не-
отъемлемой чертой развития хозяйственных систем макроэкономического уровня. Выявление внешних 
эффектов, их измерение дают возможность прогнозировать структурные изменения в экономике, помо-
гают при разработке эффективной стратегии ее развития и оптимальной модели экономического поведе-
ния предприятий в условиях структурных изменений. 

Структурные преобразования в Украине происходят в условиях технологически отсталой эконо-
мики, обладающей низкой конкурентоспособностью и подвергающейся воздействию множества экстер-
налий. Поэтому они должны иметь прогрессивную направленность развития, а в связи с этим возникает 
необходимость оценки складывающихся пропорций, определения факторов, влияющих на происходящие 
структурные изменения, выявления взаимосвязи структурных изменений и эффективности экономиче-
ского роста, развития высокотехнологичного и наукоемкого производства [1].  

Для повышения конкурентоспособности отечественных предприятий, минимизации воздейст-
вующих на них негативных экстерналий очень важными являются меры инновационного характера, ко-
торые требуют соответствующего инвестирования. Поэтому инновационно-инвестиционным процессам 
принадлежит особая роль, поскольку они обусловливают создание материальных предпосылок в форми-
ровании нового качества жизни населения и обеспечении структурных изменений в экономике, которые 
характеризуются формированием новых прогрессивных факторов функционирования и новых состав-
ляющих развития. Внедрение инноваций должно иметь не только производственно-технологический 
характер, а также включать новые подходы ко всем уровням организации экономической деятельности, 
ее управления, разработку стратегических изменений как экономической структуры в целом, так и  
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отдельных ее составляющих. Эффективными инновационными мерами могут быть: 1) разработка и ис-
пользование новых организационных и экономических механизмов, мобилизирующих ресурсы за счет 
активного участия государства в разработке и освоении новых видов техники и технологий; продвиже-
нии их на рынок; освоении инноваций непосредственно на предприятиях. В этих звеньях должны поя-
виться новые организационные структуры, например, государственно-частные корпорации по разработке 
и производству современной техники; 2) организация новых и поддержка действующих компаний по 
разработке и внедрению новых технологий по различным отраслям производства. Такие организации 
могут создаваться с участием государственных научных учреждений, передовых предприятий, освоив-
ших инновационные технологии и готовых их реализовать на другие предприятия, частных фирм по реа-
лизации отдельных видов техники и другой научно-технической продукции; 3) распространение органи-
зационных структур холдингового типа, способных привлечь крупные инвестиции и осуществить мо-
дернизацию предприятий с отсталой материально-технической базой, а также использование новых ор-
ганизационно-правовых форм хозяйствования и новых механизмов государственной поддержки, обеспе-
чивающих активное вовлечение в хозяйственный оборот земли, фондов, рабочей силы несостоятельных 
предприятий. 

Чтобы структурные изменения экономики имели прогрессивную направленность, мало принимать 
отдельные меры инновационного характера, необходимо учитывать риски, которые могут возникать в 
связи с влиянием различных внешних эффектов. В связи с этим возникает необходимость разработки 
методики определения, выявления и измерения внешних эффектов, а также мер предупреждения отрица-
тельных экстерналий и преодоления их негативных последствий. В совокупности вышеперечисленные 
меры позволят сформировать структуру национальной экономики, устойчивую к негативным воздейст-
виям внешних эффектов. 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  
В ПОСЛЕКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД УКРАИНЫ 

Поддержка малого и среднего бизнеса в послекризисный период является одним из приоритетов 
украинского руководства, так как именно он  способствует формированию в украинском обществе доми-
нанты инициативных людей, которые будут обеспечивать экономический рост, создание рабочих мест, 
социальную стабильность и насыщенность рынка. 

Вклад малого и среднего предпринимательства в экономику страны в кризисный и послекризис-
ный периоды представляется особенно важным: было создано несколько тысяч новых рабочих мест, что 
позволило снизить коэфициент роста безработицы в стране. 

Кризис – своеобразный естественный отбор, где остаются только лучшие и в условиях сложив-
шихся обстоятельств они становятся еще сильнее. Для бизнеса – это определенное испытание на успеш-
ность и перспективность, для предпринимателей – на выносливость, находчивость, – которое заставляет 
выживать, стимулирует к развитию.  

Многие люди, которые были сокращены или по каким-либо другим причинам потеряли работу, 
имея определенные сбережения, пришли к идее создания собственного бизнеса: репетиторство, бухгал-
терские или юридические услуги, работа таксистом или посредником. Именно они составили массу но-
вых "послекризисных" предпринимателей.  

Чтобы преодолеть конкуренцию, предприниматели находили новые или "забытые старые" идеи, 
которые нашли свою актуальность. 

Специалисты выделяют в малом бизнесе три таких основных направления, которые развивались 
наиболее активно: прокат, ремонт и комиссионка.  

В первую очередь – это ремонтный бизнес, который не требовал вложения большого капитала. 
Экономя деньги, люди чаще всего не покупают новую, а ремонтируют старую бытовую технику, одежду, 
автомобили и т.д. Поэтому предприниматели открывали пункты по предоставлению таких услуг, а также 
по продаже  подержанной или уцененной технике или технике на прокат. Так появились хорошо забытые 
комиссионные магазины, где продаются по сей день уцененные товары. Такие магазины пользуются 
спросом.  
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К тому же активно развивается франчайзинг, который дает возможность многим предпринимате-
лям работать под крылом успешной компании, получать ее поддержку и пользоваться известностью тор-
говой марки. Именно поэтому общей тенденцией франчайзинга стала популярность недорогих концеп-
ций, бизнес которых относится именно к сфере малого предпринимательства.  

В целом статистика показывает, что количество малых и средних предприятий особенно не увели-
чилась и не уменьшилась в послекризисный период. Хотя достаточно большому количеству компаний, 
работавших до кризиса, пришлось приостановить свою деятельность. Многие из небольших предприятий 
просто не смогли удержаться на плаву: уменьшение или исчезновение спроса на предлагаемые товары и 
услуги, проблемы с кредитованием, колебания курса доллара и т.д. Были и такие компании, которые не 
вели активную деятельность, но из-за определенной сложности и бюрократичной системы ликвидации 
предприятия ранее не прекращали деятельность.  

Сегодня прослеживается яркая тенденция – переезд малого бизнеса из крупных городов на пери-
ферию. Региональные города привлекают предпринимателей не насыщенностью рынка, а менее жесткой 
конкуренцией и лучшими условиями аренды. 

Компании по-разному переживают кризисную ситуацию. Некоторые избирают стратегию пережи-
дания и  находятся в состоянии стагнации, при этом иногда сворачивая перспективные программы ради 
сокращения расходов и таким образом теряя множество новых бизнес-возможностей.  

Специалисты отмечают, что в условиях кризиса противопоказана пассивность, необходимо дейст-
вовать на опережение, даже если это кажется рискованным, конечно, в допустимых пределах. Так же 
необходимо использовать любую легальную возможность увеличения доходов, корректировать свои 
бизнес-модели, учитывая сложившуюся ситуацию. Распространенной ошибкой предпринимателей явля-
ется стратегия сокращения штата работников ради уменьшения затрат, что снижает лояльность работни-
ков к работодателю, а в это время, как никогда ранее, компании требуется отдача работников.  

Кроме того, эксперты утверждают, что сейчас многие предприниматели сосредоточилось на со-
кращении расходов своих компаний и в определенной степени забыли о клиентах, что также вызвало 
спад продаж. В условиях экономического кризиса, как никогда, можно достичь уровня потребительской 
лояльности, который в благополучные годы был практически нереальным. В ситуации, которая сейчас 
сложилась, у новых возможностей возникает не меньше проблем. Однако внимание тех, кто замыкается 
на своих внутренних делах и не следит за событиями на рынке, сосредоточивается на проблемах, а воз-
можностей они просто не видят. Потребности клиентов существуют так же, как и раньше, только денег 
они могут сейчас тратить меньше, поэтому поле для работы очень широкое, главное – определиться с 
направлением действий: что нужно человеку сейчас, к чему он готов, а что нужно стимулировать. 

Проблем у развития малого бизнеса много, но тем не менее они решаемы. 
С целью успешного развития частного предпринимательства и в качестве поддержки правительст-

во страны предлагает: 
разработку и реализацию эффективных государственных и региональных программ социальной 

поддержки граждан, которые намереваются заниматься предпринимательской деятельностью (в частно-
сти путем льготного кредитования); 

открытие при органах местного самоуправления информационно консультационных центров для 
представителей малого бизнеса. Такие центры следует укомплектовывать квалифицированными специа-
листами, которые бы дали предпринимателям юридические консультации, помощь в проведении марке-
тинговых исследований, поиска помещений и необходимого оборудования для организации и ведения 
бизнеса. Соответствующие услуги для предпринимателей-начинающих должны предоставляться безвоз-
мездно; 

максимальное упрощение порядка регистрации субъектов предпринимательской деятельности. В 
населенных пунктах необходимо создать разветвленную сеть административных учреждений, которые 
работают по принципу «единственного окна» и предоставляют в кратчайшие сроки полный спектр ком-
плексных управленческих услуг, связанных с регистрацией юридических лиц и физических лиц-
предпринимателей; 

обеспечение либерализации разрешительных процедур в сфере ведения хозяйства, недопущения 
необоснованного увеличения перечня видов предпринимательской деятельности, которые подлежат ли-
цензированию. При этом основной объем полномочий в сфере лицензирования предпринимательской 
деятельности должен переместиться из центрального уровня на уровень региональных органов, который 
даст возможность сэкономить час и средства субъектов ведения хозяйства; 

сохранение действующей системы упрощенного налогообложения для субъектов малого бизнеса и 
установления для вновь созданного семейного бизнеса налоговых каникул; 

разрабатывание и внедрение системы упрощенного налогообложения для среднего бизнеса; 
упрощение доступа малого и среднего бизнеса к кредитным ресурсам; 
значительное сокращение количества проверок деятельности субъектов предпринимательства; не-

допущение дублирования функций в системе органов контроля; 
стимулирование лизинговых операций по приобретению основных фондов малыми и средними 

предприятиями. 
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КООПЕРУВАННЯ В СИСТЕМІ КРЕАТИВНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

Система креативно-інноваційного розвитку підприємства – це одна із підсистем управління, 
функцією якої є формування креативно-інноваційного потенціалу організації і його практичне застосу-
вання на засадах активізування креативної активності працівників, впровадження сучасних технологій, 
впроваджуються на підприємствах, стосуються одного із виділених об’єктів креативно-інноваційного  
пошуку нетрадиційних шляхів розв’язання виробничо-господарських проблем, покращення властивостей 
впроваджуються на підприємствах, стосуються одного із виділених об’єктів креативно-інноваційного 
існуючої і створення нової продукції. Складовими елементами системи креативно-інноваційного розвит-
ку, як і будь-якої іншої системи управління на підприємстві, є: цілі, суб’єкти і об’єкти, технології і мето-
ди, управлінські рішення, інформація та комунікації. Одним із елементів цієї системи, який чітко 
відрізняє її від інших систем, є об’єкти креативно-інноваційного розвитку. Усі, без винятку, інновації, які 
розвитку, а саме систем управління підприємством, технологій виробництва і управління, ресурсів або 
готової продукції. Незалежно від того, якого саме об’єкта стосуються інновації, у більшості випадків 
вони спрямовуються на зниження виробничих та інших витрат, підвищення якості готової продукції або 
створення нових продуктів. Більшість об’єктів креативно-інноваційного розвитку підприємства 
взаємопов’язані. Так, на практиці створення інноваційного продукту на основі використання 
традиційних технологій є великою рідкістю.  

Часто неможливо використати традиційну технологію виробництва і в умовах заміни раніше ви-
користовуваних сировини і матеріалів на нові, які мають інші властивості та параметри якості. До взає-
мопов’язаних належать також такі об’єкти інноваційного розвитку як системи управління підприємством 
і технології виробництва та управління. Взаємозв’язки між цими об’єктами набувають найбільшої прозо-
рості  тоді, коли інновації спрямовані на зниження витрат і використання резервів підвищення прибутко-
вості вкладення коштів у інноваційну діяльність. У вітчизняній і світовій практиці креативно-
інноваційний розвиток підприємств є результатом їхньої співпраці із іншими організаціями. Через те, що 
креативно-інноваційна діяльність є інтелектуаломісткою, високозатратною і ризиковою, жодне підпри-
ємство не здатне досягати високих результатів креативно-інноваційного розвитку виключно за рахунок 
власних ресурсів. З огляду на це, співпраця (кооперування) підприємств з іншими організаціями є однією 
з основних умов креативно-інноваційного розвитку будь-якого об’єкта.  

Найпоширенішими предметами кооперування є: створення замкнутого виробничого циклу від ви-
добутку сировини до збуту готової продукції кінцевому споживачу; створення нових технологій і зразків 
інноваційної продукції; інженерний і технологічний супровід впровадження нової технології і виробниц-
тва наукомісткої продукції; формування оптимальних логістичних систем і сертифікованих центрів сер-
вісного і гарантійного обслуговування споживачів готової продукції; поширення інформації про пропо-
зиції, які створює машинобудівне  підприємство, і його попит на конкретні види ресурсів і технології; 
співучасть у фінансуванні інноваційних проектів; забезпечення зростання ринкової вартості підприємст-
ва за рахунок централізованого управління їх корпоративними цінними паперами тощо. 

До способів кооперування, які застосовують суб’єкти кооперування для реалізації цілей креатив-
но-інноваційного розвитку, належать: кооперування на умовах укладання договору, кооперування на 
умовах формування статуту, а також стихійне кооперування. Перший з наведених способів є найпоши-
ренішим, оскільки він дозволяє найбільш демократично підійти до узгодження інтересів суб’єктів коопе-
рування. До договірних форм кооперування належать асоціації, картелі,  кластери, пули, синдикати, 
стратегічні альянси, франчайзингові системи, конгломерати, чисті холдинги (холдинги, які створюються 
за взаємною згодою кількох корпорацій з метою управління їх контрольними пакетами акцій). 

Достатньо поширеним є також кооперування на умовах формування статуту. У результаті застосу-
вання цього способу співпраці утворюються корпорації, концерни, консорціуми і кооперативи, тобто 
організації, учасники яких втрачають юридичну незалежність для отримання нових можливостей з інно-
ваційному розвитку. 

Щодо стихійного кооперування, то нього доцільно віднести  формування змішаних холдингів (ор-
ганізації, які стали материнськими компаніями інших підприємств без їхньої на це згоди). На відміну від 
чистих змішані холдинги, окрім управління пакетами акцій,  займаються ще й іншими видами підприєм-
ницької діяльності, наприклад виробництвом готової продукції, торгівлею, транспортними перевезення-
ми, кредитно-фінансовою діяльністю тощо. Змішані холдинги типові в якості материнських компаній 
сучасних концернів, організаційно пов'язаних між собою підприємств і конгломератів-концернів, які ха-
рактеризуються значною диверсифікацією. Фахівці стверджують, що на практиці достатньо важко іден-
тифікувати чистий холдинг, оскільки він може формуватись через низку посередницьких  юридично не-
залежних фінансових компаній, які взаємодіють на засадах джентльменських домовленостей. Найбільш  
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реальним є виявити змішані холдинги тоді, коли вони починають втручатись в управління дочірніми 
компаніями, зокрема, шляхом введення своїх членів правління, призначення  директорів, наданням вказі-
вок щодо цільового використання прибутків тощо. Керівники машинобудівних підприємств вказують на 
те, що для дочірніх компаній змішаних холдингів в таких умовах часто немає сенсу зберігати юридичну 
незалежність, тому вони схильні до вступу у різноманітні статутні об’єднання.  
 

О. Паук,  
Н. Мірощенко,  
Г. Лучко 
НУ «Львівська політехніка» 

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЙ 
ІНВЕСТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

Соціально-економічний розвиток промислових підприємств вимагає активізування ними інвести-
ційної діяльності. Як відомо, інвестиційна діяльність є однією з найризиковіших, оскільки супроводжу-
ється виникненням комплексу ризиків, які часто взаємопов’язані. Для уникнення небезпек, що виника-
ють під час інвестування, необхідно застосовувати певні стратегії, які враховуватимуть цілі промислово-
го підприємства, внутрішні можливості щодо їхньої реалізації, а також сучасний стан і перспективи змі-
ни умов зовнішнього середовища. Незважаючи на те що протягом останніх десятиліть чисельність інвес-
торів постійно зростає, збільшується кількість об’єктів інвестування, досі відсутні системні теоретико-
методичні підходи до формування і реалізації стратегій інвестування промислових підприємств. Пробле-
ма полягає у тому, що існуючі підходи до формування і реалізації стратегій інвестування, як правило, 
обмежуються такими об’єктами інвестування, як цінні папери, валюта, а також нерухомість (будівлі і 
споруди). Стратегії інвестування у створення нових технологій, розробку інноваційної продукції, інтеле-
ктуальну підготовку кадрів, реконструкцію і модернізацію виробництва, створення логістичної інфра-
структури промислових підприємств тощо залишаються поза увагою науковців. Відсутніми є також сис-
темні уявлення про науково обґрунтовані способи комбінування різних стратегій інвестування.  

Інвестиційна, як і будь-які інші види економічної діяльності, провадиться під впливом індивідуа-
льних, колективних або суспільних ініціатив. Основою цих ініціатив є індивідуальні, колективні або сус-
пільні потреби, зокрема у досягненні певного рівня матеріального достатку, безпеки, комфорту тощо. 
Незважаючи на те що саме спонукає суб’єктів інвестиційної діяльності, до інвестування, якого характеру 
ефекти очікуються від створення або придбання певних активів, управлінські інвестиційні рішення ма-
ють глибоко суб’єктивний характер. Суб’єктивізм інвестиційної діяльності полягає в тому, що на кож-
ному етапі інвестиційного процесу конкретні особи або групи осіб ухвалюють відповідні рішення вихо-
дячи з їхньої поінформованості про умови інвестування, власного досвіду, рівня професійної підготовки, 
зацікавленості у результатах інвестування, відносин із реципієнтами тощо. Незважаючи на значний інте-
рес науковців до проблем інвестиційної діяльності, на сьогодні відсутні програмні продукти, автомати-
зовані системи прийняття управлінських інвестиційних рішень, що базуються на економіко-
математичному апараті, які не передбачали б участь в них людей. Це закономірне явище, адже фактори, 
які визначають доцільність і ефективність інвестування, значною мірою виходять за межі дії об’єктивних 
законів і базуються на емоційних і психологічних впливах. Загальновідомо, що природу формування і 
розвитку цих впливів практично неможливо формалізувати і пояснити з позиції правил логіки. 

Помітивши суб’єктивізм інвестиційної діяльності, відомий фінансист і філантроп Дж.Сорос вису-
нув і підтвердив на прикладі чисельних статистичних спостережень теорію рефлексивності фінансових 
ринків. Її сутність полягає у тому, що на фондових і валютних ринках дрібні інвестори, які не мають ін-
дивідуального впливу на ціноутворення, приймають рішення про придбання або продаж активів, спира-
ючись не на результати математичних розрахунків, які б репрезентували прогнозовану динаміку ринку, а 
на позиції авторитетних фінансистів, які представляють великі міжнародні банки, центральні банки кра-
їн, міжнародні фінансові організації, відомі рейтингові агентства тощо. Він довів, що більшість інвесто-
рів схильні віддавати перевагу інтуїтивному підходу у прийнятті управлінських інвестиційних рішень 
порівняно з науковим підходом. 

Враховуючи це, суб’єктивізм інвестиційної діяльності, з одного боку, є однією з найважливіших 
сутнісних ознак, яка, , визначає її економічну ефективність, а з іншого проблемою. Суб’єктивізм інвести-
ційної діяльності – це найбільше джерело ризиків, пов’язаних з отриманням інвесторами очікуваних еко-
номічних ефектів. 

Щодо інших проблем інвестиційної діяльності, зокрема проблем забезпечення економічної ефек-
тивності стратегій інвестування підприємств, то до них слід віднести: 

несприятливість інвестиційного клімату; 
низький рівень розвитку ринкової інфраструктури; 
неконкретність пріоритетів держави у інвестиційній діяльності; 
високий рівень корупції і слабкість громадського контролю за владними структурами тощо. 
Таким  чином, у цілому проблеми забезпечення економічної ефективності стратегій інвестування 

підприємств зводяться до суб’єктивізму суб’єктів інвестиційної діяльності у формуванні і реалізації 
управлінських інвестиційних рішень, а також до нераціональності впливу держави як суб’єкта управлін-
ня інвестиційною діяльністю на створення сприятливих умов для акумулювання інвестиційних ресурсів 
та їх економічно-ефективного використання. 
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ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

У сучасних умовах особливо важливо, щоб підприємство могло продемонструвати свої потенційні 
можливості, за допомогою яких буде забезпечене подолання кризового стану й збільшення доходів. Ве-
лике значення й у цьому зв'язку має оцінка використання технічного потенціалу підприємства, що розк-
риває інформацію про реальні можливості використання техніко-технологічних ресурсів підприємства. 

У ряді робіт технічний потенціал прирівнюється до технічних ресурсів підприємства; деякі автори 
розглядають його як сукупність технічних ресурсів і технологічних можливостей, також існує думка, що 
технічний потенціал – це резерви, виражені в невикористовуваних можливостях зростання й удоскона-
лення виробництва й можливості підвищення ефективності використання ресурсів підприємства. 

Техніко-технологічний потенціал – відображає здатність оперативно переорієнтувати виробничі 
потужності й налагодити економічно ефективне виробництво нових продуктів, які відповідають ринко-
вим потребам. Ця складова характеризує відповідність матеріально-технічної й технологічної застави 
підприємства, наявність резервів або можливості їх швидкого одержання, гнучкість устаткування й тех-
нологій, оперативність роботи конструкторських і технологічних служб [10]. 

За Ф. Євдокимовим, техніко-технологічний потенціал високотехнологічного підприємства визна-
чається як максимальна здатність підприємства в даний час і в перспективі виробляти доброякісну про-
дукцію інноваційного рівня. 

Проаналізувавши існуючі визначення технічного, технологічного та техніко-технологічного поте-
нціалів, можна такий зробити висновок: техніко-технологічний потенціал промислового підприємства – 
це резерви, виражені в невикористовуваних можливостях зростання й удосконалення виробництва, виро-
бничих запасах, незавершеному виробництві, видатках майбутніх періодів та рівні прогресивності засто-
совуваних технологій виробництва товарів, робіт і послуг, які характеризується показниками якості ви-
робленої продукції. 

З точки зору взаємозв’язку технічного та технологічного потенціалів можна визначити, що техні-
ко-технологічний потенціал промислового підприємства – це резерви, виражені в невикористовуваних 
можливостях зростання й удосконалення виробництва, технологічного та технічного оснащення, рівні 
технології та технічної бази, за допомогою яких забезпечується збільшення доходів та оцінка поточного і 
майбутнього стану з позиції можливості відтворення ресурсів, освоєння технологій, подальшого розвитку. 

ТТП є складовою частиною виробничого потенціалу, а отже, ресурсного, суттєво впливає на фі-
нансовий, відповідно на ринковий й експортний, тобто є однією з важливих складових економічного по-
тенціалу промислового підприємства. 

Активізація зовнішньоекономічної діяльності господарюючих суб'єктів неможлива без випуску 
якісної, конкурентоспроможної продукції, що відповідає міжнародним стандартам, підтвердженим між-
народними сертифікатами. Разом з тим більшість українських промислових підприємств за показниками 
конкурентоспроможності значно поступається закрубіжним компаніям економічно розвинених країн. 

Загальна ситуація сьогодні характеризується ослабленням наукового, техніко-технологічного, кад-
рового потенціалу,  скороченням досліджень на стратегічно важливих напрямах розвитку, що призводить 
до зниження конкурентоспроможності промислових підприємств. 

У зв'язку з цим у міру загострення конкурентної боротьби на ринку товарів і послуг все більшого 
значення набуває раціональне визначення та використання техніко-технологічного потенціалу як умова 
підвищення якості продукції, що випускає підприємство, й одержання конкурентної переваги. 

Зв'язок техніко-технологічного потенціалу й конкурентоспроможності останнім часом стає усе 
більш очевидним. Наявні технології найчастіше мають запас розвитку на майбутнє, але дуже зношене, 
морально застаріле обладнання ще з 30-х-40-х років минулого тисячоліття та кадрова складова, що пред-
ставлена здебільшого людьми пенсійного віку, не дають можливості зайняти гідне місце на ринку. Кош-
ти, які витрачаються на пошук, реалізацію, реконструкцію та покупку обладнання та новітніх технологій, 
згодом окупаються зниженням виробничих і невиробничих витрат, зростанням прибутку, успіхами в кон-
курентній ринковій боротьбі. На жаль, у зв’язку з кризовим станом та нестабільним ринком більшість віт-
чизняних конструкторських бюро були вимушені зачинитися, тобто цим питанням приділяють недостатньо 
уваги. 

Серйозних вітчизняних досліджень із проблем техніко-технологічного потенціалу та його взає-
мозв’язку з конкурентоспроможністю в умовах нестабільної економіки мало. Наукові концепції, присвя-
чені дослідженню цих важливих проблем, розглядаються як би паралельно, без урахування їх взаємного 
впливу й взаємної обумовленості. 

На сьогоднішній день не існує комплексної методики оцінки використання техніко-технологічного 
потенціалу економічного суб'єкта. 

Тільки приділяючи максимум уваги питанню техніко-технологічного потенціалу, існує шанс збі-
льшити конкурентоспроможність підприємства, зменшити його витрати на виробництво, вивести з кри-
зового стану, покращити фінансове положення. Для цього, по-перше, потрібно розробити методики на-
дійного оцінювання можливостей  та їх застосування, по-друге, спрямовувати зусилля для ліквідації «ву-
зьких місць» та посилення найсильніших. 
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Т.Ю. Персток 
ИЭП НАН Украины, г. Донецк 

АНАЛИЗ ЛИЗИНГОВОГО РЫНКА КАК ИСТОЧНИКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

По данным исследования, проведенного Госкомстатом, инвестиционная деятельность отечествен-
ных предприятий сдерживается следующими факторами: отсутствие финансирования (86% респонден-
тов), значительные затраты (40%), отсутствие средств у заказчика (40%), высокие кредитные ставки 
(39%), несовершенство законодательства (32%), трудности с сырьем и материалами (29%), высокий эко-
номический риск (24%), отсутствие спроса на продукцию (15%), недостаточность информации о рынках 
сбыта (11%). Из приведенной информации видно, что основным фактором, сдерживающим инвестици-
онную деятельность, является сложность получения и дороговизна финансовых ресурсов, что делает 
первостепенной задачу получения таковых. 

Среди всех возможных механизмов привлечения инвестиционных ресурсов был выделен меха-
низм, который не обладает значительной частью недостатков прочих источников – это механизм финан-
сового (и отчасти оперативного) лизинга. Он не привязан к срокам; для получения оборудования в ли-
зинг не требуется обеспечение; отсутствует мониторинг за использованием оборудования; лизинг может 
предоставить 100% финансирование, что важно для ограниченного в средствах предприятия. Оператив-
ный лизинг компьютерного оборудования позволит пользоваться новейшей техникой, проводя ей регу-
лярные обновления, что может иметь исключительное значение для научных исследований. Кроме того, 
данный механизм может быть использован даже на этапе маркетинга как механизм стимулирования про-
даж, когда лизингополучателем выступает уже не производитель, а конечный потребитель продукции, и 
способствовать расширению инновационного продукта и усилению эффекта от инновации на экономику 
государства. 

Экономический подъем первых лет XXI века не стал исключением для лизингового сектора. В то 
же время лизинговые услуги еще не стали столь популярными, как банковские и не занимают значитель-
ной части рынка, как в странах ЕС, где объем лизинговых соглашений несколько лет составлял 2% ВВП. 
Так, объем лизинговых сделок за 2009 г. составил 2,47 млрд. грн., что составляет 0,3% ВВП. Однако бур-
ный рост количества лизинговых компаний (в 2005 г. число лизинговых компаний возросло в два раза) и 
различные по успешности попытки входа крупных европейских финансовых предприятий и корпораций 
– Societe Generale, BNP Paribas, Riffisen International, группа SEB и другие говорит о высокой перспек-
тивности лизингового рынка и значительном потенциале его дальнейшего развития. 

Последующие годы отмечены стабильным ростом рынка, который продолжался в отдельные годы 
огромными темпами (в 2007 г. лизинговый портфель лизинговых компаний Украины вырос более чем на 
500% и к 2009 г. составил 27,2 млрд. грн.). За 2005-2009 гг. количество лизинговых компаний, представ-
ленных на рынке Украины, увеличилось в 3,4 раза увеличивается с  34 предприятий в 2005 г.  до более 
110  предприятий на конец II кв. 2010 г. (по данным Государственной комиссии по регулированию рынка 
финансовых услуг Украины. Хотя следует отметить, что на рынке мало широко известных лизинговых 
компаний. Значительная часть узкоспециализированных компаний, работающих с одним поставщиком.  
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В рамках данной работы нами было проведено два анализа отрасли (в 2008 и 2010 гг.), для чего 
выявлены основные участники рынка лизинговых услуг (74 крупнейших лизинговых компаний Украины 
в 2008 г. и 85 – в 2010 г.) и проанализированы основные направления их деятельности, сроки и условия 
заключения договоров. В рамках исследования принимались лишь базовые условия, заявленные сроки и 
ставки, так как целью являлась не оценка рынка с позиции лизинговой компании, а оценка предложения 
услуг с позиции лизингополучателя. 

 
Анализ базовых условий финансового лизинга в Украине  

в 2008 и 2010 гг. 
 

 Сроки   Размер аванса 

Годы 2008,  
% 

2010, 
%  Аванс, % 2008,  

% 
2010, 

%
1  0 2  Без аванса 7 3 

2  2 5  Аванс до 10 22 18 

3  24 20  Аванс 15 18 11 

4  11 12  Аванс 20 22 13 

5  56 54  Аванс до 30 27 42 

6  2 2  Аванс 35 4 8 

7  2 5  Аванс 40 0 3 

8  2 0  Аванс 50 0 3 
 
Поскольку лизинговый бизнес в Украине недостаточно развит, у потенциального клиента отсутст-

вует реальная возможность влиять на цену лизинга, и информация о его цене является в значительной 
мере закрытой, поэтому анализу не подвергалась. Следует лишь отметить, что по состоянию на 2009 г. 
составляющая заемных средств среди источников финансирования  лизинговой компании была на уров-
не 64,5%, что делает цену лизинга сопоставимой с ценой банковского кредита и наделяет её схожей ди-
намикой. Другим направлением анализа лизингового рынка стало выявление сроков, на которых заклю-
чаются договоры, лизинга и размер минимального авансового платежа. 

Проанализировав в динамике имеющиеся данные о максимальных сроках лизинговых договоров 
лизинговых компаний были сделаны ряд выводов: 

1) наиболее популярным был и остается средний срок лизинговой сделки, равный пяти годам, что 
в полной мере позволяет заключать договоры финансового лизинга на промышленное оборудование, но 
в то же время сдерживает развитие таких направлений лизинга, как авиационный и железнодорожный, 
так как срок полезной эксплуатации воздушных лайнеров и подвижного состава превышает двадцать лет; 

2) за период с 2008 по 2010 г. произошли незначительные негативные изменения в предлагаемых 
сроках лизинговых договоров Так, количество долгосрочных предложений сократилось (предложения о 
лизинге на 8 лет отсутствуют). Одновременно наблюдается увеличение краткосрочного предложения (1, 
2 года) и уменьшение среднесрочных (до 3 лет). 

Другим исследуемым фактором стал объем аванса, поскольку отечественные лизинговые компа-
нии в подавляющем большинстве случаев (более 95%) используют аванс в качестве средства обеспече-
ния договора лизинга. Подобный подход ещё больше снижает эффективность лизингового механизма, 
сводя на нет одно из его основных преимуществ – 100-процентное финансирование. 

Из имеющейся информации видно, что лишь 3% лизинговых компаний разрешают своим клиен-
там 100-процентное финансирование, более половины требуют обязательного аванса в размере более 1/4 
части объекта лизинга, а в отдельных случаях эта сумма возрастает до 50. В таких условиях применение 
предложенных нами схем финансового лизинга как летательных аппаратов, так и грузового подвижного 
состава затруднено, в то же время наличие на рынке даже небольшого сегмента компаний, которые не 
используют авансовые платежи, дает некоторую возможность диалога при определении окончательных 
условий лизинга. Динамика данного показателя так же демонстрирует негативные тенденции. Так, за два 
года число безавансовых предложений сократилось более чем в два раза (с 7 до 3%). Одновременно с 
этим увеличился максимальный объем аванса. Если в 2008 г. максимальный уровень составлял 35%, то в 
2010 г. он вырос до половины стоимости и актива. 

В целом можно отметить, что несмотря на ряд ухудшений качества предложений на рынке, лизинг 
демонстрирует значительный рост, что дает возможность считать его одним из наиболее перспективных 
механизмов привлечения инвестиционных ресурсов предприятий. 
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БАЛАНСИРОВКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Необходимым условием повышения эффективности промышленного производства Украины явля-
ется управление его развитием, что обусловливает целесообразность исследования проблем управления 
промышленного производства и создания благоприятных для этого экономических, организационных и 
информационных условий. 

Очевидно, что требуемый уровень и качество управления производством на предприятии не мо-
жет быть достигнут без создания необходимой теоретической и методической базы, которая  включает  
надежные  и обоснованные управленческие механизмы, которые отображают реальные целые стратегии 
и тактики управления. В современных условиях хозяйствования существует необходимость сбалансиро-
ванности промышленного производства на предприятии на основании глубокого изучения процессов 
производства и управления, их характера, направленности и динамики, которая реально происходит на 
предприятиях. 

С целью анализа процесса производства необходимо исследовать производственные мощности 
предприятия. 

Производственные мощности можно рассматривать с различных позиций, исходя из этого опреде-
ляют теоретическую, максимальную, экономическую и практическую мощности. 

В отличие от проектной плановая производственная мощность действующих предприятий рассчи-
тывается исходя из применяемых технологических процессов, наличного парка оборудования, имеющи-
хся производственных площадей как величин уже заданных, а объем выпуска продукции по планируе-
мой номенклатуре является искомой величиной, устанавливаемой в условиях полного использования 
ресурсов, имеющихся в распоряжении предприятия. 

Производственная мощность – величина динамичная, изменяющаяся под влиянием различных фа-
кторов. Поэтому она рассчитывается применительно к определенному периоду времени и даже календа-
рной дате. 

Баланс производственных мощностей предприятия – система показателей, характеризующих на-
личие, движение и использование производственных мощностей по выпуску конкретных видов промы-
шленной продукции. Баланс производственных мощностей составляется для определения их на конец 
отчетного года на основании мощностей на начало года, а также их изменения в данном периоде. Баланс 
составляется в натуральном выражении и содержит данные о наличии мощностей на начало периода, о 
приросте мощностей за период, о выбытии мощностей за период, о средней мощности, о количестве 
произведенной продукции всего и в том числе в режимное время. Баланс производственных мощностей 
составляется по всем типам изделий или видам продукции, предусмотренным в номенклатурном плане, 
независимо от того, является эта продукция для предприятия основной или непрофильной. Если непро-
фильная продукция производится наравне с основной при использовании мощностей, предназначенных 
для производства основной продукции, то при расчете производственной мощности по выпуску продук-
ции основного профиля не учитывается тот факт, что эта мощность частично загружена выпуском не-
профильной продукции. 

При перспективном проектировании производственных мощностей предприятия широко приме-
няется балансовый метод. Задания по приросту и вводу в действие производственных мощностей опре-
деляются в следующем порядке: 

1. Уточняется рассчитанная в балансе общая потребность в увеличении производственных мощно-
стей по годам для обеспечения намечаемого выпуска продукции. 

2. Уточняется принятый в плановых балансах максимально возможный размер прироста мощнос-
тей на действующих производствах по годам за счет технического перевооружения и реконструкции. 

3. Определяется необходимый размер новых мощностей за счет расширения действующих и стро-
ительства новых предприятий. 

4. На основе вариантной проработки определяется перечень строек, которые должны быть начаты 
и закончены строительством в планируемом периоде. 

В плане развития производственной мощности учитывается также их уменьшение за счет измене-
ния номенклатуры и ассортимента продукции (увеличение трудоемкости); выбытия мощности вследст-
вие ветхости зданий, сооружений, списания оборудования, исчерпания запасов полезных ископаемых и 
других природных ресурсов, передачи и продажи основных фондов в установленном порядке. 

Осуществляемые для составления баланса производственных мощностей технико-экономические ра-
счеты основываются на применении нормативов, определяющих для отдельных видов производств оптима-
льные мощности предприятий, сроки освоения проектных мощностей, удельные капитальные вложения и др. 

Таким образом, на основе составления баланса производственных мощностей промышленного 
предприятия предлагается механизм балансировки производства промышленного предприятия (см. ри-
сунок). 
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Рисунок. Механизм балансировки производства промышленного предприятия 
 
Несмотря на то, что по определенным видам продукции сроки изготовления (сдачи) устанавлива-

ются по договорам с заказчиком, предприятие имеет возможность разрабатывать различные варианты 
производственной программы выпуска продукции во времени в целях достижения полной и равномер-
ной загрузки оборудования и рабочих мест. Число вариантов распределения (комбинации) выпуска изде-
лий при любом типе производства может быть значительным. 
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ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ І ПІДТРИМКИ КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ 

Конкурентна перевага відображає, насамперед, ефективність використання наявних ресурсів і мо-
же бути виявлена в результаті зіставлення відповідних показників господарюючих суб'єктів (фірм, галу-
зей, національних економік різних країн). Якщо умови порівнянності дотримані, то рівень конкурентної 
переваги може оцінюватися як відношення рентабельності виробництва фірми до аналогічного показни-
ка фірми-конкурента, обчисленого за стратегічний період (термін життя інвестицій у галузі). 

Оцінити конкурентну перевагу національної галузі виробництва за допомогою кількісних показ-
ників значно складніше. У зв'язку з цим мова може йти про зіставлення рівня конкурентної переваги не 
галузей, а стратегічних груп порівнюваних країн (сукупностей (кластерів) фірм, що володіють ідентич-
ними параметрами). 

Стратегічна група складається з фірм-суперників з однаковим стилем конкурентної активності і 
однаковими позиціями на ринку. Компанії однієї стратегічної групи можуть мати подібність одна з од-
ною за різними ознаками: вони можуть випускати схожі види виробів, здійснювати вертикальну інтегра-
цію однаковою мірою, надавати покупцям аналогічні послуги і технічну допомогу, пропонувати тому 
самому типу покупців однакові або схожі товари, використовувати ті самі канали розподілу, бути залеж-
ними від використання однакової технології і здійснювати продаж товарів в однаковому ціновому і якіс-
ному діапазоні. Галузь має тільки одну стратегічну групу, якщо всі продавці виступають на ринку з іден-
тичною стратегією. 

Рівень конкурентної переваги однієї групи фірм над іншою може орієнтовно оцінюватися відно-
шенням значень трудомісткості продукції, досягнутих у рамках цих кластерів за стратегічний період.  

Основними причинами втрати конкурентної переваги є: 
погіршення факторних параметрів (зростання витрат, зниження кваліфікації кадрів, погіршення 

науково-технічної бази і т.д.); 
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технологічні зміни, що призводять до виникнення недоліків у специфічних виробничих факторах 
або до необхідності створення нових підтримуючих галузей і підприємств; 

зниження інвестицій з якихось причин і, як наслідок, зниження темпів розвитку і удосконалення 
виробництва; 

втрата адаптаційних можливостей до змін на ринку через недоліки організаційної структури фір-
ми, моральний і фізичний знос основних засобів, старіння знань і умінь персоналу і т.д.; 

ослаблення конкуренції на внутрішньому ринку через посилення монополізму, дії центральних і 
місцевих органів влади щодо субсидування окремих фірм і виробництв та ін.; 

зниження планки вимог вітчизняних споживачів до якості товарів (послуг) порівняно з зарубіж-
ними; 

неправильний розподіл обмежених ресурсів через помилки в оцінці пріоритетів і напрямів еконо-
мічного розвитку, відсутність стратегічних досліджень і обґрунтувань; 

етап життєвого циклу конкурентної переваги, коли об'єктивно підприємство (фірма), знаходячись 
на етапі зрілості і спаду, вимагає серйозної реорганізації, реконструкції або навіть перепрофілювання. 

Життєвий цикл конкурентної переваги фірми, як і життєвий цикл товару, має п'ять етапів: заро-
дження; прискорення зростання; уповільнення зростання; зрілість; спад і втрата переваги. 

Зародження конкурентної переваги 
У результаті інвестицій у найбільш значущі елементи стратегічного потенціалу фірми створюється 

базис для формування конкурентної переваги. 
Прискорення зростання конкурентної переваги  
За рахунок інтенсифікації інвестиційної діяльності окремі елементи стратегічного потенціалу 

складаються в систему, що дозволяє одержати ефект цілісності і синергії, що істотно посилює перевагу. 
Уповільнення зростання конкурентної переваги 
У зв'язку з посиленням конкуренції і діями (реакцією) конкурентів на політику і стратегію даної 

фірми деякі елементи стратегічного потенціалу перестають відповідати ситуації, що змінилася. Фірма 
змушена вкладати додаткові кошти у відновлення технічної і технологічної бази, рівня організації і кад-
рового потенціалу, в удосконалення збуту, що знижує рентабельність виробництва. 

Зрілість конкурентної переваги 
Напруження всіх основних сил фірми дозволяє, потіснивши слабких, залишатися якийсь час на рі-

вні і підтримувати найважливіші елементи стратегічного потенціалу на необхідному рівні. Однак до кін-
ця цього періоду починають проявлятися негативні тенденції і недоліки у використанні своїх ресурсів, а 
на ринку з'являються більш потужні суперники, що починають займати домінуюче положення. 

Спад (утрата) конкурентної переваги 
Старіння ресурсів і агресивна політика суперників викликають утрату конкурентних позицій, а за-

ходи для виправлення ситуації були або неадекватними, або недостатніми, або занадто спізнілими. 
Конкурентна перевага тієї або іншої фірми може бути забезпечена тільки в результаті удоскона-

лення всіх компонентів "національного ромба". У зв'язку з тим кожна фірма має постійно підтримувати 
на високому рівні свій стратегічний потенціал, щоб у результаті систематичного аналізу і моніторингу 
макро- і мікроекономічного оточення досягати і підтримувати необхідний конкурентний статус. Тут слід 
зазначити і важливу роль державного впливу на процес забезпечення високого рівня конкурентоспромо-
жності, тому що в умовах змішаної економіки держава є активним і потужним економічним агентом на 
ринку (дії уряду не випадково внесені до складу компонентів "національного ромба"). Зрозуміло, про 
свій стратегічний потенціал і конкурентоспроможність фірми мають піклуватися самі. Виняток станов-
лять фірми, які мають загальнодержавний статус, діяльність яких прямо пов'язана із загальнодержавними 
інтересами. 

Найголовніше завдання держави, її законодавчої і виконавчої влади – створення сприятливих умов 
для виникнення і підтримки конкурентних переваг національної економіки, розробка і реалізація держа-
вної програми забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Зусилля мають бути 
спрямовані на пошук і підтримку потенційно конкурентоспроможних галузей, що за допомогою держав-
ної підтримки можуть у найкоротший термін досягти конкурентних переваг на внутрішньому і зовніш-
ньому ринках. Вибір інноваційного шляху розвитку України має бути підкріплений економічно обґрун-
тованими планом і програмою реалізації поставленої мети. На жаль, проблем на цьому шляху України не 
стає менше, а деякі ще більше ускладнюються. Але для досягнення конкурентних переваг потрібний 
прорив, і тому альтернативи інноваційному шляху розвитку України просто немає. Системна криза і до-
латися має системно, з урахуванням усіх факторів і складових, у чотири етапи. 

На першому етапі мають бути ретельно проаналізовані конкурентні переваги країни і виявлені по-
тенційно конкурентоспроможні галузі. 

На другому етапі слід проаналізувати складові стратегічного потенціалу перспективних галузей і 
виявити найбільш конкурентоспроможні фірми. 

На третьому етапі потрібно проаналізувати ключові фактори конкурентоспроможності фірм, умо-
ви зовнішнього макро- і внутрішнього мікросередовища цих фірм. 

На четвертому етапі на основі даних аналізу, проведеного у процесі трьох попередніх етапів, фор-
мується програма і план підвищення конкурентного потенціалу країни, галузей, конкурентних підпри-
ємств. 
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ІНДИКАТОРИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 

У процесі стабілізації функціонування страхового ринку України вирішальна роль відводиться 
страховим компаніям, ефективна діяльність яких пов’язана з реалізацією їх фінансових інтересів, таких 
як: примноження обсягів прибутку від страхової та інвестиційної діяльності; достатність капіталу; мак-
симізація ринкової вартості компанії тощо. 

Сучасні економічні реалії переконливо свідчать, що перспективи, темпи зростання страхових ком-
паній значною мірою залежать від стану сформованості їх фінансової безпеки. Слід врахувати, що багато 
фінансових проблем для страхових компаній України є якісно новими, оскільки фінансові послуги у 
сфері страхування формуються паралельно із трансформацією економіки в цілому та системи державно-
го управління. 

На сьогодні загальноприйнятого визначення поняття «фінансова безпека страхової компанії» не-
має. Є формулювання, які найбільш стисло розкривають суть цього поняття на рівні фінансової безпеки 
держави, – «це захищеність інтересів держави у фінансовій сфері; такий стан бюджетної, податкової та 
грошово-кредитної систем, що гарантує спроможність держави ефективно формувати, зберігати від над-
мірного знецінення та раціонального використовувати фінансові ресурси країни для забезпечення її соці-
ально-економічного розвитку й обслуговування фінансових зобов'язань» [1, 123]. 

В економічній літературі для характеристики рівня забезпечення фінансової безпеки використо-
вуються різні вимірники: загрози, критерії, індикатори, порогові значення індикаторів тощо. Ми схильні 
об'єднати вищезазначені вимірники в одному напрямі, а саме – аналіз загроз за допомогою порогових 
значень індикаторів фінансової безпеки,  які водночас використовуються і як показники безпеки підпри-
ємницької діяльності. При цьому ми спираємося на визначення індикаторів фінансової безпеки як показ-
ників стану фінансової сфери, які в кількісній формі відображають загрози фінансової безпеки, мають 
високу чутливість та велику сигнальну здатність попереджувати суспільство, державу та суб'єктів ринку 
про можливі загрози [1,  126]. 

Аналізуючи розвиток наукової думки провідних вітчизняних учених щодо індикаторів фінансової 
безпеки [1-3], можна зробити висновок, що попри певні розбіжності у визначеннях, усі вони зводяться до 
сприйняття індикаторів через порогові їх значення за окремими рівнями. На макроекономічному рівні 
для страхового ринку використовуються порогові значення фінансової безпеки, наведені у таблиці. 

Таблиця 
Індикатори та їх порогові значення фінансової безпеки страхового ринку 

Рівні індекаторів фінансової безпеки 

Показники та їх порогові значення фінансової 
безпеки страхового ринку

валові страхо-
ві премії  
до ВВП,%

страхові премії 
на одну особу, 
дол. США 

рівень 
страхових 
виплат, %

1-й рівень:  
Небажане відхилення значень фінансових індикаторів 12

 
140 30

2-й рівень: 
Наближення загрозливих процесів на страховому ринку 8

 
100 25

3-й рівень: 
Настання незворотних процесів на страховому ринку <5

 
<50 <10

Фактичні значення, в середньому за 2007-2009 рр. 2,5 60,3 20,1
 
Відхилення індикаторів від порогових значень призводить до порушення відтворювальних проце-

сів і негативних тенденцій на страховому ринку. 
Проте слід зазначити, що підвищення рівня індикаторів фінансової безпеки страхового ринку за-

лежить, перш за все, від кожного окремого страховика. Головне завдання більшості вітчизняних компа-
ній – це підвищення капіталзації бізнесу, де необхідна не лише висока рентабельність, а й активне управ-
ління корпоративними фінансами. 

Як справедливо зазначають вітчизняні вчені, проблеми підвищення капіталізації страхових компа-
ній пов'язані з необхідністю формування системи їхньої фінансової безпеки [4, 223]. Для підвищення 
ринкової вартості компанії необхідно забезпечити підвищення фактичного запасу платоспроможності 
страховика. Відповідно до законодавства фактичний запас платоспроможності визначається вирахуван-
ням із загальної суми активів страховика суми нематеріальних активів і загальної суми зобов'язань, у 
тому числі страхових [5]. Оскільки страхові резерви уособлюють страхові зобов'язання, оцінка плато-
спроможності страхової компанії може бути зведена до оцінки чистих активів страховика, які разом із 
активами, що покривають страхові резерви, використовуються для забезпечення страхових зобов'язань. 

Чисті активи страховика перебувають у прямій залежності від обсягу надходжень страхових пре-
мій і суми страхових виплат. 
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Той факт, що чисті активи визначають платоспроможність страховика, означає, що вищенаведені 
складові чистих активів можуть бути індикаторами фінансової безпеки страхової компанії. 

Таким чином, забезпечення фінансової безпеки страхової компанії є складною і багатогранною 
проблемою. Будь-які втрати страхового бізнесу мають вагомі економічні наслідки. Оцінити їх вагомість 
для страховика можна за такими індикаторами: вартість страхової компанії (1-й рівень); обсяги надхо-
джень страхових премій та суми страхових виплат (2-й рівень). 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ 

Проблема конкурентоспроможності – основа стратегії  економічного зростання інноваційного ти-
пу. Її вирішення забезпечить перехід економіки до ринкових відносин, дозволить більш ефективно вбу-
довувати господарство країни у світову економіку. 

Конкурентоспроможність – це обумовлені економічними, соціальними та політичними чинниками 
позиції країни або підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

Але в Україні до цього часу не сформована стратегія підвищення конкурентоспроможності товарів 
і послуг. Більш того, панує думка, що український експортний потенціал не тільки в сировинному 
секторі, але й у машинобудуванні є високим, що багато видів продукції відповідають світовим аналогам. 

Згідно зі звітом Всесвітнього економічного форуму «Глобальний огляд конкурентоспроможності» 
Україна у світовому рейтингу конкурентоспроможності, що охоплює 139 країн, спустилася з 82 у 2009 р. 
до 89 місця у 2010 році. 

Погіршення індексу конкурентоспроможності викликане тим, що країна зіткнулася з проблемами, 
пов’язаними з падінням попиту на експортну продукцію, девальвацією гривні, руйнуванням фінансової 
системи, інерційністю розвитку  держави та її неспроможністю виділити пріоритети при побудові інфор-
маційного суспільства, яке поступово набирає обертів у багатьох країнах світу. 

Підвищення конкурентоспроможності економіки є кінцевим результатом системних вітчизняних 
та іноземних інвестицій, що моделюються і регулюються державою у фактори сталого економічного зро-
стання. 

Держава не повинна  ставити перед собою завдання забезпечення ефективної конкуренції по всьо-
му спектру продукції. Пріоритет має надаватися лише тим секторам економіки, які мають реальні умови 
для одержання конкурентних переваг на світовому ринку і забезпечують найбільш ефективне застосу-
вання ресурсів. Тому головним завданням України в сучасних умовах є вивірена в галузевих пріоритетах 
підтримка технологічних і експортоорієнтованих виробництв. 

Ми поділяємо точку зору економістів, які вважають, що не може бути конкурентної політики 
окремо від промислової аграрної тощо. Є або проконкурентна економічна політика у відповідних галу-
зях, або байдужа до питань конкуренції, або антиконкурентна політика. 

Теорія конкуренції виходить з того, що конкурують не країни, а окремі виробники продукції. Од-
нак економічний успіх держави, тобто її конкурентоспроможність, визначається наявністю в ній конку-
рентоспроможних галузей і виробництв. 

У цьому плані однією з основних умов вибору оптимального варіанта для виробництва конкурен-
тоспроможної продукції є здатність фірми утриматися в конкурентному просторі, у першу чергу завдяки 
ефективному використанню конкурентних переваг. 

Однією з головних умов підвищення конкурентоспроможності продукції виступає її якість. Саме 
якість товарів і послуг формує конкурентні переваги. 

В економічній літературі можна зустріти трактування конкурентоспроможності як синоніма якості 
продукції. Таке тотожнення є некоректним. 

Конкурентоспроможність товару визначається сукупністю тільки тих його властивостей, що ста-
новлять інтерес для покупця і забезпечують задоволення даної потреби, а інші показники, такі як умови 
транспортування товару, його проектування і виробництво, споживача не цікавлять. 

Необхідним елементом визначення рівня якості продукції є порівняння з базою, вибір якої є іноді 
досить проблематичним. Для оцінки конкурентоспроможності необхідно порівняти параметри аналізо-
ваного виробу і товару-конкурента з рівнем, заданим запитами  покупця. 
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За якістю можна порівнювати лише однорідні об'єкти з погляду не тільки їх призначення та сфери 
застосування, але й основних конструктивних і технологічних особливостей. З позиції конкурентоспро-
можності, де за базу приймається задоволення конкурентної потреби, можливі зіставлення і неоднорідні 
зразки. 

Дослідження якості, виконане відповідно до діючих нормативів, ще не дає оцінки ступеня конку-
рентоспроможності продукції, що визначається в процесі реалізації і не залежить від реакції покупця. 
Можна стверджувати, що для споживача якість є обов'язковою, але недостатньою характеристикою для 
ухвалення рішення про придбання даного товару. 

Конкурентоспроможність визначається не просто відмітними характеристиками товарів, а його 
привабливістю для клієнта. Суверенітет споживача полягає в тому, що вирішальне слово залишається за 
ним. 

Обумовлені сукупністю властивостей товару, його якість і конкурентоспроможність виявляються 
в різних сферах. Якість продукції закладається при вивченні потреб потенційних споживачів, на стадії 
проектування і виробництва та виявляється в сфері споживання, а конкурентоспроможність продукції 
може бути встановлена лише в сфері обігу. Значна економія матеріальних і трудових ресурсів за рахунок 
високоякісної продукції має місце у сфері її споживання, скорочуючи витрати на ремонт і експлуатацію. 

Конкурентоспроможність – визначальна ринкова категорія, що відображає одну з найважливіших 
властивостей ринку. При незмінних якісних характеристиках виробу його конкурентоспроможність може 
змінюватися в досить широких межах, реагуючи на різні фактори, обумовлені конкурентним середови-
щем. 

Підбиваючи підсумки, можна запропонувати таке визначення: 
конкурентоспроможність – це властивість об'єкта, який має визначену частку відповідного рин-

ку, що характеризує ступінь відповідності технічних, функціональних, економічних характеристик об'єк-
та вимогам споживачів, визначає частку ринку, що належить даному об’єкту, і перешкоджає перерозпо-
ділу цього ринку на користь інших об'єктів; 

якість продукції – сукупність властивостей, що характеризують ступінь його суспільної корисно-
сті з урахуванням суспільно необхідних витрат праці на всіх стадіях відтворення. 

Ефективність політики як у галузі якості продукції, так і її конкурентоспроможності, найбільшою 
мірою пов'язана з тим, що для її вирішення необхідний комплексний підхід. 

Особливої актуальності у зв'язку з цим набуває розробка і впровадження систем управління якіс-
тю. Підвищення якості продукції може забезпечити її конкурентоспроможність, значний економічний 
ефект тільки за рахунок системного управління та комплексного впливу на виробництво, розподіл, обмін 
і споживання. 

Управління якістю доцільно визначити як процес комплексного впливу системи взаємозалежних 
заходів економічного й організаційно-технічного характеру, спрямованих на встановлення, забезпечення 
і підтримку необхідного рівня якості продукції, на етапах маркетингових досліджень, матеріально-
технічного постачання, виробництва, упакування і збереження, експлуатації і відновлення. 

Встановлення взаємозв’язків якості, конкурентоспроможності й ефективності на всіх стадіях сус-
пільного відтворення є головною умовою удосконалення управління. Для орієнтації виробництва на ви-
рішення проблеми поліпшення якості продукції і її конкурентоспроможності необхідно враховувати як 
корисний ефект від експлуатації продукції, так і сумарні витрати на її використання. 

Ми поділяємо точку зору дослідників, які вважають, що пріоритетність факторів забезпечення 
конкурентоспроможності залежить від рівня соціально-економічного розвитку країни, характеристик 
ринків, на яких реалізується продукція, особливостей конкретних потреб. 

 
С.В. Рукасов 
НУХТ, м. Київ 

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 

Ситуація на ринку праці в Україні потребує значної уваги до проблеми стимулювання та мотивації 
праці працівників. Це змушує фахівців з роботи з персоналом шукати нові шляхи утримання 
співробітників та підвищення їх лояльності. Про актуальність мотивації праці як фактора підвищення 
ефективності діяльності підприємств свідчать численні наукові праці вітчизняних вчених [1-7]. 

Метою дослідження є обґрунтування механізмів регулювання соціально-економічної політики 
щодо мотивації праці для підвищення ефективності діяльності підприємств. 

Аналіз сучасних систем мотивації та стимулювання персоналу підприємств свідчить, що в Україні 
активно використовуються інструменти суто матеріальної мотивації. При зростаючому дефіциті 
кваліфікованих кадрів претензії претендентів і співробітників щодо підвищення заробітної плати і ком-
пенсацій можуть перевищувати всі можливості підприємства, що іноді призводить до збиткової роботи, а 
іноді – до неможливості утримувати кваліфікований персонал. У цілому проблема мотивації виробничої 
діяльності може сприйматися вже не як локальна галузева проблема, а як проблема «неефективності фу-
нкціонування суспільства в цілому» [1, 4]. 
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У зв'язку з цим виникає необхідність шукати нові можливості стимулювання праці в Україні, чим і 
пояснюється актуальність обраної теми дослідження. Мотивація персоналу – це не тільки спосіб залу-
чення й утримання висококваліфікованих кадрів, але і найважливіша умова успіху організації. Жодна 
компанія не може досягти успіху без налаштування працівників на роботу з високою віддачею, високого 
рівня прихильності персоналу, зацікавленості членів організації в кінцевих результатах і без їхнього пра-
гнення зробити свій внесок у досягнення поставлених цілей.  

Саме тому спостерігається такий високий інтерес керівників і дослідників, що займаються управ-
лінням, до вивчення причин, які змушують людей працювати з повною віддачею сил в інтересах органі-
зації. Незважаючи на те що робітники, результати і робоча поведінка працівників визначаються тільки їх 
мотивацією, її значення все-таки дуже велике. 

Розробка та впровадження справедливої і придатної для працівників організації системи оплати за 
виконану роботу може бути важливим чинником підвищення рівня трудової мотивації персоналу і зрос-
тання ефективності та конкурентоспроможності організації в цілому. 

Крім зарплати, система матеріального стимулювання може також включати і премії (бонуси), пен-
сійні накопичення, оплату навчання працівника або його дітей, безпроцентні позики на придбання буди-
нку або авто, оплату харчування, або проїзду працівників, оплату відпочинку працівника тощо. 

Робітники великих промислових підприємств традиційно мають невисоку заробітну плату, але 
продовжують працювати, бо, на їхню думку, це забезпечує стабільність отримання заробітної плати, що 
для багатьох залишається дуже важливим фактором [2, 5]. 

У розпорядженні керівництва є досить широкий спектр засобів нематеріального стимулювання. 
Практика морального стимулювання не нова для нашої країни. В умовах соціалістичної економіки вона 
мала досить широке поширення. Дошки пошани, алеї трудової слави, перехідні вимпели переможцям 
соціалістичного змагання, організація туристичних поїздок для кращих працівників або кращих трудових 
колективів, випуск спеціальних значків для ветеранів праці, вручення почесних грамот, вшанування 
кращих працівників, статті в багатотиражці та багато іншого – це була нормальна, прийнята повсюдно 
практика. 

Мотивацію можна забезпечувати не лише за рахунок позитивного впливу на працівників і ство-
рення сприятливих умов для роботи, але й способом усунення всього, що заважає в роботі і в житті (важ-
кі умови праці, велика тривалість робочого дня, наявність конфліктної ситуації в колективі) [3, 301].  

Мотивуючий вплив на працівника справляють не тільки традиційні засоби стимулювання (грошові 
та моральні), але і характеристики виконуваної роботи та організація праці. Налаштування на роботу, 
зацікавленість у кінцевих результатах, готовність працювати з високою віддачею – це ті основні прояви 
поведінки працівника, в якій відображається високий рівень трудової мотивації.  

Виходячи з цього рекомендуються принципи, відповідно до яких має бути організована робота: 
об'єднання завдань (суміщення професій), завершеність і цілісність робочих завдань, встановлення від-
носин виконавців зі споживачами, делегування повноважень від керівників до виконавців, встановлення 
зворотного зв'язку між усіма учасниками трудового процесу. 

Спираючись на останній принцип, можна виділити ще один шлях – постійне інформування пра-
цюючих щодо кінцевих результатів роботи підприємства. Погана обізнаність працівників про те, що від-
бувається в організації, про перспективу вирішення найважливіших проблем, які зачіпають їхні інтереси, 
не тільки погіршує психологічний клімат в організації, знижує рівень довіри до керівництва, а й негатив-
но впливає на трудову мотивацію персоналу.  

Тому інформування працівників з широкого кола виробничих і соціальних питань, пов'язаних з 
роботою в компанії, є ефективним інструментом підвищення їхньої задоволеності роботою і зацікавлено-
сті в кінцевих результатах, формування у них відчуття причетності до справ організації. 

Крім того, існує проблема стимулювання працівників вищої ланки, у яких, як правило, висока за-
робітна плата і рівень зацікавленості в роботі підприємства. Для таких людей особливо необхідні перс-
пективи особистого професійного розвитку. Мотивуючим фактором для них є перспективи партнерства 
підприємства. Це дозволить не тільки надовго утримати висококваліфікованого фахівця, а й віддячити 
працівника за його якісну та інтенсивну роботу в організації, що сприятиме його подальшій ефективній 
діяльності. 

Висновки. Значення мотивації праці на підприємстві є дуже важливим для його успішного функці-
онування. Індивідуальний підхід до кожного працівника підприємства, врахування його потреб та інте-
ресів допоможе керівнику підвищити ефективність роботи підприємства, утримати і залучити нові висо-
кокваліфіковані кадри. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Неэффективность и убыточность операций от внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД) 
промышленного предприятия происходит из-за неудовлетворительного управления ими, отсутствия 
опыта и применения устаревших, даже иногда с точки зрения российской действительности, методов и 
приемов работы.  

На некоторых предприятиях отсутствуют признаки целенаправленной, системной деятельности в 
данном направлении в силу низкого качества управления и уровня развития персонала. Управлением 
называется процесс целенаправленного воздействия на систему, обеспечивающий повышение её органи-
зованности, достижение того или иного полезного эффекта. Соответственно, системы, в которых проте-
кают процессы управления, являются системами управления. Система в процессе своего функционирова-
ния разделяется на управляющую и управляемую подсистемы. Наиболее общими показателями системы 
управления являются: состав и структура функций управления, звенья и их распределение по ступеням 
иерархии, величины звеньев, распределение полномочий (централизация управления), информационное 
обеспечение, квалификационные требования, использование технических средств, равномерность на-
грузки.  

Отсюда под системой управления ВЭД мы понимаем комплекс взаимосвязанных и взаимозависи-
мых элементов управления на промышленном предприятии и самих связей, которые реализуют страте-
гические цели предприятия на внешних рынках, а также обеспечивают решение стоящих перед предпри-
ятием проблем в области ВЭД с учетом интересов деятельности предприятия на внутреннем рынке. 

Система управления ВЭД является подсистемой предприятия, обеспечивающей процесс управле-
ния, реализацию и развитие всех действий, направленных на внешние рынки. В иностранной литературе 
элементы управления международным бизнесом, в частности, включают «стратегию и структуру, марке-
тинг-менеджмент, управление персоналом, управление экспортом-импортом, технологиями» [1, 7]. Соот-
ветственно, в основу формирования системы управления ВЭД предприятия предлагается взять 5 осново-
полагающих принципов: стратегия ВЭД и долгосрочные цели, внутренняя организационная структура, 
внешнее окружение, образующие ограничения системы, финансовые, материальные, временные и иные 
ресурсы, которые обеспечивают её функционирование, центр принятия управленческих решений. 

Система управления ВЭД имеет свои особенности. Первая особенность состоит в том, что она яв-
ляется составной частью системы управления конкретного промышленного предприятия, которая может 
оказывать как положительное, так и отрицательное влияниё на нее. Вторая особенность заключается в 
характере деятельности: её действия направлены как на выработку целей функционирования ВЭД пред-
приятия, так и на организацию их реализации, контроль, мотивацию деятельности сотрудников, а также 
на регулирование взаимодействия предприятия с объектами внешней среды. 

Внутренние факторы системы управления ВЭД определяются особенностями того предприятия, в 
котором формируется система управления. Это, прежде всего, характер организационно-правовой формы 
предприятия, характер корпоративной схемы (наличие холдинга, дочерних предприятий, посреднических 
фирм и др.), уровень внутренней кооперации, комбинирования и специализации производственных под-
разделений, состав и характер внутренней инфраструктуры и т.д. К внутренним факторам, влияющим на 
систему управления ВЭД предприятия, также можно отнести: информационное обеспечение деятельно-
сти; способность к качественному анализу конъюнктуры рынков товаров, позволяющая своевременно и 
эффективно удовлетворять обнаруженные потребности в продукции, услугах; необходимый уровень 
адаптивных качеств, позволяющих гибко реагировать на изменения мирового рынка; способность обес-
печения высокоэффективного функционирования предприятия посредством наиболее рационального 
использования его инвестиционного потенциала; организация четкой синхронизации работы организа-
ционных, производственных и транспортных звеньев предприятия при выполнении экспортных заказов; 
принципы и формы работы специалистов в сфере ВЭД.  
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Внешние факторы отражают области соприкосновения, взаимодействия с другими системами. Эти 
факторы представляют собой возможные воздействия всех сегментов внешней среды: производственно-
го, научно-технического, коммерческого, потребительского, ресурсного, финансового, трудового, сырье-
вого, топливно-энергетического, инфраструктурного. Особое значение в условиях рыночной экономики 
имеют факторы государственного воздействия: системы налогообложения, таможенная политика, цено-
вая и др., политическая, экономическая и рыночная ситуация в странах, в которых предприятие осущест-
вляет ВЭД. 

Для эффективного управления ВЭД на уровне предприятия нужна адекватная условиям его рабо-
ты структура управления. Организационная структура управления ВЭД предприятия определяется, пре-
жде всего, теми целями и задачами, которые она призвана решать. Создание разветвленной структуры 
управления ВЭД характерно для предприятий независимо от их организационно-правовой формы, когда 
их деятельность целиком и полностью сосредоточена на внешних рынках. Однако количество таких 
предприятий, естественно, невелико. 

Предприятия, участвующие во ВЭД, используют следующие варианты ее управления: 
внутреннее подразделение, занимающееся вопросами ВЭД; 
внешнее подразделение (внешнеторговая фирма, торговый дом); 
использование сторонних организаций-посредников для решения вопросов внешнеэкономической 

деятельности. 
Для существенного повышения эффективности деятельности важно, чтобы вся система управле-

ния функционировала как единый механизм при достижении стоящих перед предприятием целей. В эко-
номической теории понятие «механизм», в частности, определяется как «система, устройство, опреде-
ляющее порядок какого-либо вида деятельности» [2, 3], который «подразумевает определенную авто-
номность в выполнении действий» [3, 98], и часто используется в сочетании со словами «экономиче-
ский», «хозяйственный», «организационный» и др. 

Следовательно, при использовании понятия «механизм» предполагается создание такой системы 
(экономической, хозяйственной, организационной), которая обеспечивает постоянное управляющее воз-
действие, направленное на достижение определенных результатов деятельности.  
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАГРОЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Виявлення, ідентифікацію та подальше оцінювання загроз науковці відносять до одного з найваж-
ливіших завдань, а ефективно проведена їх систематизація має бути спрямована на створення певної сис-
теми. Під систематизацією загроз будемо розуміти їх структурований перелік, який є необхідним компо-
нентом для проведення дослідження більш високого рівня. Отже, її структура, залежить від головної ме-
ти, яку дослідник ставить перед собою. Аналіз підходів до класифікації загроз дозволяє зробити висно-
вок, що універсальної системи загроз не існує. Це пов’язано з рядом причин: по-перше, неможливо пов-
ністю в класифікаційній системі врахувати абсолютно всі загрози або побудувати таку класифікаційну 
систему, в якій деякі загрози не повторювалися б в різних групах чинників; по-друге, жодна класифіка-
ційна система не може мати остаточного вигляду, оскільки періодичність виникнення нових загроз дуже 
швидка і наукові завдання, для цілей яких розробляється класифікація, відрізняються; по-третє, будь-яка 
класифікаційна система – це суб'єктивний погляд автора на проблему класифікації загроз та її чинників; 
по-четверте, класифікація не може бути самоціллю дослідження, а лише завданням другого порядку в 
межах головного дослідження [1, 39]. 

Ураховуючи те, що метою подальшого дослідження є розробка процедури діагностики загроз дія-
льності промислового підприємства, яка передбачає оцінювання рівня загроз, для ідентифікації загроз 
діяльності промислового підприємства доцільно систематизувати їх залежно від рівня виникнення у зов-
нішньому середовищі. Зауважимо, що ієрархія – це розташування частин або елементів цілого в порядку 
від вищого до нижчого [3, 331]. Отже, згідно з цією теорією зовнішнє середовище промислового підпри-
ємства поділяють на мікро- та макросередовище. Елементи мікросередовища є елементами зовнішнього 
середовища безпосереднього факторіального впливу на підприємство. Саме тому їх глибокий аналіз має 
неабияке значення для визначення загроз діяльності підприємства. Адже кожен фактор локальних загроз 
за певних обставин може призвести навіть до банкрутства підприємства. Макросередовище доцільно 
розглядати на трьох рівнях: регіональному, національному, міжнародному. Макрооточення створює за-
гальні умови діяльності промислового підприємства і переважно не має специфічного впливу на конкре-
тне підприємство, однак рівень впливу стану середовища різний. Водночас навіть великі підприємства 
практично не мають зворотного впливу на макрооточення. 
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Таким чином, загрози діяльності промислового підприємства виникають при взаємодії сукупності 
чинників на чотирьох рівнях зовнішнього середовища: мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях. На мегарівні 
виникають глобальні загрози, які формуються під впливом подій, що відбуваються у світовій глобальній 
економіці, на підставі відносин між державами, їх входження до різних міжнародних організацій, які вста-
новлюють обмеження або, навпаки, розширюють їх можливості щодо подальшого розвитку. Значення вра-
хування міжнародних чинників для українських підприємств суттєво зросло після скасування монополії на 
зовнішню торгівлю. Підприємства, які працюють чи збираються працювати на світовому ринку, мають 
приділяти першочергову увагу соціальним і політичним процесам, що відбуваються в реально існуючих і 
потенційних країнах-експортерах і імпортерах. Необхідно приділяти постійну увагу політиці урядів інших 
країн, змінам у їх зовнішньоторговельних режимах, спрямованих на захист внутрішніх виробників, розши-
ренню національних ринків у цілому чи окремих галузях.  

На макрорівні виникають національні загрози. Дія цих загроз є наслідком соціально-економічних, 
нормативно-законодавчих, соціальних, технічних, технологічних, форс-мажорних, інформаційних, полі-
тичних, екологічних чинників. Виникнення цих загроз сприяє скороченню виробництва, порушенню 
грошово-кредитних відносин, зростанню інфляції, банкрутству промислових, торгових та інших підпри-
ємств, зростанню безробіття, різкому зниженню рівня життя основних категорій населення.  

На мезорівні виникають регіональні загрози, які майже всі є похідними від загроз двох попередніх 
розглянутих рівнів. Вони пов'язані з чинниками невизначеності зовнішнього середовища різного рівня, 
які впливають на діяльність підприємства або його підсистеми та обумовлені змінами економічного ста-
ну регіону як всередині, так і у відносинах між іншими регіонами.  

На мікрорівні виникають локальні загрози, які безпосередньо впливають на діяльність підсистем 
промислового підприємства та на його загальну діяльність. На локальному рівні необхідно розглядати 
загрози діяльності підприємства, що безпосередньо залежать від специфіки, спеціалізації та виду його 
діяльності. До чинників локальних загроз віднесемо такі: конкуренти, покупці (споживачі, клієнти), пар-
тнери зовнішні: постачальники, компаньйони, власники, акціонери, засоби масової інформації, місцеві 
органи влади, партії та громадські організації, профспілкові органи та інші, зацікавлені в успішній діяль-
ності підприємства; постачальники: сировини, матеріалів, енергоносіїв, робочої сили, фінансових ресур-
сів, капіталу, інформації тощо; місцеві органи влади: держадміністрація, рада, податкова адміністрація, 
казначейство, фінорган, санстанція, орган держстатистики, пожежний нагляд, технагляд та ін. [2, 47]. 

Необхідно зауважити, що при відкритій ринковій економіці ієрархічна межа між рівнями практич-
но "стирається" завдяки спільності та пов'язаності інтересів продавців і покупців на ринках товарів і пос-
луг, робочої сили й капіталу, сталим формам виробництва і міжнародного розподілу праці і т.д. В умовах 
сучасної української економіки про "стирання" межі між мега-, макро-, мезо- і мікрорівнями говорити 
поки не доводиться. Тому при діагностиці загроз має враховуватися рівень їх виникнення і значущість їх 
впливу на діяльність окремого підприємства згідно з його спеціалізацією. Визначені на всіх рівнях загро-
зи тісно пов'язані між собою і мають неабиякий вплив на діяльність промислових підприємств, а їх суку-
пність становить інтегральну загрозу діяльності промислового підприємства.  

Запропонована систематизація загроз діяльності промислового підприємства дозволяє структуру-
вати зовнішнє середовище промислового підприємства взагалі, а також залежно від цілей дослідження 
формувати оптимальний набір показників загроз, які будуть використовуватися в діагностиці загроз дія-
льності промислового підприємства. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Розвиток вітчизняних промислових підприємств безпосередньо впливає на конкурентоспромож-
ність країни, на її місце в світовій спільноті. Світова економічна криза (2008-2009 рр.), що торкнулася так 
чи інакше всіх країн, показала, наскільки світ є взаємопов’язаний. 

Сьогодні перспективи знаходження місця на ринку для промислових підприємств прямо залежать від 
розробки і впровадження інновацій, а саме розробки машин і виробничих технологій нових поколінь, заміни 
застарілих основних фондів на гнучкі виробничі системи, що можуть перебудовуватися з врахуванням попиту 
на ринку, застосування наприклад, нових лазерних, плазмових, електронних, іонних та мембранних технологій 
тощо. 
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Крім того, враховуючи збільшення вартості нафтопродуктів і енергії на внутрішньому та світово-
му ринках та велику енергоємність вітчизняного виробництва, що багаторазово перевищує рівень розви-
нутих країн, на підприємствах необхідно надавати перевагу впровадженню енергозберігаючих техноло-
гій, нетрадиційних енергоресурсів та засобів контролю за витратами енергії.  

При цьому вибір політики в технологічній сфері може визначатися залежно від значення таких по-
казників, як привабливість технології для підприємства і його технологічна позиція, рівень науково-
дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, обсягу інвестування та інноваційного ризику.  

Щоб отримати позитивний результат при подальшому розвитку, промисловому підприємству не-
обхідно враховувати перспективні ринкові потреби; можливі також труднощі з впровадженням нової 
технології через брак фінансів, кадрів тощо. Розвиток нових технологій вимагає не тільки значних ви-
трат, а й більш досконалих знань і вмінь, а це можливо досягти через зміцнення зв'язків науки з виробниц-
твом.  

Для виявлення ознак внутрішньої нестабільності і запобігання негативному розвитку для підпри-
ємства необхідно проводити постійно моніторинг ситуації [1] і оперативно реагувати на можливі зміни.  

Можливість розвитку промислового підприємства необхідно розглядати як комплексну модель: 
01 >= )y...y(fZ n , 

де у – це ресурси в загальному вигляді: виробничі, організаційно-управлінські, економічні, інноваційні, 
екологічні тощо. 

При цьому ці ресурси (у) необхідно розглядати як сукупність, що складається з елементів ресурсів 
(х): 

01 >= )x...x(fy m . 
Наприклад, інноваційні ресурси, в свою чергу, складаються з людських, матеріально-технічних, 

фінансових тощо. 
Якщо складається ситуація, коли хm=0, то можна відзначити, що підприємство на час, який розгля-

дається, може бути обмежене в своєму розвитку через обмеженість в певному ресурсі, зокрема якщо цей 
ресурс має важливе значення. 

Отже, необхідно оцінити можливості певного ресурсу в певний проміжок часу (t): 

∑= m
t
mqxD , 

де qm – коефіцієнт вагомості показників. 
Тобто необхідно визначити найкращі складові-важелі, що зменшують негативні наслідки обмеже-

ності, впливаючи на певний ресурс.  
Існують різні підходи до вирішення цього питання, наприклад, для регулювання запасів можна за-

стосувати метод АВС, який дає змогу класифікувати матеріальні запаси відповідно до певного показника 
їх значущості [2]. 

Оптимізації управління можна досягти через: широке впровадження управлінського обліку як оп-
тимальної системи управління витратами і результатами; перебудову технічної і технологічної баз 
управління; впровадження соціально-психологічного управління, зокрема залучення висококваліфікова-
них фахівців; впровадження заходів на відновлення конкурентоспроможності через інноваційний розви-
ток тощо. Такі системні заходи можуть позитивно вплинути і покращити ситуацію, що склалася на підп-
риємствах. 

Таким чином, необхідно передбачати комплексні механізми ефективного регулювання діяльності 
промислового підприємства в умовах можливості його подальшого розвитку. 
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СТАН ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Відомо, що важливою складовою ресурсного потенціалу промислового підприємства є працівни-
ки, які є носіями професійних, кваліфікаційних, інтелектуальних та інших якостей, потрібних для отри-
мання певних результатів діяльності. Тобто роль персоналу в розвитку промислового виробництва є ва-
гомою, що обґрунтовує необхідність соціального розвитку підприємства для створення сприятливих 
умов діяльності працівників і зміцнення його трудового потенціалу [1]. 

Важливим напрямом відтворення кваліфікованої робочої сили в Україні є розвиток та удоскона-
лення системи професійного навчання працівників на виробництві. Разом з тим в сучасних умовах цій 
проблемі не приділяється належної уваги як з боку держави, так і з боку роботодавців. Так, в цілому по 
Україні у 2007 році обсяги професійного навчання порівняно з 2003 р. збільшились лише на 14,5%.  
Не врегульований на державному рівні механізм фінансування професійного навчання працівників на 
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виробництві. Це є основною причиною того, що більшість вітчизняних підприємств інвестують недоста-
тні кошти у професійне навчання, які не тільки не забезпечують конкурентне становище працівників на 
ринку праці, але й не відповідають мінімально необхідним витратам для забезпечення відтворювальної 
функції робочої сили [2, 310]. 

Стійкість функціонування підприємства в процесі структурних і техніко-технологічних змін в пе-
ршу чергу залежить від відповідності професійно-кваліфікаційних характеристик трудового потенціалу 
швидкості і змісту змін, що відбуваються. Серед чинників, що безпосередньо впливають на розвиток цих 
характеристик, одне з перших місць посідає професійне навчання, багато в чому залежне від діючої на 
підприємстві системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів. 

З одного боку, сучасні технології, що відрізняються підвищеною складністю, вимагають жорсткої 
технологічної дисципліни персоналу, якісно нового рівня освіти працівників усіх рівнів виробництва: від 
робітника до працівника вищої управлінської ланки. У міру збільшення складності виробничих процесів 
виникають нові види спеціалізації, і працівникові впродовж трудового життя неодноразово доводиться 
переключатися з однієї спеціальності на іншу. Тому систематична перепідготовка і підвищення кваліфі-
кації працюючого персоналу відповідно до напрямів розвитку виробництва є одним з головних завдань 
системи навчання на підприємстві. Якість підвищення кваліфікації і перепідготовки як чинник забезпе-
чення конкурентоспроможності окремого працівника і підприємства в цілому набуває все більшого зна-
чення. 

З іншого боку, велика частина втрат від невідповідності кваліфікації працівників вимогам вироб-
ничого процесу, перспективам його розвитку, а отже, від низького рівня конкурентоспроможності підп-
риємства, має латентний, потенційний характер. Ці втрати не включаються в звичайні об'ємні показники 
результатів виробництва і не сприймаються як економічний збиток, хоча він може бути значним [3]. 

В умовах загострення конкуренції як серед вітчизняних підприємств, так і з боку зарубіжних ком-
паній невідповідність людського чинника (зокрема за професійно-кваліфікаційними характеристиками) 
критеріям сучасної конкурентної боротьби, непідготовленість персоналу до роботи в нових умовах стає 
однією з найбільш серйозних перешкод появі провідних виробництв і припливу інвестицій на вітчизняні 
підприємства.  

Ефективна система перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів має стати свого роду внутрі-
фірмовим механізмом адаптації персоналу підприємства до умов, що змінюються, механізмом підтримки 
конкурентоспроможності підприємства і окремих його працівників. При цьому вибір того або іншого 
методу підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації працюючих залежить від конкретної 
виробничої ситуації, особливостей і вимог технологічного процесу [4]. 

Дипломований інститут розвитку персоналу (CIPD), що проводить щорічні дослідження частоти 
використання методів навчання і розвитку співробітників у Великобританії, запропонував таку класифі-
кацію цих методів: 

навчання на робочому місці використовують 99% компаній; 
зовнішні майстерні, конференції, семінари –  95%; 
курси –  93%; 
тренінги за межами робочого місця –  90%; 
коучінг (лінійні менеджери) –  88%; 
аудіо- і відеонавчання –  81%; 
наставництво і buddying –  72%; 
ротація, secondment, shadowing –  71%; 
коучінг (зовнішні фахівці) –  64%; 
е-learning –  54%; 
внутрішні заходи щодо обміну знаннями –  52%. 
Західні фахівці виділяють ще один метод –  "неформальне навчання" на роботі. Це пошук інфор-

мації в Інтернеті, спілкування з більш досвідченими колегами й іншими співробітниками в крос-
функціональних або крос-культурних проектних групах, участь в професійних асоціаціях і т.д. На пер-
ший погляд це буденні, звичні процеси, саме тому західні менеджери з персоналу намагаються зробити 
цей підхід до навчання і розвитку співробітників максимально ефективним [5]. 

 Проте у будь-якому випадку слід культивувати індивідуальний підхід до навчання персоналу. Це 
означає, що рішення про необхідність і методи професійного навчання має ґрунтуватися не лише на ви-
значенні для кожного працівника (групи працівників) термінів, форми, місця, тривалості і вартості на-
вчання, але і на оцінках рівня професійного знання працівника, а також його здатності до навчання. Ці 
відомості можуть бути отримані переважно в результаті психологічних і соціологічних досліджень. Ін-
шими словами, система професійного навчання на підприємстві може стати ефективною, якщо вона буде 
заснована на інформації не лише загальній, зовнішній (вимогах технологічного процесу, ринкової кон'ю-
нктури і т. д.), але і на конкретній, з боку самих працівників [4]. 

Таким чином, перед системою професійного навчання персоналу вітчізняних підприємств сьогод-
ні постають принципово нові завдання, обумовлені, з одного боку, необхідністю проведення модерніза-
ції, перепрофілювання виробництв, реструктуризації зайнятості і зміною вимог до якості робочої сили, з 
іншого – індивідуального підходу до організації цього процесу, врахування мотиваційної складової тру-
дового потенціалу. 
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ПУТИ СОКРАЩЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ В РАЗВИТИИ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В Украине развитие малого и среднего предпринимательства тормозится избыточной регуляцией 
со стороны органов власти всех уровней и органов местного самоуправления. Результаты исследования 
бизнес-среды в старопромышленных регионах – Донецкой и Луганской областях, проведенного ИЭП 
НАН Украины, свидетельствуют, что действующие в Украине административные барьеры при развитии 
предпринимательской деятельности, в частности, существующая разрешительная система, контроль над 
деятельностью юридических и физических лиц-предпринимателей, а также система технического регу-
лирования увеличивают расходы на создание и функционирование бизнеса, ведут к снижению уровня 
конкуренции и соответственно общей эффективности экономики. Система административных барьеров 
является очень сложной, запутанной и противоречивой. Чрезмерное административное давление на 
субъектов малого и среднего предпринимательства не только наносит им прямой ущерб (происходит 
увеличение прямых и косвенных издержек), но и самым непосредственным образом блокирует положи-
тельные внешние эффекты для всей экономики и социальной сферы страны. Поэтому вопрос о сокраще-
нии административных барьеров с целью улучшения бизнес-среды становится чрезвычайно важным для 
дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства и экономического роста в Украине. 

Громоздкая система выдачи разрешительных документов является сферой, где сохраняются зна-
чительные барьеры для начала хозяйственной деятельности, и где коррупция наиболее распространена. 
По данным опроса Международной финансовой корпорации в 2009 г. 86% опрошенных предпринимате-
лей указали на проблему получения разрешений и согласований. Разрешительная система в Украине ос-
тается наиболее бюрократической и обременительной  среди постсоветских государств.  Вопросы  в  
этой  сфере регулируют тысячи актов регуляторных органов. Действующее законодательство позволяет 
многочисленным государственным органам устанавливать индивидуальные требования к получению 
разрешений на ведение хозяйственной деятельности, определять процедуры и сроки выдачи разрешений.  

Значительным административным барьером остается также неэффективность  системы государст-
венного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности. Многочисленные центральные и мест-
ные органы власти имеют право осуществлять плановые и внеплановые проверки, которые всегда были 
острой проблемой для предпринимателей. В связи с этим в 2007 г. было принято законодательство, кото-
рое предусматривало кардинальную перестройку системы надзора в сфере предпринимательской дея-
тельности. Однако контролирующие органы задержали подготовительную работу, и переход на новые 
стандарты проверок не состоялся. По выводам экспертов Международной финансовой корпорации, ко-
личество проверок на предприятиях Украины не снизилось. До сегодняшнего дня налоговые инспекции 
проводят плановые и внеплановые проверки малого и среднего бизнеса, не принимают отчеты предпри-
ятий за прошлый год. Тем самым фактически полностью игнорируется Закон Украины «О внесении из-
менений в некоторые Законы Украины относительно упрощения условий ведения бизнеса в Украине» от 
15 декабря 2009г. №  1759-VI, в котором прямо предусмотрен мораторий на проверки (за исключением 
субъектов хозяйственной деятельности с высокой степенью риска).  

Крайне усложненной и неэффективной является система технического регулирования. Уровень 
гармонизации национальных стандартов с международными и европейскими стандартами остается чрез-
вычайно низким и составляет лишь 25%. Закон Украины «О защите прав потребителей» устанавливает 
обязательность стандартов для отечественных предприятий,  что усложняет внедрение новой продукции 
и в результате замедляет развитие отечественного бизнеса по сравнению с другими странами. Кроме то-
го, многие из существующих стандартов являются устаревшими, большинство из которых были разрабо-
таны еще в советское время. Медленное реформирование в этой сфере усложняет интеграцию Украины в 
мировое экономическое пространство.  
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Практика преодоления административных барьеров в зарубежных странах основывается на моде-
ли смешанного регулирования, предполагающего совместную ответственность бизнеса и государства за 
регулирование отрасли, страны, субъекта предпринимательской деятельности. Традиционный механизм, 
используемый органами государственной власти для устранения административных барьеров, основан 
на применении общих норм законодательства, устанавливающих статус субъектов малого предпринима-
тельства и направленных на обеспечение защиты их прав и законных интересов. Один из популярных 
механизмов деблокирования барьеров государства в таких странах, как Великобритания, Германия, 
Франция, а также Россия основан на применении институциональных методов путем создания на зако-
нодательном и исполнительном уровнях контролирующих организаций, выполняющих координирую-
щую функцию институтов. 

По результатам исследования предлагается концептуальный подход, который предполагает не от-
каз от государственной регуляции, а отказ от «барьерного» характера регуляции и замену его набором 
правил, поддерживаемых как государством, так и другими экономическими субъектами. При этом  пред-
полагается использование как методов государственной регуляции, так и механизмов негосударственно-
го обеспечения соблюдения правил, в том числе саморегулирования хозяйственной деятельности. Пред-
лагаемый подход предполагает три принципиальных изменения в механизме государственной регуля-
ции: 

1) переход к максимально возможному упрощению доступа экономических субъектов на рынок 
при одновременном повышении ответственности (прежде всего экономической) всех участников рынка, 
в том числе и государства, за реальный результат деятельности; 

2) перемещение акцентов с контроля наличия и правильности оформления документов по текущей 
экономической деятельности субъектов хозяйствования на контроль самой деятельности (продукции, 
предоставляемых услуг) и  реального поведения предпринимателей на рынке; 

3) создание механизмов ответственности экономических агентов не только перед государством, 
но, прежде всего, перед друг другом. 

Главным условием реализации данного подхода должно быть одновременное усиление ответст-
венности хозяйствующих субъектов и усиление ответственности государства за нарушение прав хозяй-
ствующих субъектов в ходе выполнения разрешительных и контролирующих функций. Для этого необ-
ходимо расширение спектра возможностей обеспечения такой ответственности, что, в свою очередь, 
предполагает наличие гарантий третьей стороны. В качестве подобных гарантов могут и должны высту-
пать организации саморегулирования. В их рамках возможен негосударственный контроль соблюдения 
членами ассоциации требований законодательства и внутренних стандартов организации. Кроме того, в 
рамках организаций саморегулирования реально создание эффективных механизмов гарантий третьим 
лицам путем введения субсидиарной ответственности членов организации, использования механизмов 
коллективного страхования и т.п. Таким образом, решается еще одна задача – сокращается «поле» госу-
дарственного контроля, что при соответствующем развитии саморегулирования в Украине может спо-
собствовать существенной экономии государственных средств. 

Необходимо сделать основной акцент на простых и радикальных мероприятиях в каждой сфере, 
максимальном сокращении контактов между предпринимателями и чиновниками, жестком регулирова-
нии без двузначных толкований законодательства и обеспечении полной прозрачности всех процедур. 

 
Г.В. Усова  
АДІ ДВНЗ «ДонНТУ»,  м. Горлівка 

РЕІНЖИНІРИНГ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Економічне середовище сучасного ринку, якому властиві невизначеність і мінливість, вимагає 
від суб’єкта господарювання якісного управління і постійного контролю конкурентоспроможності своєї 
діяльності. В умовах проведення радикальних змін в економіці існує гостра необхідність у нових 
інструментах і методах, здатних допомогти підприємницьким структурам стати більш ефективними. 
Реінжиніринг, спрямований на перепроектування бізнес-процесів для досягнення радикального 
поліпшення діяльності підприємства, є одним з найсучасніших  інструментів такого типу [1]. 

Розробки з питань реінжинірингу були започатковані в працях американських фахівців з ме-
неджменту М. Хаммера і Дж. Чампі, якими було вперше науково обґрунтовано вплив інжинірингового 
підходу на ведення бізнесу. Ці розробки набули подальшого розвитку в багатьох працях як зарубіжних, 
так і вітчизняних науковців, таких як Т.Н. Давенпорт, М. Робсон, Дж. Тенг, Ф. Уллах, Д. Шорт, 
А.В. Шеєр, В. Барановський, О. Білорус, В. Герасимчук, В. Гриньова, О. Тридід, В. Андрієнко, 
І. Маркіна, Т. Мізерна, О. Пахомов, А. Садєков, В. Тупкало, Л. Фролова, Б. Холод, О. Щегельська, 
О. Шубін, М. Черненко й ін.   

Згідно з класичним тлумаченням реінжиніринг – це фундаментальне переосмислення та радикаль-
не перепроектування бізнес-процесів з метою досягнення істотних поліпшень у вартісних та кількісних 
результатах господарської діяльності організації [2]. 

У даному визначенні уточнення потребують такі ключові характеристики: 
1. Фундаменталізм. Використовуючи реінжиніринг, менеджер повинен визначити для себе фунда-

ментальні питання, що стосуються його підприємства і характеру його діяльності. 
 

© Г.В. Усова, 2010 



 282 

2. Радикальність. Радикальне перепроектування означає звернення до самих коренів явищ: не про-
ведення незначних змін і не перетасування вже існуючих систем, а рішуча відмова від неробочих еле-
ментів. 

3. Істотність. Істотність реінжинірингу виявляється в тому, що він покликаний забезпечити зага-
льне потужне зростання результативності, а не часткове поліпшення.  

4. Акцент на процесах. Більшість підприємств не орієнтовані на процесний підхід, тобто система 
управління зосереджена в основному на завданнях, окремих операціях, структурах, але не на процесах. 
Тобто для реалізації реінжинірингу необхідно, щоб підприємство мало систему процесного управління, 
головними об'єктами в якій є бізнес-процеси. 

Таке тлумачення реінжинірингу чітко визначає зміст та мету його інструментарію. Фактично реі-
нжиніринг – це якісний перехід до нового рівня ефективності бізнесу, критерієм якого є забезпечення 
прориву в ефективності функціонування підприємства загалом через відмову від існуючої практики ви-
конання не тільки окремих робіт, а і цілих проектів.  

У всіх сферах промислового підприємства є необхідність в застосуванні реінжинірингових захо-
дів, однак концентрація зусиль необхідна саме в сфері виробництва. Аналіз стану й розвитку вітчизняної 
промисловості показує, що сьогодні місце підприємства на  ринку значною мірою визначається рівнем 
організації бізнес-процесів, і насамперед виробничих. В умовах ринкової кон'юнктури, що часто зміню-
ється, і гострої конкурентної боротьби швидкість реакцій саме виробничої системи підприємства, ефек-
тивність його операцій набувають особливого значення [3]. 

Аналіз виробничо-господарської діяльності вітчизняних машинобудівних підприємств показав, що 
на багатьох з них склалися певні передумови для проведення реінжинірингу виробничих процесів, а са-
ме:   

управлінські витрати перевищують витрати на виробництво продукції;   
недостатній обсяг виробничих потужностей для задоволення перспективних потреб внутрішнього й 

зовнішнього ринків;   
незадовільний технічний і технологічний рівень основних виробничих фондів, що безпосередньо 

впливає на якість продукції;   
технологічне відставання продукції, викликане недостатніми інвестиціями в розробку перспектив-

ної високопродуктивної продукції;   
відсутність потрібної кількості кваліфікованих кадрів на виробництві. 
При такій безлічі виявлених проблем існує необхідність не в поліпшення даної ситуації, а в карди-

нальній зміні, для чого найбільш доцільно застосувати реінжиніринг, що відрізняється глибиною аналізу 
та можливістю роботи з завданнями, що важко формалізуються. Таким чином, припущення про те, що 
реінжиніринг доцільно застосувати на машинобудівних підприємствах для перебудови його виробничих 
процесів, підтверджує свою  актуальність [4].  

Основними напрямами раціональної організації виробничого процесу на промисловому підприєм-
стві в умовах реінжинірингу  бізнес-процесів виступають:   

скорочення тривалості виробничого циклу;   
скорочення часу кругообігу капіталу й максимізація  прибутку;  
ефективні схеми управління персоналом і виробничими процесами;  
використання  наукомістких інноваційних технологій;   
модернізація діючих основних виробничих фондів. 
Отже, реінжиніринг виробничих процесів має забезпечувати вирішення таких завдань:  
визначення оптимальної послідовності виконуваних функцій, що призводить до скорочення три-

валості циклу виготовлення продукції, наслідком чого служать підвищення оборотності капіталу й зрос-
тання всіх економічних показників фірми;  

оптимізація використання ресурсів у виробничих процесах, у результаті якої мінімізуються витра-
ти;   

побудова  гнучких  виробничих бізнес-процесів,  націлених  на  швидку адаптацію до змін потреб 
кінцевих споживачів продукції, виробничих технологій, поведінка конкурентів на ринку в умовах дина-
мічності зовнішнього середовища;  

визначення  раціональних  схем  взаємодії  з  партнерами  й клієнтами та, як наслідок, зростання 
прибутку, оптимізація фінансових потоків;  

синхронізація і координація одночасно виконуваних процесів; 
скорочення кількості виробничих бізнес-процесів, що виконуються на підприємстві. 
Таким чином, встановлено необхідність застосування реінжинірингу виробничого процесу проми-

словими підприємствами для виведення підприємства на новий, якісно вищий рівень. Виявлені тенденції 
в розвитку поглядів на реінжиніринг вказують на потребу підприємств у досягненні стійкої конкурентної 
позиції, яка базується на ефективному використанні наявних ресурсів у межах складного конкурентного 
середовища.  
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ: ПОШУК ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ  
ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

Досягнення конкурентоспроможності в умовах ринкової економіки є головним завданням будь-
якого підприємства. У сучасних трансформаційних умовах потужним ринковим механізмом стала рест-
руктуризація. Під реструктуризацією в усьому світі розуміється безперервний процес підвищення конку-
рентспроможності підприємства через вживання менеджментом комплексу внутрішніх заходів для адап-
тації системи управління бізнесом до постійно мінливих умов. Комплексне оздоровлення або реструкту-
ризація промислового підприємства з метою забезпечення його подальшого розвитку є комплексною 
інновацією, спрямованою на оптимізацію всіх функцій підприємства та підвищення його конкурентосп-
роможності. Тому дослідження проблем реструктуризації є актуальним завданням  національних вироб-
ників сьогодні. Як справедливо відзначають сучасні фахівці, реструктуризація, як явище, є циклічним 
ітеративним процесом переведення організації як системи в якісно новий стан [1-5]. З точки зору систе-
много підходу реструктуризація має визначатися трьома ключовими параметрами:  

діагностика і аналіз проблеми;  
формування образу нового стану підприємства (цілі);  
модель переходу в якісно новий стан системи. 
Метою дослідження є визначення найбільш ефективного методу реструктуризації діяльності під-

приємства, застосування якого давало б виробникові можливість вибрати оптимальний  шлях підвищен-
ня конкурентоспроможності підприємства. 

Розвиток післякризових  ринкових відносин поставив господарюючих суб'єктів різних організа-
ційно-правових форм в тяжкі економічні умови, які формують об'єктивні передумови здійснення рестру-
ктуризації. У той же час існує досить велика кількість методик, що дозволяють з достатньою достовірні-
стю визначати "вузькі місця" виробничого підприємства. 

У цілому ці підходи включають два основних напрями:  
аналіз і діагностика фінансового стану підприємства;  
управлінський аналіз.  
Необхідно підкреслити, що вказані напрями ні в якому разі не суперечать, а доповнюють один од-

ного [8]. Існуючі методики аналізу і діагностики фінансового стану підприємства можна класифікувати 
таким чином:  

офіційна процедура діагностики кризового стану підприємства;  
концепція експрес-діагностики кризи;  
модель В.Х. Бівера;  
двофакторна модель Е. Альтмана;  
Z-рахунок Е. Альтмана (п'ятифакторна модель);  
модель Таффлера;  
PAS-коефіцієнт. Тренд Z-коефіцієнта;  
чотирифакторна R-модель ризику банкрутства;  
рейтингове число (Сайфуллін Р. С., Кадиків Г. Г.);  
шестифакторна модель О. П. Зайцевої;  
А-рахунок Аргенти;  
методика діагностики кризи з урахуванням специфіки галузей;  
бальна шкала Л.В. Донцової і Н.О. Нікіфорової;  
якісні методи прогнозування кризи.  
Таким чином, сучасний дослідник має досить великий набір методик діагностики фінансового 

стану підприємства. Прийнятнішими виглядають методи, засновані на інформації про вітчизняні органі-
зації. Але в цілому можна зробити висновок про те, що у будь-якого методу існують позитивні сторони і 
недоліки. Тому при аналізі фінансового стану підприємства необхідно прагнути до комплексного вико-
ристання декількох методик для отримання більш достовірних результатів.  

Результати управлінського аналізу значно збагачують і доповнюють формулювання проблемних 
станів. Найбільш поширеним методом управлінського аналізу є SWOT-аналіз діяльності підприємства.  

Результати дослідження підприємства, отримані у процесі фінансового і управлінського аналізу, є 
основою формування цілей реструктуризації. Так, в період становлення стратегічного управління Ігор 
Ансофф (відомий американський фахівець з питань управління промисловими корпораціями і почесний 
професор міжнародного університету в Сан-Дієго), розглядав стратегію як набір правил для ухвалення 
рішень в організації. Ансофф, розглядаючи відмінні риси стратегії, наводить таке визначення стратегії та 
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її орієнтиру: "Орієнтир є метою, якої прагне досягти фірма, а стратегія – засіб для досягнення мети" [2]. 
Але з теорії систем відомо, що, перефразовуючи визначення, засіб для досягнення мети – це система. 
Звідси випливає, що стратегія – це система досягнення мети.  

Для вибору найбільш оптимального варіанта реструктуризації необхідно вибрати критерії порів-
няння альтернативних варіантів. Існують два основних види критеріїв ефективності, які називаються 
"Критерій оптимальності" та "Критерій придатності"[6]. Критерії оптимальності використовуються для 
ухвалення оптимальних рішень, які забезпечують максимальну ефективність операції. Критерії придат-
ності використовуються для ухвалення задовільних рішень, які забезпечують необхідну ефективність 
операції.  На основі концепції максимізації корисності формується критерій оптимальності, а на основі 
концепції обмеженої раціональності - критерій придатності. Використання критерію оптимальності 
означає, що управлінське рішення вважається оптимальним, якщо воно забезпечує максимальну ефекти-
вність. Реальна оцінка ступеня досягнення мети вибору досягається за допомогою контролю. Без контро-
лю починається хаос, і координувати діяльність окремих людей, груп і організації в цілому стає немож-
ливим. Інакше кажучи, контроль забезпечує досягнення поставленої мети і є невід'ємним етапом процесу 
ухвалення управлінських рішень. 

У цілому вибір методу реструктуризації діяльності підприємства має бути обґрунтований з точки 
зору цільових установок, об'єктивних властивостей організаційних структур, критеріїв та простору ви-
значення мети [8].  

Отже, серед усієї сукупності методів реструктуризації підприємства найбільш ефективним, що має 
ефект синергізму і розкриває більш повно потенціал організації, доцільно використовувати метод, засно-
ваний на переході від мети до нового стану підприємства.  

Таким чином, реструктуризація промислових підприємств потребує ретельного аналізу, розробки 
принципів та методичних підходів на основі використання сучасних теорій управління, організації виро-
бництва та заходів підвищення конкурентоспроможності підприємств.  
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Е.В. Хасанова 
ИЭП НАН Украны, г. Донецк 

ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ И КАПИТАЛИЗАЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Фондовый рынок является составляющей финансового сектора Украины. Рынок ценных бумаг ха-
рактеризуется объемами торгов, количеством сделок, а общее состояние рынка можно охарактеризовать 
с помощью индекса фондовой площадки. В настоящее время в Украине самыми ликвидными фондовыми 
площадками являются  «Украинская биржа» и «Первая фондовая торговая система». Объем совершен-
ных сделок на фондовых биржах Украины с ценными бумагами в январе-июне 2010 г. по сравнению с 
аналогичными периодами 2008 и 2009 гг. возрос. Так, объем сделок с ценными бумагами во 2 квартале 
2010 г. составил 53961,9 млн. грн., а в 2009 г. за аналогичный период – 1283,7 млн. грн. [3]. Увеличение 
объемов торгов и курса ценных бумаг на фондовых площадках свидетельствует об увеличении рыночной 
капитализации предприятий и улучшение их инвестиционной привлекательности как для отечественных, 
так и для зарубежных инвесторов. Следовательно, увеличение стоимости акций предприятий на фондо-
вом рынке свидетельствует об увеличении рыночной капитализации предприятий. Изучением данных 
вопросов занимались следующие отечественные и зарубежные исследователи: А.И.Гинзбург,  Д. Швагер, 
Дж. Мэрфи и другие. В настоящее время данный вопрос является актуальным. 

В 2010 г. фондовый рынок характеризуется увеличением объемов торгов, однако достаточного 
притока отечественного и иностранного капитала для восстановления и развития рынка ценных бумаг не 
наблюдалось. С появлением в 2009 г. рынка заявок, как одного из секторов торговли, он перенял лиди-
рующие позиции относительно других секторов фондовых площадок при торговле акциями украинских 
предприятий.  

В марте 2010 г. наблюдалось увеличение объема торгов на фондовой площадке «Украинская бир-
жа» по сравнению с январем 2010 г. в 2,99 раза. По данным «Украинской биржи», [2] с 1 по 22 октября 
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2010 г. объем торгов на фондовой площадке составил 1756,57 млн. грн. В сентябре 2010 г. наблюдалось 
значительное уменьшение объемов торгов и количества сделок. Данное уменьшение характеризовалось 
неуверенностью инвесторов на фоне законодательных реформ (принятие налогового кодекса и других 
нормативно-правовых актов) и ухудшения инвестиционного климата в Украине. Так, капитальные инве-
стиции в январе-июне 2010 г. составили 60554,9 млн. грн., в том числе инвестиции  в основной капитал – 
49056,0 млн. грн. При этом основную долю в общем объеме инвестиций составляли инвестиции за счет 
собственных средств предприятий и организаций (64% – капитальные инвестиции и 58,1% – инвестиции 
в основной капитал), капитальные вложения иностранных инвесторов составили всего 1562,1 млн. грн. 
(2,6% от общего объема инвестиций) [3].    

Украинский фондовый рынок молодой и развивающийся. Однако в 2009-2010 гг. его развитие 
происходило ускоренными темпами: внедрение интернет-трейдинга, с помощью которого физические 
лица могут самостоятельно покупать и продавать ценные бумаги, улучшение технического обеспечения 
бирж, внедрение срочного рынка (торговля производными ценными бумагами) и др.  

В январе-сентябре 2010 г. движение индекса «Украинской биржи» было разнонаправленным и но-
сило цикличный характер. Максимальные значения индекса в этом периоде были 16, 26 и 27 апреля и 
составляли 2581.54, 2599.42 и 2591.65 пунктов соответственно. Минимальные значения индекса «Укра-
инской биржи» были 5, 25 января и  составляли 1495.93 и 1447.42 пунктов соответственно [2]. Индекс 
«Украинской биржи» рассчитывается на основе биржевого курса акций 15 украинских эмитентов. При 
изменении биржевого курса акций украинских предприятий изменяется их капитализация (см. таблицу) 
[2]. 

Капитализация эмитентов ценных бумаг, входящих в индексную корзину «Украинской биржи», 
рассчитана индексным комитетом Украинской биржи на основании биржевого курса ценных бумаг и 
показателя free-float (показатель свободно обращающихся ценных бумаг на бирже). 

Таблица  

Капитализация украинских предприятий, входящих в индексную корзину «Украинской биржи»  
в январе-октябре 2010 г., млрд. грн. 

№ 
п/п 

Наименование  
предприятия 
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1 
ОАО "Алчевский металлурги-
ческий комбинат"  3.79 5.36 5.96 8.33 7.27 4.85 4.27 5.02 4.43 3.88

2 
ОАО "Авдеевский коксохими-
ческий завод"  2.09 2.24 2.42 2.92 2.94 2.83 2.44 2.77 3.01 2.92

3 ОАО "Азовсталь"
11.6

3 14.18 17.86 17.99 16.12 11.88 11.15 12.51 12.28 10.67

4 
ПАЛ "Райффайзен Банк 
Аваль" 5.74 6.10 8.95 10.04 10.60 8.85 9.68 11.68 13.35 12.59

5 ОАО "Центрэнерго" 3.61 3.73 4.91 6.35 6.31 5.17 4.76 5.47 5.01 4.34

6 
ОАО "Енакиевский металлур-
гический завод" 1.84 2.19 2.54 3.08 2.77 1.98 1.80 2.26 2.05 1.81

7 ОАО "АКБ "Форум" 0.99 1.38 2.12 2.04 1.83 1.39 1.43 1.67 1.53 2.69

8 ОАО "Мотор Сич" 3.48 3.95 4.46 5.25 5.26 4.40 4.78 4.83 4.68 4.08

9 
ОАО "Сумское машинострои-
тельное НПО им. Фрунзе" 0.22 0.32 0.34 0.38 0.53 0.45 0.41 0.49 0.48 1.60

10 ОАО "Концерн Стирол"  1.37 1.36 1.84 2.35 2.48 1.84 1.87 2.71 2.62 2.23

11 ОАО "Укрнефть" 9.46 10.30 11.77 14.26 15.07 13.32 13.69 14.78 14.83 14.80

12 ОАО "Укрсоцбанк" 3.85 3.95 5.70 7.88 8.60 6.46 6.14 7.36 7.26 6.05

13 ОАО "Укртелеком" 8.46 8.43 9.46 13.84 13.20 9.79 11.50 11.66 10.59 10.21

14 
ОАО "Ясиновский  
коксохимический завод" 0.88 1.09 1.26 1.40 1.34 1.07 0.89 0.96 0.99 0.96

15 ОАО "Западэнерго" 4.39 4.27 5.14 5.73 6.00 5.68 6.85 7.18 6.75 6.97
 
 
Эта таблица составлена по данным «Украинской биржи». Отчетными датами для таблицы выбра-

ны первые торговые дни каждого месяца, начиная с 01.01.2010 г. 
Прогрессивное развитие украинского фондового рынка позволит ему не только укрепить свои по-

зиции, а также развиваться, повышать рейтинги и классификации международных агентств, привлекать 
отечественные и иностранные инвестиции, увеличивать капитализацию отечественных предприятий, а 
также усилить свои позиции в мировом экономическом пространстве. 
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В.В. Храпкина, к.э.н. 
МЭГИ, г. Макеевка  

ВЫЯВЛЕНИЕ «СЛАБЫХ СИГНАЛОВ» В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Принятие решений, связанных с функционированием предприятия в период кризиса, в значитель-
ной мере определяется степенью осведомленности руководителей о фактически существующих и назре-
вающих угрозах экзогенного и эндогенного характера. Неосведомленность ведет к принятию решений, 
содержащих в себе долю риска неполучения запланированной отдачи от введения в действие запланиро-
ванных ресурсов.  

Фактор риска играет в рыночных условиях хозяйствования весьма важную роль. В развитых стра-
нах это связано с увеличением неопределенности поведения рынка вследствие ряда причин:  

старение производственных отраслей;  
растущая непрогнозируемость покупательского спроса в связи с усиливающейся нестабильностью 

предпочтений покупателей;  
увеличивающиеся затраты времени на исследования и разработки при сокращающемся жизненном 

цикле вновь произведенного продукта.  
В современных условиях действие этого фактора связано главным образом с нестабильностью и 

кризисным состоянием экономики в целом. Очевидно, что независимо от причин, вызывающих необхо-
димость повышения информационной «бдительности» предприятий, каждое из них, будучи благополуч-
ным или с кризисными симптомами, должно учитывать неизбежность возникновения рисковых ситуа-
ций. Именно они могут привести к сбоям в его работе или еще более серьезной дестабилизации. В сово-
купности методы и ресурсы, направляемые на противодействие дестабилизирующих явлений, образуют 
механизм антикризисного согласования.  

Учитывая, что антикризисные задачи на действующем предприятии в подавляющем большинстве 
относятся к разряду стратегических, проблема создания такого механизма связана с решением вопросов, 
имеющих отношение к стратегическому планированию. Существуют различные подходы к принятию 
взвешенных решений в системе «выгода – риск», основанные, например, на теории полезности Бернул-
ли, теории рисков и шансов Шекле и др. В кризисных же ситуациях предприятие поставлено перед необ-
ходимостью выбора либо перспективы ликвидации, либо осуществления активных антикризисных мер с 
привлечением заемных ресурсов. При решении вопроса о рисках имеется в виду не столько получение 
той или иной дополнительной выгоды при благоприятном исходе замысла, сколько о возможных послед-
ствиях в случае банкротства.  

Механизм принятия вышеуказанных решений функционирует в рамках банка данных, формиро-
вание и пополнение которого является важным фактором организации антикризисного процесса на 
предприятии. Источниками формирования такого банка антикризисной информации являются, с одной 
стороны, результаты анализа внешней среды, выявление связанных с ней негативных тенденций, с дру-
гой – анализа потенциала предприятия и его предшествующей хозяйственной деятельности, выявление 
негативных внутренних тенденций, слабых и сильных сторон предприятия, а также данных экспертного 
опроса руководителей, специалистов функциональных и производственных подразделений.   

Формирование банка данных основано не только на сборе информации по линии фиксирования 
слабых сигналов по мере их возникновения. В целом он формируется на систематической основе, что 
предполагает также регулярное получение и аналитическую обработку информации о ситуации в раз-
личных функциональных областях по более широкому диапазону кризисных симптомов. 

Принципы управления антикризисным процессом предполагают использование методов и средств 
раннего прогнозирования надвигающегося дисбаланса в системе на основе «слабых сигналов» и приме-
нения упреждающих его профилактических мер.  

Технология использования этих методов и средств известна из работ И. Ансоффа, Р.Хаммера, Р. 
Кюна, Г. Лехлейтнера. Однако рекомендации этих и других авторов, разрабатывающих подходы раннего 
обнаружения дисбаланса для предприятий, практически не применимы в современных условиях хозяй-
ствования. В Украине достаточно сложно предугадать развитие событий, влияющих на жизнеспособ-
ность предприятия (нестабильность политической ситуации, частая смена и корректировка законода-
тельных актов, неопределенность позиций законодательных и исполнительных органов, отсутствие мо-
дели экономического развития). Таким образом, структура возможных угроз носит иную природу, чем в 
развитой рыночной экономике (рынки, продукты, маркетинговые ниши).  

Несмотря на сложившиеся условия, возникает необходимость создания  достаточно действенной 
системы раннего обнаружения угроз, применимой для современного этапа.  
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Использование механизма «слабых сигналов» обеспечивает предприятию заблаговременное на-
ращивание запаса гибкости, что позволяет устранить опасность на ранней стадии. Чем слабее сигнал, 
зафиксированный и идентифицированный предприятием, тем больше у него временной лаг для принятия 
и реализации упреждающих или нейтрализующих решений.  

Естественно, чтобы пользоваться «слабыми сигналами», необходима большая степень убежденно-
сти в том, что предприятие имеет дело с теми сигналами, которые несут значимую информацию о новых 
опасностях или новых возможностях. В зависимости от уровня осведомленности о кризисной ситуации и 
формируется реакция антикризисного звена на угрозы со стороны внутренней и внешней среды.   

Для введения в действие схемы обнаружения ранних признаков надвигающегося кризиса необхо-
димо также определить само понятие «слабый сигнал». При этом следует исходить из того, что в рыноч-
ной экономике состояние равновесия в хозяйственных системах всегда является условным, а показатели 
финансовой устойчивости – относительными. В конкурентной среде переход от состояния относительно-
го равновесия в системе к дисбалансу происходит весьма быстро. Однако диапазон возможных ситуаций 
надвигающегося дисбаланса оказывается достаточно широк. Это не дает возможности отделить ранние 
признаки возникновения угрозы существованию предприятия от симптомов, характеризующих лишь его 
определенное отставание в функциональных областях от других предприятий, от среднеотраслевого 
уровня и т.д.  

В этой связи под «слабым сигналом» понимается именно та первичная информация о тех ранних 
симптомах дисбаланса в хозяйственной системе предприятия, без учета которой и без принятия в этой 
связи оперативных упреждающих мер предприятие с наибольшей очевидностью будет идти к состоянию 
банкротства.   

Диапазон возможных деструктивных проявлений дисбаланса в хозяйственной системе, фиксируе-
мых на ранней стадии его развития, не исчерпывается вышеназванным и, например, может характеризо-
вать:  

отрицательную реакцию партнеров по бизнесу, поставщиков, кредиторов, банков, потребителей 
продукции на те или иные реорганизационные мероприятия, в том числе открытие и закрытие подразде-
лений, смену деловых партнеров, выход на новые рынки и т.п.;  

увеличение задолженности предприятия поставщикам и кредиторам;  
уменьшение доходов и падение прибыльности предприятия, обесценивание акций, установление 

нереальных (высоких или низких) цен на продукцию и т.п.  
 

Н.В. Цопа, к.э.н. 
НАПКС, г. Симферополь 

КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Управление развитием промышленного предприятия связано с построением иерархии целей и с 
осуществлением определенного взаимодействия с внешней средой, что позволяет ему решать поставлен-
ные задачи в соответствии с имеющимся потенциалом. Адекватная оценка потенциала предприятия и 
максимальная его реализация является сущностью эффективного управления развитием предприятия. 
Достигается максимальная реализация потенциала через качественное функционирование внутренней 
структуры и организационные изменения, обеспечивающие адаптацию промышленного предприятия к 
влияниям внешней среды. В отличие от предприятий прочих отраслей, для промышленных предприятий 
наиболее существенными являются производственный и сбытовой аспекты деятельности предприятия. 
Именно производственно-сбытовая деятельность формирует поток прибыли, который может быть на-
правлен на дальнейшее расширенное воспроизводство или инвестиции в новые направления, то есть яв-
ляется источником развития предприятия. Практическая значимость предлагаемых концептуальных под-
ходов к управлению развитием промышленных предприятий заключается в комплексном подходе к 
оценке, прогнозированию и планированию на промышленном предприятии, что повышает его способ-
ность противостоять колебаниям внешней среды. 

Как показывают результаты анализа научной литературы, проблема разработки механизмов разви-
тия предприятий не нова. Исследованием проблем управления и развития промышленных предприятий 
занимались такие ученые: А.И. Амоша, И.П. Булеев, Ю.Г. Лысенко, Е.В. Раевнева и др.[1-4]. Однако на-
учной постановки по обоснованию, разработке, формализации и практической апробации единого ком-
плексного механизма управления развитием промышленного предприятия и его функциональных под-
разделений, исходя из анализа отечественных и зарубежных научных публикаций, не ставилось. Из этого 
следует сделать вывод, что требует системного исследования и детальной научной проработки актуаль-
ная проблема разработки теоретико-методологических основ и концептуальных положений целостного 
механизма управления развитием промышленных предприятий. Разработка концепции управления раз-
витием промышленных предприятий позволит повысить адекватность принятия управленческих реше-
ний и эффективность функционирования промышленных предприятий. 

Управление развитием предприятия в современных условиях должно базироваться на синтезе пя-
ти подходов: системного, ситуационного, иерархического, синергетического и рефлексивного, что явля-
ется основой теоретико-методологического уровня предлагаемой концепции. На методическом уровне 
концепция управления развитием промышленного предприятия будет реализовываться с помощью меха- 
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низма планирования и прогнозирования развития, механизма оценки развития, оценки потенциала раз-
вития, механизма согласования решений при управлении развитием. На инструментальном уровне – при 
помощи системы сбалансированных показателей функционирования промышленного предприятия, ими-
тационного моделирования, методов системной динамики и прогнозирования, статистического и функ-
ционального анализа, дерева целей, нечетких множеств, методики сопоставления деятельности предпри-
ятия и внешней среды. На модельном уровне – имитационной моделью прогнозирования развития про-
мышленного предприятия и внешней среды, объектной моделью функционирования предприятия, моде-
лью подготовки, принятия и координации управленческих решений по развитию. На организационно-
практическом уровне – посредством информационных технологий мониторинга функционирования и 
внешней среды, системы поддержки принятия решений при управлении развитием. 

Реализация предлагаемой концепции управления развитием промышленных предприятий предпо-
лагает функционирование по следующей схеме (см. рисунок). 

 

 
 

Рисунок. Концептуальная схема управления развитием промышленного предприятия 
 

При этом выделяют четыре основных блока: 
блок оценки развития, в котором сгруппированы управленческие процессы, связанные с оценкой 

ситуации, сложившейся на предприятии  и во внешней среде; 
блок прогнозирования развития, в котором сгруппированы управленческие процессы, связанные с 

оценкой перспектив развития; 
блок планирования развития, в котором сгруппированы управленческие процессы, связанные не-

посредственно с принятием и реализацией решений по развитию отдельных сфер деятельности предпри-
ятия; 

блок организационно-экономических инструментов обеспечения управления развитием, в котором 
осуществляются процессы взаимодействия между различными блоками управления и внешней средой. 

Управление развитием промышленного предприятия, основываясь на представленной схеме, по-
зволит наиболее полно оценить и сопоставить потребности и возможности промышленного предприятия 
и реализовать их для достижения поставленных целей развития. 
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СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦІЯ КОРПОРАТИВНИХ ФОРМУВАНЬ У ХАРЧОВІЙ 
ПРОМИСЛОВОСТІ НА ПРИКЛАДІ ГРУПИ КОМПАНІЙ «АГРОТОН» 

Сучасний стан функціонування світової продовольчої сфери все більш нагально висвітлює труд-
нощі, пов’язані з продовольством, з якими зіткнулася світова спільнота останнім часом. Через поєднання 
ряду чинників, що негативно впливають з-поміж аспектів фінансової, технологічної та енергетичної не-
залежності держав, всезростаючої актуальності набуває незалежність продовольча. Знову настає епоха, 
коли продовольство є валютою, більш того – найменш еластичною. 

У наш час світ завдяки глобалізації стає не тільки тіснішим, але й більш взаємопов’язаним. Систе-
ми соціальної справедливості розвинених країн мають, хоч і слабку, тенденцію до поширення на решту 
світу, тому проблеми бідності, низького рівня життя у відсталих країнах взагалі та недоїдання зокрема 
стають глобальними. Яскраві приклади тому  –  Сомалі, Китай, Індія, Афганістан, Колумбія. Це провокує 
щонайменше регіональну нестабільність, легальні та здебільшого нелегальні міграційні потоки, наркот-
рафіки, фашизацію, ксенофобію, піратство та тероризм. 

Безперечно, одним з ефективних шляхів подолання продовольчого напруження є запровадження 
нових технологічних укладів у галузі, якісно інтенсифіковане виробництво та переробка сільгосппродук-
ції, в тому числі й холдингова. У цій царині Україна значно відстає, проте має надзвичайні шанси стати 
одним з провідних гравців світового ринку (парадокс – за відсутності розвиненого внутрішнього ринку 
як такого). Україна, навіть незважаючи на безліч негативних тенденцій (як-то депопуляція сільських міс-
цевостей, занепад сільського господарства в цілому, тотальна руйнація агропромислової інфраструктури, 
падіння якості та кількості площ українських чорноземів, успадкована схильність до імпорту та ін.) все 
ще має неабиякі конкурентні переваги. Україна – це 2,2% оброблюваних земель світу, один з лідерів з 
експорту соняшника та олії, один з найбільших експортерів зерна, помітний гравець практично усіх про-
довольчих ринків, до того ж у Євразії Україна безперечно має найкраще транзитне положення, що на 
користь логістиці. 

У вітчизняній науці корпоративні структури в харчовій промисловості найбільш плідно розгляда-
лися В.Г. Андрійчуком, С.І. Дем’яненком, В.М. Поповим, В.Ю. Ільїним.  

Холдинги – це взаємоінтегровані підприємства декількох галузей, що співпрацюють на основі 
партнерських угод або пов’язані спільною власністю через поглинання або перехресне володіння акція-
ми, зі спільним виробничим циклом, з наявністю галузевої та міжгалузевої диверсифікації капіталу (час-
тіше вертикальної). Тенденція до непублічної власності, рейдерство, велика частка офшорних компаній у 
статутному капіталі, подекуди 99 % (наприклад „Миронівський хлібопродукт”), теж є характерними ри-
сами. 

Досвід більшості українських холдингів харчової промисловості (“Nemirroff”, ПАТ “ROSHEN”, 
ТМ “Хортиця”, ВАТ “Миронівський хлібопродукт”, “Верес”, ТОВ СП Нібулон, “Клуб сиру”) доводить 
можливість ефективної конкуренції української харчової промислової продукції (до того ж будь-якої: 
сировини, напівфабрикатів чи готової продукції) на будь-яких ринках. Проте це стосується лише зовніш-
ніх ринків, де набагато ширші можливості та є дещо відмінними від державних закупівельних ціни реалі-
зації.  

Навіть незважаючи на швидкоплинну наявність у структурі Кабінету Міністрів України посади ві-
це-прем’єра з питань АПК, державна політика традиційно страждає на некомпетентність. Харчова про-
мисловість та сільське господарство спрямовуються шляхом промислових агломерацій, стаючи лише 
сферою диверсифікації тих чи інших ФПГ. Замість пріоритетного розвитку галузі в часи, коли харчі зно-
ву стають світовою валютою, можливості розвитку надаються окремим бізнес-структурам галузі. Держа-
вні дотації фактично отримують тільки найбільші товаровиробники, тобто ті ж самі холдинги або менші, 
проте тим чи іншим чином теж „привілейовані”. Натомість абсолютно ігнорується потреба у створенні 
ринкових інституцій, наприклад Банку земель, становлення незалежного середнього класу  –  фермерів та 
невеликих харчових виробників, які у багатьох країнах є становим “хребтом” харчової промисловості, а 
отже, й продовольчої незалежності як фактора національної безпеки. 

Показово, що у докризовий період 2007-2008 рр., коли більшість холдингів розмістили пакети ак-
цій на Варшавській, Франкфуртській та Лондонській біржах (а деяким це вдалося навіть у останніх два 
кризових роки), вони стали ще більш інтернаціональними. Проте це дозволило їм у декілька разів збіль-
шити банк земель та перейти на якісно новий рівень вертикальної та горизонтальної інтеграції. Наразі 
більшість великих холдингів (такі як Мрія, Астра - Київ, Кернел – груп, Ренесанс кепітал, Агротон та ін.) 
мають вже ледь не за короткострокову мету доведення банку земель щонайменше до 200-350 тис. га, 
створення відповідної інфраструктури високої якості та принципове технологічне переозброєння, нала-
годження довготривалих партнерських відносин з міжнародними товарними та фондовими біржами, ін-
шими інституціями розвиненого продовольчого ринку.  

Переливання власності дозволяє мати надійну опіку з боку „материнської фірми”, доступ до най-
сучасніших здобутків менеджменту як науки, кращі можливості залучення міжнародних інвестицій та 
інноваційних технологій. 
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Одним з найбільших за площею банку земель (140 тис. га, за розмірами четвертий в Україні та 
шостий у Європі) є ЗАТ „Агротон”. В останні роки значно зросла диверсифікація напрямів діяльності та 
намагання поглибити переробку продукції. Наразі ЗАТ „Агротон” проводить успішну та перспективну 
діяльність (про що свідчить факт минулорічного розміщення 25 % пакета акцій на Франкфуртській фон-
довій біржі (IPO) вартістю 42 млн. дол.). Практично у розпал кризи це непоганий показник. У планах 
компанії було й повторне розміщення. Таким чином, Агротон має об’єктивні перспективи і ресурси для 
оптимізації свого структурного реформування. 

Висновки. У процесі структурної трансформації холдинги харчової промисловості перетворюють-
ся на транснаціональні корпорації за духом та суттю. Ставши в останні кілька років великими товарови-
робниками продовольчої продукції в країні, що переважно експортує, холдинги багато в чому „змушені” 
працювати на експорт, до того ж це більш прибутково. Отже, холдинги виходять з країни, де розвинено-
го і, тим паче, цивілізованого ринку немає, в світ, де він не просто існує – він головний інструмент та 
засіб функціонування економіки. Це, в свою чергу, спонукає їх до ринкових змін та структурної транс-
формації для відповідності вимогам ринків. За останні два-чотири роки більшість агропромислових хол-
дингів створили служби або департаменти зовнішніх зв’язків. Це зумовлено намаганням самостійного 
виведення власної продукції на ринки, виключаючи канал збуту зернотрейдерів. 

Потребує удосконалення та недекларативності з боку держави співпраця з агропромисловими хо-
лдингами як локомотивами перспективної галузі. Не менш важливий чинник – формування соціальної 
відповідальності холдингів. Принаймні мінімальне облаштування  сільських місцевостей у зонах своєї 
діяльності та інфраструктури спільного користування, збільшення контрактної вартості орендної плати 
земель та іншого майна. Має бути досягнута й більша прозорість у співпраці контролюючих держустанов 
з холдингами. 
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КОРПОРАТИЗАЦІЯ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
У КОНТЕКСТІ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

Виробнича діяльність підприємств гірничо-металургійного комплексу (гірничо-збагачувальні та 
металургійні комбінати) історично обумовила структурну специфіку економіки України й дотепер зали-
шається вагомим важелем її економічного зростання. Заходи, які стосуються підвищення ефективності 
управління гірничо-збагачувальними підприємствами, що розробляються на різних ієрархічних рівнях, 
зазнають певних ґрунтовних змін, оскільки важливим аспектом сьогоднішнього процесу управління під-
приємствами є корпоратизація, пов’язана зі змінами прав власності, а отже, повноважень щодо прийнят-
тя управлінських рішень на підприємстві. 

Для ефективного управління приватизованими гірничо-збагачувальними комбінатами, була утво-
рена державна акціонерна компанія (ДАК) «Укррудпром», функції якої полягали в контролі за підприєм-
ствами, контрольні пакети акцій яких належали державі, а самі підприємства здійснювали види діяльнос-
ті, пов’язані з видобутком та збагаченням руд – сировини для металургійної галузі України. Відповідно 
до Постанови Кабінету Мiнiстрiв України «Про створення Державної акціонерної компанії «Укррудп-
ром» компанія набула прав акціонера за пакетами акцій відкритих товариств: Суха Балка (25,1% статут-
ного фонду);  Центральний ГЗК (50% плюс одна акція); Пiвденний ГЗК (25,78% статутного фонду); 
Пiвнiчний ГЗК (50% плюс одна акція); Iнгулецький ГЗК – 50% плюс одна акція. У власності ДАК «Укр-
рудпром» також знаходилось майно інших підприємств гірничо-металургійного комплексу (до прийнят-
тя відповідних постанов про вилучення активів). Чистий прибуток ДАК «Укррудпром» (273 млн. грн. – в 
2002 р.; 22 млн. грн. – в 2004 р.) складався з доходів невиробничої діяльності: в 2004 р. ДАК «Укррудп-
ром» надавала сервiснi, регламентні та консалтингові послуги відкритим акціонерним товариствам, паке-
ти акцій яких були передані до її статутного фонду та іншим підприємствам галузі, у яких з підприємст-
вами ДАК «Укррудпром» склалися виробничі зв'язки. Незважаючи на відносне поліпшення фінансово-
економічного становища підприємств асоціації ДАК «Укррудпром» (завдяки проведенню економічного 
експерименту в 1999-2001 рр.), фінансовий стан більшості підприємств асоціації в 2004 р. характеризу-
вався як нестійкий: нестача власних коштів у підприємств для підтримки виробничих потужностей та  
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оновлення фондів (знос до 70 %), зростання податкового навантаження, кредиторської заборгованості, 
дефіциту власних обігових коштів. Значним обмежуючим чинником для економіки підприємств ДАК 
«Укррудпром» визначено недосконалість розвитку сировинної бази: значне відставання розкривних (гір-
ничокапітальних, гірничопідготовчих) робіт; погіршення гірничо-геологічних умов та потреби підготов-
ки нових горизонтів; застарілі кондиції на мінеральну сировину.  

Інвестиційна привабливість підприємств гірничо-металургійного комплексу для приватних  інвес-
торів обумовила рішення щодо приватизації ДАК «Укррудпром» шляхом продажу часток державної вла-
сності в статутному капіталі. З початку другого пiврiччя 2004 р. ДАК «Укррудпром» втратила ознаки 
холдингу i перестала вiдповiдати основній меті створення – структурна перебудова гірничорудної про-
мисловості, підвищення керованості підприємствами та органiзацiями, що належать до її сфери. У зв'язку 
з цим зникла необхiднiсть виконання бiльшостi здійснюваних ДАК «Укррудпром» функцій з забезпечен-
ня iнтересiв держави шляхом реалiзацiї вiдповiдних корпоративних прав. Унаслідок цього ДАК «Укрру-
дпром» була реорганізована в асоціацію «Укррудпром» – самостійний господарюючий суб'єкт, який не 
має права втручання у їх виробничу та комерційну дiяльнiсть, впливати на прийняття управлінських рі-
шень, а також здійснювати дії, які обмежують конкуренцію серед учасників Асоцiацiї та інших суб’єктів 
ринку. 

Основними етапами корпоративних перетворень вітчизняних гірничо-збагачувальних комбінатів 
можна визначити: перебування у державній власності; перехід до колективної форми власності з перева-
жним державним управлінням; поширення приватного в структурі статутного капіталу; входження до 
вертикально інтегрованих об’єднань та фінансово-промислових груп. За період з 1999 до 2010 р. частка 
ДАК «Укррудпром» зменшилась з 50 до 37,57% від загальної кількості акцій, а потім «Укррудпром» вза-
галі вийшов зі складу великих акціонерів гірничо-збагачувального комбінату. У результаті станом на 
середину 2010 р. 99,76 % корпоративної власності ВАТ «Інгулецький ГЗК» належить Метiнвест 
Б.В./Metinvest B.V. та Енерджiз Iнвестмент ЛТД./Energees Investment Ltd., які в сукупності володіють 
більш 2753,12 млн. акціями підприємства. Аналогічні зміни відбувались в структурі корпоративних прав 
ВАТ «Північний ГЗК», де 35,74% акцій Фонду державного майна України та 50% акцій ДАК «Укррудп-
ром» поступово перейшли у власність ЗАТ «Сістем Кепiтал Менеджмент» та компаній-нерезидентів, 
асоційованих з цим товариством. За даними обов’язкової звітності, що подається до ДКФРЦБ, станом на 
2009 р. 99,45 % власності ВАТ «Північний ГЗК» становить недержавний капітал. Становлення прав щодо 
управління господарської діяльністю ВАТ «Центральний ГЗК» відбувалось за участю декількох зацікав-
лених осіб-резидентів: Корпорації «Індустріальний союз Донбасу» та ТОВ «Сістем Кепітал Менедж-
мент», які на початку цього процесу мали незначні пакети акції (міноритарні акціонери) – 5,38 та 7,51 % 
відповідно. Після продажу додаткового пакета акцій, що належали державі, впливовими акціонерами 
(22-23%) стали ЗАТ «Сістем Кепiтал Менеджмент» та ТОВ "ФК Гамбит", де останній представляв фінан-
сово-промислову групу «Приват». Станом на 2009 р. 99,47% власності ВАТ «Центральний ГЗК» нале-
жить приватному капіталу. Власність ВАТ «Південний ГЗК» також опосередковано, через ДАК «Укрру-
дпром», перейшла до приватного капіталу (ФПГ «Приват») та штучно подрібнена  між особами-
резидентами та нерезидентами. Великим власникам акцій ВАТ «Південний ГЗК» належить 92,3% капіта-
лу підприємства (станом на 2010 р.). З вищевикладеного можна зробити такі висновки: 

неефективність управління підприємствами з переважною державною часткою власності призво-
дить до погіршення їх економічного стану та підвищує небезпеку банкрутства; держава, як акціонер, орі-
єнтується на отримання щорічних доходів від участі в капіталі приватизованих підприємств або підпри-
ємств, утворених за участю повноважних органів влади, а також здійснення профільних консультаційних 
послуг для потреб асоційованих підприємств; 

значний рівень фізичного та морального зносу основних засобів підприємств гірничо-
металургійного комплексу, утворених за роки СРСР, відсутність фінансових ресурсів для стабілізації їх 
економічного положення та відновлення ринкових перспектив, інвестиційна привабливість гірничо-
збагачувальних комбінатів для приватних інвесторів та інші умови визначили рішення щодо продажу 
державних корпоративних прав; 

входження гірничо-збагачувальних комбінатів до профільних асоціацій визначається цілями щодо 
координації діяльності з підрядниками та споживачами, виконання консультаційних послуг на умовах 
невтручання асоціацій в господарську діяльність комбінатів; 

інвестиційна привабливість гірничо-збагачувальних комбінатів серед великих приватних інвесто-
рів обумовлює боротьбу за корпоративні права та внесення змін в стратегічне управління підприємством 
(з урахуванням загальних корпоративних цілей та цінностей). 

Ураховуючи зацікавленість власників гірничо-збагачувальних комбінатів у розвитку глобальних 
конкурентних переваг вертикально інтегрованих груп, можна припустити, що кожен їх актив (підприєм-
ство) має формувати найкращі результати, які задовольнятимуть групові інтереси. Тому методи управ-
ління господарською діяльністю комбінатів мають ураховувати потенційні зміни цілей щодо їх розвитку 
в складі групи, орієнтуючись на параметри економічної безпеки, що забезпечуватиме довгострокове ефе-
ктивне функціонування асоційованих підприємств. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОГО МЕТОДА ИЕРАРХИИ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ  МАСЛОУ 

Одной из проблем управления персоналом за всю историю развития науки менеджмента является 
повышение эффективности мотивации работников. Несмотря на то, что до настоящего времени разрабо-
тано достаточное количество теорий и проведено большое количество исследований, проблема эффек-
тивной мотивации работников полностью не разрешена до сих пор. Вопросы эффективной мотивации 
изучались классиками менеджмента: Маслоу, Адамсом, МакКлеландом, Герцбергом, Врумом, Портером, 
Лоулером и др. В последних исследованиях в данном направлении наибольшее внимание уделяется сис-
темному исследованию теорий мотивации с использованием знаний из области глобального эволюцио-
низма, генетики и психологии. Другим направлением исследований по данному направлению можно вы-
делить изучение систем мотивации и стимулирования менеджмента в современных условиях бизнеса  
(как в России, так и в других странах). 

Большинство специалистов по теории менеджмента и теории управления персоналом делят со-
временные теории мотивации на две большие условные группы: содержательные и процессуальные. К 
наиболее известным содержательным теориям относятся: теория иерархии потребностей Маслоу, теория 
существования, связи и роста Альдерфера; теория потребностей МакКлеланда и двухфакторная модель 
Герцберга. Все содержательные модели основаны на изучении потребностей отдельных работников. К 
процессуальным теориям прежде всего относят теорию ожидания Врума, теорию справедливости Адам-
са, теорию постановки целей, теорию оперсентной предопределённости Скиммера и комплексную мо-
дель Портера-Лоулера, которая объединяет в себе элементы теорий ожидания и теории полезности. Тео-
рии мотивации процессуальной группы основаны прежде всего на изучении особенностей восприятия и 
познания отдельных работников. Кроме этого можно дополнительно выделить концепцию партисипа-
тивного управления: теорию Х и У МакГрегора и теорию Z Оучи. 

Поскольку Украина, как и большинство стран СНГ, не может быть отнесена к странам с высоким 
уровнем жизни, то для её предприятий и организаций наиболее приемлемыми являются содержательные 
теории. Среди содержательных теорий наибольшую известность получила теория иерархии потребно-
стей  Маслоу, которая более детально и чётко рассматривает потребности отдельной личности. Теории 
МакКлеланда и Герцберга, несмотря на их отличия, во многом совпадают с иерархией потребностей  
Маслоу, а различия во многом связаны с терминологией в определении тех или иных потребностей. Кри-
тики теории Маслоу обычно выделяют следующие её недостатки: 

Теория не учитывает индивидуальные особенности и потребности людей. 
Концепция  последовательного удовлетворения потребностей не находит подтверждения на прак-

тике. 
Не указывается тот минимальный уровень потребностей, который можно считать «достаточным» 

для того, чтобы переходить к удовлетворению потребностей следующего, более высокого уровня. 
Автором статьи предлагается модифицированная модель иерархии потребностей Маслоу, сущ-

ность которой заключается в следующем. Классическая иерархия потребностей  Маслоу может быть 
представлена в виде пирамиды, в которой потребности личности представлены в виде строгой иерархи-
ческой структуры. Автор предлагает потребности любого уровня дополнительно разделить на подуровни 
(уровни удовлетворения потребностей одного вида для различных социальных групп населения), кото-
рые соответствуют определённому статусу человека (работника). 

Схематично иерархия потребностей может быть представлена в виде схемы, приведенной на ри-
сунке. Сущность данной схемы заключается в следующем. 

Выделяется минимальный уровень удовлетворения потребностей человека, которые считаются 
первичными. Этот уровень соответствует прожиточному минимуму и должен быть гарантирован госу-
дарством любому своему гражданину. Методика определения такого минимального прожиточного уров-
ня уже существует в Украине и несмотря на серьёзные критические замечания может быть использована 
на практике. 

Любой работающий гражданин Украины вправе требовать более высокого уровня обеспечения в 
соответствии с выполненной им работой. В Украине действует «Единая тарифная сетка» (включающая 
29 разрядов), которая используется для определения ставок заработной платы работников бюджетных 
организаций с учётом уровня квалификации. Следует заметить, что на уровень заработной платы должны 
влиять не только уровень квалификации, но и ряд других факторов: условия труда (вредные и опасные), 
уровень ответственности (врачи, учителя), наличие ограничений на получение дополнительных доходов 
(судьи, работники правоохранительных органов, государственные служащие), требования престижа 
(Президент Украины, работники дипломатического корпуса и др.). 

Предложенный подход позволяет определить, каким образом изменяется уровень удовлетворения 
первичных и вторичных потребностей работника при переходе его из одной социальной группы в дру-
гую. 

В сложившейся системе мотивация работников чаще всего носит хаотичный и бессистемный ха-
рактер. При этом предложения по совершенствованию мотивации часто опираются на результаты экс- 
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Рисунок. Модифицированная модель иерархии  потребностей Маслоу 
 
пертных опросов или опросов самих работников. Данные методы могут приводить к достаточно точным 
результатам, но при этом сохраняется определённая степень риска, связанная со следующими отрица-
тельными моментами: 

предпочтения работников могут время от времени изменяться; 
качество результатов опроса зависит от корректности поставленных вопросов; 
респонденты не всегда могут точно определить свои предпочтения. 
Поэтому предложенный подход можно успешно применить для преодоления ряда выявленных не-

достатков. Достоинства предложенного подхода заключаются в следующем: 
Данный подход позволяет осуществлять «ступенчатый переход» степени удовлетворения потреб-

ностей работника при изменении его социального статуса. При этом повышение социального статуса не 
предполагает удовлетворение только одного дополнительного уровня потребностей (например в уваже-
нии), а предусматривает комплексное изменение удовлетворения потребностей всех уровней: улучшение 
жилищных условий, получение дополнительных социальных благ, повышение качества медицинского 
обслуживания и т.д. 

Использование предложенного подхода органами управления позволит осуществить в определён-
ных рамках замену удовлетворения одних потребностей за счёт удовлетворения других. Например, не-
престижность работы может быть компенсирована более высоким уровнем удовлетворения первичных 
потребностей, которые соответствуют другой, более высокой социальной группе. Подобный подход ис-
пользовался и ранее, но теперь есть возможность научно обосновывать замену одних видов мотивации 
другими. 

Появляется возможность прогнозировать поведение работника во времени. Другими словами, ра-
ботникам может быть предоставлена возможность создавать определённую базу для перехода из одной 
группы в другую и, соответственно, повышать свой социальный статус. При этом появляется возмож-
ность определить, какое вознаграждение будет для данного работника наиболее желательным (приемле-
мым). 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ 

Розвинутий підприємницький сектор – це основа економіки будь-якої країни. Під підприємниць-
ким сектором слід  розуміти сукупність підприємницьких структур, що взаємодіють між собою, з орга-
нами влади та населенням у підприємницькому середовищі. Підприємницьке середовище – це складна 
ієрархічна система, механізм взаємодії компонентів якої заснований на різних видах зв'язків і складаєть-
ся з відносно незалежних, взаємодіючих між собою підсистем – органів управління, підприємницької 
інфраструктури тощо. Охарактеризувати сприятливість підприємницького середовища можливо рівнем 
витрат, що забезпечують ефективне функціонування підприємницької структури в даних економічних 
умовах. Чим нижче витрати підприємця, тим більш сприятливим можна вважати підприємницьке сере-
довище, тим активніше відбуватимуться інвестиційні процеси і тим вищою буде економічна ефектив-
ність  господарюючих суб'єктів. 

Адміністративні бар'єри для розвитку підприємництва пов'язані з обтяжливими правилами ство-
рення підприємств, надмірними вимогами, що пред’являються до звітності, і сполученим з цим оформ-
ленням документів, відсутністю необхідної інформації про зміни в нормах і правилах та з санкціями у 
випадку порушення останніх. У процесі створення нового підприємства до таких бар'єрів належать пе-
редбачені законами процедури, наприклад одержання дозволу на здійснення діяльності, нотаріальне 
оформлення установчих документів компанії, відкриття банківського рахунка і реєстрація і/або одержан-
ня дозволів від різних державних відомств. Корупцію можливо зменшити, якщо ліквідувати живильне  
середовище для неї, тобто умови, в яких вона з’являється. Якщо буде введений заявний принцип реєст-
рації підприємств, не буде сенсу давати хабарі чиновникам для прискорення реєстрації. З тією ж метою 
необхідно провести реформу сучасної податкової системи. Адже податкова система країни має, як і всі 
інші фактори розвитку, сприяти вирішенню стратегічних завдань розвитку нашої держави, а її фіскальна 
сутність повинна мати вторинне значення. Однак у процесі реформування податкової системи України 
були шаблонно перенесені особливості податкових систем розвинених країн, що складалися протягом не 
одного десятка років, на нашу економіку. Введені ПДВ і податок на прибуток, якими ефективно корис-
туються розвинені країни, але, не були прийняті до уваги умови, в яких уводилися дані податки, і сама їх 
сутність.  

Характерною рисою ПДВ є те, що він призначений стримувати кризу надвиробництва й приско-
рювати банкрутство слабких підприємств. В Україні механізм визначення ПДВ не враховує ні сутності 
податку, ні його наслідків. Основна мета його введення - наповнення бюджету, адже з усіх податків у 
ньому яскравіше виражена фіскальна функція. Парадокс у тому, що підприємства мають платити державі 
значні кошти лише за те, що створили додаткову вартість, незалежно від того, чи буде реалізована про-
дукція й за якими цінами. Така абсурдна система оподаткування призводить до падіння рентабельності 
виробництва й фінансового краху підприємств, оскільки фактично відбувається вимивання обігових ко-
штів.  

Законодавством закріплено, що ставка ПДВ застосовується у відсотковому відношенні до вартості 
реалізованих товарів (робіт, послуг). Це означає, що з вартості при визначенні податкового зобов'язання 
не вилучаються витрати, які не становлять доданої вартості. Таким чином, ігнорується сама сутність цьо-
го податку − податком обкладається не додана вартість, а витрати, пов'язані з виробництвом продукції. 
Крім того, ПДВ сьогодні став головним знаряддям корупційного тиску на підприємницький сектор: 60 % 
бухгалтерів зайняті розрахунками щодо ПДВ; навколо ПДВ створилася величезна напівкримінальна сфе-
ра діяльності, в якій задіяні тисячі чоловік і через які проходить більше половини валового продукту. 
Скасування оподаткування ПДВ і податком на прибуток підприємств та введення податку з обороту (на-
приклад, за ставкою 5%) призведе до колосального скорочення витрат на фінансовий менеджмент у про-
відних галузях, різко підвищить мобільність виробництва. У той же час податкові надходження до бю-
джету в цілому зростуть, а також скоротяться витрати на адміністрування податку з боку держави та під-
приємницьких структур. 

Таким чином, можна виділити три групи факторів, що стримують розвиток підприємництва: мало-
ефективне державне управління (державна бюрократія і корупція); проблеми оподаткування (складність 
податкового законодавства і високі ставки податків); відсутність необхідного доступу до фінансування. 
Для вдосконалення підприємницького середовища необхідне проведення заходів у таких напрямах: 

1. Підвищення ефективності державного управління:  
а) введення заявного принципу реєстрації підприємницьких структур: вона має здійснюватися в 

день подачі документів. При цьому перелік документів має бути мінімальним - заява, паспорт, статут і 
квитанція про сплату державного мита, а також має бути встановлено вичерпний перелік причин, через 
які може бути відмовлено в реєстрації; 

б) введення поняття «перевірка», що може містити два види перевірок: документарні і виїзні. При 
цьому виїзна перевірка має здійснюватися тільки у випадках, коли проведення документарної перевірки 
є недостатнім для встановлення фактів порушень чинного законодавства. Відносно всіх видів підприєм-
ницької діяльності плановий контроль має здійснюватися не більш ніж один раз на три роки. Сумарний  
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річний термін проведення заходів щодо контролю для всіх органів контролю для суб'єктів малого підп-
риємництва має не перевищувати 50 годин. Крім того, необхідно передбачати введення дуже важливої (з 
точки зору юридичного захисту підприємців) норми, відповідно до якої перевірка, визнана проведеною з 
порушенням закону, буде вважатися недійсною, а всі претензії до підприємця, що виникли у випадку 
проведення такої перевірки, відхилені.  

2. Проведення податкової реформи, зокрема: 
а) заміна ПДВ і податку на прибуток підприємств податком з обороту. Розрахунки показали, що 

при ставці цього податку 5% податкові надходження до бюджету зростуть. Крім того, перевагами впро-
вадження податку з обороту є: зниження витрат держави та підприємницьких структур на адмініструван-
ня податків, тобто істотно скоротиться час і відповідно невиробничий персонал, необхідний для адмініс-
трування податків, що приведе до значної економії в загальнодержавному масштабі; процес надходжень 
податку до бюджету може відбуватися перманентно, що забезпечить стабільність наповнення його до-
хідної частини; податок з обороту набагато простіше, а тому й уникнути його сплати набагато складніше 
(податкове маневрування починається тільки тоді, коли в розрахунку оподатковуваної бази з'являється 
від'ємник). Обкладаючи однаковою мірою всі елементи вартості, держава стимулює ефективне виробни-
цтво, тоді як оподаткування прибутку або доданої вартості зацікавлює лише в матеріалоємності, вбиваю-
чи інтерес до одержання доходу. Крім того, обкладання обороту, що включає до оподатковуваної бази 
витрати є, ще і більш справедливим, оскільки в будь-якому спожитому ресурсі є неоплачена «природна 
складова» (понад витрати на її видобуток / транспортування), не пов'язана з працею або імпортом; вве-
дення податку зробить нерентабельними багаторівневі корупційні канали розподілу з великою кількістю 
посередників і стимулюватиме розвиток реального сектору економіки; 

б) при розрахунку податку на доходи фізичних осіб закріпити законодавчо не податкову соціальну 
пільгу, а неоподатковуваний мінімум щомісячного доходу на рівні прожиткового мінімуму. Хоча пода-
ток на доходи фізичних осіб безпосередньо не впливає на вартість продукції або величину прибутку під-
приємницьких структур, його розмір для них дуже важливий, оскільки величина податку на доходи пра-
цівників впливає на заробітну плату, а отже, на рентабельність підприємницької структури. Крім того, 
чим нижчі споживчі можливості громадян країни, тим менше розвинутий внутрішній ринок товарів і 
послуг, що негативно впливає на розвиток підприємництва.  

 
В.В. Шукатко 
ИЭП НАН Украины, г. Донецк 

КОНЦЕПЦИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
МОТИВАЦИИ СТРАХОВАТЕЛЕЙ 

Развитие национальной системы страхования и формирование цивилизованных страховых отно-
шений − одна из важных макроэкономических задач в области создания инфраструктуры рынка. Страхо-
вой рынок Украины в целом стабильно развивается, имеет перспективы роста, характеризуется умерен-
ной конкуренцией в отдельных секторах. Одним из перспективных направлений повышения устойчиво-
сти компании на страховом рынке можно считать разработку системы управления взаимодействиями 
страховой компании с потребителями страховых услуг. 

Моделирование поведения страхователей является перспективным направлением деятельности 
страховой компании по сбыту своих услуг. Анализ организационной структуры крупной страховой ком-
пании показывает, что решением этой проблемы занимается отдел сбыта или маркетинга. Типовые зада-
чи службы маркетинга страховой компании вытекают из основных принципов управленческого марке-
тинга:  

сбор, обработка, анализ и обобщение информации о страховом рынке (страхователях, страховщи-
ках, возможных новых потенциальных клиентах); 

изучение страховых интересов клиентуры; 
подготовка данных, необходимых для принятия решений по более эффективному приспособлению 

оперативно-хозяйственной деятельности страховщика к требованиям страхового рынка;  
активное формирование спроса на предлагаемые страховые услуги;  
создание эффективной системы продаж страховых полисов. 
Как видно из этого списка, рефлексивное управление страхователем органично вписывается в пе-

речень задач маркетинговой службы страховой компании. Основываясь на системном подходе, синтез 
системы рефлексивного управления в процессе мотивации страхователей можно представить функцией 
проявления взаимодействия страховой компании с внешней и внутренней средой, отражающей взаимо-
связи и реализацию процесса информационного (неценового) воздействия субъекта управления на объ-
ект управления и достижения поставленных целей по мотивации страхователей. 

В рамках данной работы под рефлексивным управлением страхователем понимается процесс ос-
мысления страховщиком закономерностей действий страхователей и выработки на этой основе управ-
ленческого решения, выгодного для страховой компании. На практике рефлексивное управление осуще-
ствляется посредством передачи от объекта управления некоторой информации субъекту управления, на 
основании которой субъект самостоятельно примет решение, которое предполагает объект управления. 
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Методология научного познания сложных исследуемых объектов, в том числе комплекса моделей 
и методов рефлексивного управления страхователем, отражает объединение разрозненных процессов 
управления, его функций и мероприятий по мотивации страхователей в единую систему целенаправлен-
ных и непрерывно реализуемых управляющих воздействий. Система рефлексивного управления в про-
цессе мотивации страхователей должна содержать следующие основные блоки: 

база данных; 
блок анализа данных; 
блок формирования рефлексивных воздействий; 
блок оптимизации рефлексивных воздействий; 
блок реализации рефлексивных воздействий; 
блок оценки эффективности рефлексивных воздействий. 
В блок базы данных включены сбор и построение информационных моделей потребителей, кон-

курентов, а также самого предприятия. Информационная модель создается как на основании анализа об-
щих, для различных потребителей, признаков, так и на основании исследования особенностей, присущих 
конкретным целевым группам. Необходимость разделения объектов рефлексивного управления и их ин-
формационных моделей обусловлена тем, что истинное состояние объекта и его образ, которым субъект 
рассматриваемой системы пользуется при принятии решения, в общем случае могут различаться. Ис-
пользуя информационные модели потребителя, производителя и конкурентов в блоке анализа данных 
ЛПР моделирует процесс принятия потребительского решения для количественной оценки покупатель-
ских предпочтений, а также определения возможностей их изменения. На основании результатов моде-
лирования ЛПР, в рамках следующего блока, формирует управляющие воздействия, целью которых яв-
ляется улучшение конкурентного статуса предприятия. Эти воздействия могут носить характер как внут-
ренних управленческих решений, так и внешних управляющих воздействий рефлексивного характера. В 
первом случае управляющие воздействия направлены на изменение объективных характеристик страхо-
вой компании и её услуг, а во втором – на изменение представления страхователей и конкурентов об 
этих характеристиках. 

Сформированный комплекс воздействий необходимо проверить на оптимальность. Для этого аде-
кватные этому комплексу изменения вносятся в соответствующие информационные модели, и путем 
повторного моделирования проверяется эффективность реализации предложенных мероприятий. Если 
повторное моделирование показало наличие дополнительных возможностей улучшения конкурентного 
статуса страховой компании, формируется новый комплекс воздействий, с учетом этих возможностей и 
также проверяется на оптимальность. Критерием оптимальности комплекса управляющих воздействий 
является достижение наилучшего соотношения получаемого экономического эффекта к затратам либо 
наибольшей их разности. 

Важной частью любой системы управления, в частности рефлексивной, является наличие испол-
нительных механизмов, обеспечивающих адекватную реализацию управленческих решений. В процессе 
практической реализации рефлексивных воздействий анализируется их эффективность (блок оценки) и 
вносятся соответствующие коррективы либо на этапе их формирования, либо в процессе оптимизации. 

Реализация предлагаемой концепции построения системы рефлексивного управления страховате-
лем требует решения ряда научных и практических задач: 

1. Разработки метода построения информационных моделей (образов) конкурентов и страховате-
лей. 

2. Моделирования процессов интеграции системы рефлексивного управления страхователем в 
структуру оперативного и стратегического менеджмента страховой компании. 

3. Создания рефлексивной модели принятия потребительского решения в условиях выбора между 
конкурирующими страховыми компаниями. 

4. Оптимизации рефлексивных воздействий и оценки их эффективности. 
5. Разработки комплекса мер по внедрению системы рефлексивного управления страхователем в 

организационную структуру страховой компании. 
Таким образом, методология рефлексивного управления может с успехом применяться в удовле-

творении страховых интересов клиентов компании, а реализация концепции рефлексивного управления 
страхователем направлена на обеспечение конкурентных позиций страховой компании в условиях рынка.  

 

Н.А. Юрина, к.э.н. 
ДонНУ,  г. Донецк 

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ 

В современных условиях среди множества факторов социально-экономического развития стран 
мира важную роль играют предпринимательство и субъекты, которые его осуществляют, − предприни-
матели. Предпринимательство предопределяет предпосылки формирования качественных изменений в 
экономике, основанные на внедрении инноваций и самоорганизации предпринимательских структур. Это 
проявляется в эффективной мобилизации и использовании ресурсов, внедрении новых форм и методов 
организации производства, решении ряда социальных проблем, формировании новых рыночных ниш, 
развитии конкуренции на отечественном рынке, а также обеспечении  налоговых  поступлений в бюдже-
ты различных  уровней и содействии экономическому росту страны. 

 © Н.А. Юрина, 2010 
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На современном этапе развития экономики Украины, когда макроэкономическая ситуация в стра-
не подвержена серьезным колебаниям и негативным факторам, предприятия разных организационно-
правовых форм хозяйствования и видов экономической деятельности находятся в поисках новых эффек-
тивных методов разработки и реализации управленческих решений для осуществления предпринима-
тельской деятельности. Без создания правовых, организационных, экономических и социальных условий 
для развития предпринимательской деятельности Украина не сможет преодолеть экономический кризис.  

Основными причинами, сдерживающими развитие предпринимательства, являются: нестабиль-
ность законодательно-правовой базы в сфере бизнеса; общая макроэкономическая нестабильность; из-
менчивость и высокое налогообложение; неспособность банковской системы оказывать действенную 
финансово-кредитную помощь предпринимателям; необеспеченность субъектов предпринимательства 
материально-техническими ресурсами. 

Анализ основных показателей деятельности субъектов предпринимательства показал, что до 2007 
г. наблюдается рост количества субъектов предпринимательства на 10 тыс. наличного населения Украи-
ны. Однако до 2004 г. рост этого показателя обусловлен незначительным приростом количества субъек-
тов предпринимательства и снижением численности наличного населения. С 2005 по 2007г. Рост показа-
телей в основном обусловлен снижением числа наличного населения. В 2007 г. Наблюдался пик роста 
количества субъектов предпринимательства на 10 тыс. наличного населения (82 предприятия). В 2008 г. 
количество субъектов предпринимательства  на 10 тыс. наличного населения снизилось, несмотря на 
уменьшение численности наличного населения за этот период, т.е. обусловлено снижением количества 
субъектов предпринимательства. Это объясняется закрытием многих предприятий, которые давно по 
факту не осуществляли деятельность. Также закрылись субъекты предпринимательства, которые не 
смогли работать в условиях снижения спроса, удорожания импортных товаров, роста кредитных обяза-
тельств и дебиторской задолженности. 

С 2001 по 2007 г. наблюдается снижение  числа занятых на 1 СПД, что объясняется снижением и 
количества субъектов предпринимательства, и численности занятых на них. В 2008г. наметился рост по-
казателя, что вызвано сокращением количества субъектов предпринимательства. В последние годы на-
блюдается положительная тенденция увеличения объемов реализованной продукции субъектами пред-
принимательства. Интенсивный рост показателя в последние годы можно объяснить значительным уве-
личением объемов реализации субъектами предпринимательства, осуществляющими деятельность в 
сфере оптовой торговли и финансовой деятельности.  

За период с 2000 по 2008 г. доля занятых предпринимательской деятельностью в экономически ак-
тивном населении не превышала 47%, т.е предпринимательский сектор до сих пор лишь частично решает 
проблему занятости. За анализируемый период темпы снижения численности занятых в предпринима-
тельстве были выше темпов снижения численности экономически активного населения Украины, что 
характеризует интенсивный отток наемных работников из сферы бизнеса, частично объясняется ростом 
неофициальной занятости. 

За период с 2006 по 2008 г. наибольший удельный вес численности занятых в предпринимательст-
ве Украины приходился на крупные предприятия – субъекты предпринимательской деятельности (в 
2008 г. – 40,1%) и  средние предприятия (2008 г. − 35%). Наименьшая доля занятых наблюдалась в малом 
бизнесе (2008 г. – 24,9%). Аналогичная ситуация сложилась и с объемами реализуемой продукции.  

Процесс развития предпринимательской деятельности Украины характеризуется неравномерным 
распределением субъектов предпринимательства по видам экономической деятельности. В структуре 
численности занятых в предпринимательстве преобладают занятые в промышленной сфере (39,8%) тор-
говлей, в основном оптовой – 15,1%, осуществляющие деятельность в сфере транспорта и связи (12,8%), 
операции с недвижимостью, аренду, инжиниринг (9,8%). Следует отметить, что в последние годы наряду 
с промышленными сферами развивается и сфера услуг, где осуществляется быстрый оборот средств, не 
требуется крупных материальных затрат и инвестиций1.  

По территориальному распределению наибольшая концентрация работников субъектов предпри-
нимательства и объемов реализованной ими продукции наблюдается в Донецкой области – 11,8% всех 
занятых в предпринимательстве, 9,4% – в Днепропетровской, 6,0% – в Харьковской, 20,1% – в г. Киеве, 
так как в этих областях в основном сосредоточены предприятия промышленности, торговли, финансовой 
деятельности, операций с недвижимостью. Наименьшая доля занятых приходится на Черновицкую 
(0,6%) и Тернопольскую (1,1%) области. 

В 2008 г. наблюдается снижение финансового результата от обычной деятельности до налогооб-
ложения субъектов предпринимательства на 34,1% по сравнению с 2007 г. Это можно объяснить умень-
шением количества действующих предприятий, сокрытием реальных доходов субъектами предпринима-
тельства вследствие высоких налоговых ставок, ростом операционных расходов, в том числе материаль-
ных, неустойчивым финансовым положением многих субъектов предпринимательства из-за экономиче-
ского кризиса. Так же негативную тенденцию в формировании прибыли до налогообложения подтвер-
ждает и увеличение доли убыточных предприятий до 37,2% (в 2007 г. этот показатель составлял 32,5%), 
соответственно снижение доли прибыльных предприятий с 67,5 до 62,8% в 2007 г. 

                                                                        
1 Жук І.М. Діяльність підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності у 2008 р.: Стат. зб. / І.М. Жук. – К.: 

Держкомстат України, 2008. – 326 с. 
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Следует выделить такие направления государственной поддержки предпринимательской деятель-
ности:  

формирование инфраструктуры поддержки и развития предпринимательства;  
создание льготных условий предоставления субъектам предпринимательства финансовых, мате-

риально-технических и информационных ресурсов, а также научно-технических разработок и техноло-
гий;  

установление упрощенного порядка регистрации субъектов предпринимательства, лицензирова-
ния их деятельности, сертификации продукции;  

поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательства, включая содей-
ствие развитию их торговых, научно-технических, производственных, информационных связей с ино-
странными государствами;  

организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для предприятий – 
субъектов предпринимательства  и др. 

Таким образом, усовершенствование правового, организационного, экономического и ресурсного 
обеспечения деятельности субъектов предпринимательства будет содействовать развитию предпринима-
тельства Украины. 

 
В.М. Ячменева, д.э.н., проф. 
НАПКС, г. Симферополь 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС ПРЕДПРИЯТИЙ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Рынок промышленных предприятий, особенно тяжелого машиностроения, наиболее уязвим на се-
годняшний день. Создание стратегического альянса между этими предприятиями даст возможность дос-
тигнуть экономии в масштабах и производстве, которые снизят затраты при увеличении объема произ-
водства и сбыте посредством использования относительных преимуществ каждого из партнеров, а имен-
но расширение базы потребителей, выход на рынок с иностранными партнерами. 

Потребность в сохранении устойчивого рынка путем создания альянса между промышленными 
производителями и потребителями их товаров очень высока на ограниченном рынке. Системный анализ 
показывает, что есть возможность определить не только участников такого рынка, но и смоделировать их 
взаимоотношения (см. таблицу). Именно это позволит отечественным предприятиям, объединившись в 
такую кооперацию интересов, выжить в условиях трансформации и интеграции и сохранить существен-
ную часть национальной экономики.  

Таблица 

Анализ понятия «Стратегический альянс» 

Понятие Вид альянса Сущность 
Стратегический альянс – это партнерство между фирмами, в кото-
ром ресурсы, способности и стержневые компетенции фирм 
объединяются для достижения наилучшего результата. Альянс 
означает сотрудничество между группами, которое дает лучшие 
результаты по сравнению с теми, которые могли бы быть получе-
ны от простой сделки. Поскольку конкурентные рынки продол-
жают повышать выгоды, получаемые от сделок, альянсы могут 
оставаться лидером рынка, лишь делая постоянные улучшения в 
своей природе 

Партнерство Финансово-
договорные 

Стратегический альянс – это объединение независимых предприя-
тий для реализации определенного проекта. При этом каждое во-
шедшее в альянс предприятие сохраняет самостоятельность и ру-
ководствуется только своими целями и интересами 

Объединение 

Имущественная 
доля 

На уровне 
интересов 

Samsung Electronics и Nanosys объявили о создании стратегичес-
кого альянса. Компании подписали лицензионное соглашение для 
ускорения коммерческого применения наноматериалов на рынке 
электроники и тонкопленочных солнечных панелей 

Коммерческое 
 соглашение 

Технологии 

Партнерство  
с покупателем 

 
До недавнего времени образование стратегических альянсов было средством, с помощью которого 

предприятия (фирмы) средних размеров получали возможность наиболее успешно конкурировать с 
крупными предприятиями. В последнее время стратегические альянсы стали рассматриваться как наибо-
лее приемлемый путь восстановления баланса конкурентоспособности и крупных предприятий. 

Процесс образования стратегических альянсов потребовал их теоретического осмысления. Вместе 
с тем до настоящего времени нет единства мнений относительно определения понятия «стратегический 
альянс (союз)», его сущности, характерных черт и перспектив дальнейшего развития. 

Метод анализа иерархии дает возможность определить, какой из видов является наиболее прием-
лемым для группы предприятий. 

© В.М. Ячменева, 2010 
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Исходя из целей стратегического альянса выбираем, каким образом будет раскрыта сущность 
стратегического альянса через: 

финансово-договорные отношения; 
имущественное участие; 
соблюдение интересов всех участников на рынке сбыта; 
паритетность в использовании технологий. 
Такое объединение даст возможность определить имущественную долю и соблюсти интересы от-

дельно взятого предприятия на уровне интересов рынка. Такого рода стратегические альянсы образуются 
для получения предприятием доступа к новым рынкам.  

Этот вид альянса относится к коммерческому соглашению. Сущность заключается в возможности 
получения технологий и партнерстве с покупателем.  

Возможность получения технологии характерна для таких отраслей промышленности, как автомо-
билестроение, металлургия, производство стекловолокна, компьютеров и композиционных материалов. 

Стратегические альянсы представляют собой принципиально новый объект стратегического пла-
нирования и управления, появление которого обусловлено изменением характера и способов ведения 
конкурентной борьбы и достижения конкурентоспособного преимущества. Они характеризуют особый 
тип сотрудничества предприятий и формирование их коалиций, основывающихся на удовлетворении 
взаимных потребностей. 

Стратегические альянсы рассматриваются в качестве своеобразного средства стратегического раз-
вития, которое предусматривает разработку стратегического плана с целью изменения конкурентных 
позиций предприятий на ограниченном рынке, входящих в его состав. Альянсы призваны помочь этим 
фирмам преобразовать их деятельность и получить доступ к новым источникам технологий и рынкам, 
приобрести новые навыки и компетенции, освоение которых чрезвычайно трудно для предприятий само-
стоятельно. 

Деятельность стратегических альянсов представляет собой дилемму, в которой сотрудничество с 
партнером может перерасти в конкуренцию с ним с целью заимствования у него новых технологий, на-
выков и компетенций. Поэтому, образуя стратегический альянс, следует учитывать его двойственную 
природу. 

До настоящего времени многие теоретические и практические аспекты создания и функциониро-
вания стратегических альянсов остаются недостаточно разработанными и требуют проведения дальней-
ших исследований. 

 
St. St.Tsanova, ph.d. 
D.A.Tsenov аcademy  
of еconomics, Svishtov 

UTILIZING THE ANALYSIS OF VARIANCE WHEN MEASURING  
THE SEASONAL FLUCTUATIONS IN AGRICULTURE 

There are various methods for checking the presence of seasonal fluctuations. The object of this paper is 
to examine the dispersion analysis as a method for establishing the statistical importance of the seasonal compo-
nent. Under the variation distributions by means of the dispersion analysis is checked the hypothesis whether 
when changing a given phenomenon factor it can have a considerable influence on another phenomenon result. 
The way of applying the dispersion analysis is quite different when checking the importance of the seasonal fluc-
tuations schemes. The aim is to find an acceptable measure for fortuity, which, compared to the dispersion of the 
quarterly averages, will afford an opportunity to assess the essence of the seasonal fluctuations form. The 
scheme for application of this method is examined by Mills and is used when studying seasonal and cyclical 
fluctuations. The empirical material on the basis of which the application of the dispersion analysis is studied is 
the gross value added in the Agricultural Sector. 

Not always the variations in months or other spaces of time may be viewed as a seasonal component in 
dynamic row. It is possible that the per-year recurrent higher values during certain months /quarters/ be due to 
the impact of random factors. There exist various methods of verification of the presence of seasonal fluctua-
tions. The subject of this paper is viewing the analysis of variance as a method for establishing statistical signi-
ficance of the seasonal component.    

It is well-known that through the analysis of variance one verifies the significance of a given factor fea-
ture. With variation distributions the significant impact systematically affects all of the cases. The manner of 
applying the analysis of variance is different when verifying the significance of the seasonal fluctuations` 
schemes. In this case the subgroups of the monitoring results of the observations in the individual columns and 
rows in fact contain just one observation in a cell. Thus it is not possible that there be variance within the cells. 
The goal is to establish an acceptable measure of randomness, which, compared to the mean variances by quar-
ters, will render an opportunity to assess the significance of the seasonal fluctuations` format. The scheme for 
this method`s application has been examined by Mills1 and is used when studying seasonal and cyclical fluctua-
tions. 

                                                                        
1 Миллс Ф. Статистические методы. – М.: ГОССТАТИЗДАТ, 1958. – С. 572-579. 
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The empirical material used as a basis for examining the application of the analysis of variance when 
studying seasonal fluctuations is the gross value added created by the agrarian sector /Table 1/. The data is in 
comparable prices from the year 2000, with quarterly frequency and for a period of fourteen consecutive years 
/1995 – 2008/.  

In the last rows and columns of the table are laid out the monthly averages and the yearly averages, re-
spectively. The average values obtained from the yearly data indicate the variation of the gross value added 
created in sector “agriculture and forestry” on a yearly basis, and the averages of the quarterly data show the 
quarterly average levels for the period under scrutiny. From the indicated readings one can determine that there 
is irregularity in the quarterly value added, i.e., there are seasonal fluctuations. /Figure 1/.   

Table 1 

Gross value added /agrarian sector/millions of levs 

Years 
Quarters

gody  Q1 Q2 Q3 Q4
1995 330 489 983 897 674,68 
1996 299 471 947 822 634,66 
1997 400 621 1422 991 858,66 
1998 471 671 1429 917 871,92 
1999 483 676 1613 909 919,94 
2000 426 640 1416 820 825,29 
2001 395 636 1457 824 827,85 
2002 425 730 1640 888 920,69 
2003 418 720 1602 857 899,08 
2004 412 720 1665 882 919,50 
2005 399 672 1539 720 832,41 
2006 384 660 1549 705 824,32 
2007 385 614 866 448 578,24 
2008 379 686 1249 568 720,42 

trimy  400,31 643,19 1383,89 803,37 807,69 
The applied scheme of analysis of variance is considered a two-factor model, the row factor of the table 

indicating the significance of the trend in the dynamic series, and the column factor accounting for the irregulari-
ty in the quarterly value added, i.e., it reflects the seasonal component.  

In case the seasonal fluctuations are not significant with regard to the value added in the agrarian sector, 
we have to anticipate that the quarterly averages will differ from each other only within the limits of random 
deviations. In order to verify the significance of the given scheme it is necessary for one to determine the evalua-
tion of the variance showing the impact of random factors. As stated above, one cannot calculate variance within 
the cells owing to the fact that they contain just one observation each. In this case the total variance is resolved 
into three components: variance engendered by the impact of the factor through the rows of the table /yearly av-
erages/, variance engendered by the impact of the factor through the columns of the table /quarterly averages/ 
and random /residual/ variance. The significance of the first component substantiates the presence of a trend in 
the given dynamic rows, and the second one substantiates the significance of the seasonal component.   
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Figure 1. Gross value added /agrarian sector/ 
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The total variance, accounting for the impact of factors through rows and columns as well as that of other 
factors not incorporated in the model, is obtained through the formula:  
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The variance between the yearly averages accounts for the impact of the reasons taking effect on an year-
ly basis.,  
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The variance between the quarterly averages expresses the difference resulting from seasonal factors, 
provided they have a real impact on the quarterly value added or here there is an account of the impact of the 
quarterly reason taking effect:  
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The residual variance is a necessary component when evaluating the significance of the two factor fea-
tures. It is obtained as a margin between the total variance and the variances by rows and columns of the table 
related to the respective degrees of freedom:  
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The empirical characteristic of the F-criterion is obtained individually for the two factors:  
For the row factor:  
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and for the column factor:  
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The theoretical characteristics of the F-criterion are obtained respectively: 
For the row factor: 2,84
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For the column factor: 139,33
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The analysis results are shown in the next table: 
 

Anova: Two-Factor Without Replication  
Source of  
Variation 

SS df MS F P-value F crit 

Rows 649775 13 49982,72 2,84 0,01 1,98
Columns 7350585 3 2450194,92 139,33 0,00 2,85
Error 685818 39 17585,08  

Total 8686178 55  
 
Based on the values obtained and as per the comparison between empirical and theoretical characteristic 

there are grounds for one to acknowledge the significance of both factor features at a level of significance – a = 
0,01, which means conformation of the hypothesis of the statistical significance of the seasonal component as 
well as substantiation of the presence of a trend in the dynamic row.  

The conclusions and the appraisals concerning the significance of the seasonal factors based on the appli-
cation of the analysis of variance should be drawn cautiously. The data in the example given are presented in a 
dynamic row, which makes possible the existence of a dependency between them/autocorrelation In case the 
format of the seasonal fluctuations changes progressively with time, the residual variance will reflect this altera-
tion as well, which is ransom by nature. That is why analysis of variance can be applied to statistical data pre-
sented in such a way, provided the interaction /if there is such/ is insignificant. If there is interaction /progressive 
alteration of the format of seasonal fluctuations/ and it is reflected in residual variance, the conclusions would 
not be valid.   
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