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МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ТНК В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО 
СЕРЕДОВИЩА 

 
Аванесова І.Б., к.е.н., доцент кафедри «Міжнародна економіка» ДонНУ   

 
Аванесова І.Б. Моделювання ефективної фінансової стратегії ТНК в умовах глобального економічного середовища. В 

статті розглядається теоретико-методологічні положення та розробка науково-методичних основ і практичних рекомендацій щодо розвитку 
фінансових стратегій ТНК в умовах трансформації глобального середовища. Проаналізовано залежність фінансових стратегій ТНК від 
трансформаційних тенденцій розвитку глобального економічного середовища. Розроблено імітаційну модель формування ефективної 
фінансової стратегії ТНК в умовах глобального економічного середовища, застосування якої дозволяє здійснити вибір оптимального 
сценарію розподілу фінансових ресурсів компанії в основні й оборотні кошти залежно від чинників її зовнішнього середовища та критеріїв 
оптимальності при прийнятті рішень. 

Ключові слова: фінансова стратегія, глобальне економічне середовище, міжнародні корпорації, умови невизначеності, 
транснаціональні інтегровані структури, процес транснаціоналізації, розвиток фінансових стратегій. 

Аванесова И.Б. Моделирование эффективной финансовой стратегии ТНК в условиях глобальной экономической среды. В 
статье рассматривается теоретико-методологические положения и разработка научно-методических основ и практических рекомендаций по 
развитию финансовых стратегий ТНК в условиях трансформации глобальной среды. Проанализирована зависимость финансовых стратегий 
ТНК от трансформационных тенденций развития глобальной экономической среды. Разработана имитационная модель формирования 
эффективной финансовой стратегии ТНК в условиях глобальной экономической среды, применение которой позволяет осуществить выбор 
оптимального сценария распределения финансовых ресурсов компании в основные и оборотные средства в зависимости от факторов ее 
внешней среды и критериев оптимальности при принятии решений. 

Ключевые слова: финансовая стратегия, глобальная экономическая среда, международные корпорации, условия 
неопределенности, транснациональные интегрированные структуры, процесс транснационализации, развитие финансовых стратегий. 

Avanesova I. Simulation analysis of effective financial strategy of TNCs in the global economic environment. The article analyses 
theoretical and methodological principles and development of scientific and methodological basic concepts as well as practical recommendations for 
the development of financial strategies of TNCs during the transformation of the global environment. The dependence of TNCs’ financial strategies 
on transformational trends of the development of the global economic environment was also reviewed in the article.  It also generates the simulation 
model for the build-up of the TNCs’ efficient financial strategies in the global economic environment; the usage of the model enables to select the 
appropriate plan of financial resource distribution in fixed and working capital depending on factors of the environment and optimal criteria for 
decision-making. 

Key words: financial strategy, global economic environment, international corporations, conditions of uncertainty, transnational integrated 
structure, transnationalization process, financial strategies development. 

 
Найважливішою ознакою глобалізації є транснаціоналізація як найбільш істотний елемент, що забезпечує цілісність 

функціонування глобальної економіки. У процесі її розвитку виникло таке інституціональне утворення, як транснаціональні корпорації 
(ТНК), які разом із транснаціональними банками є найбільшими акторами на ринках фінансових, інформаційних та інших потоків ресурсів, 
що сприяють зростанню масштабів і обсягів міжнародних фінансово-кредитних операцій, збільшенню кількості суб’єктів валютно-
фінансових відносин і визначають розвиток світового господарства. 

За оцінками експертів, середньорічний обсяг міжнародних фінансових операцій у 10-15 разів перевищує масштаби світової 
торгівлі, тобто досягає приблизно 150 трлн. дол. США, що обумовлює необхідність у сучасних умовах пошуку новітніх механізмів 
моделювання ефективності, насамперед, фінансової стратегії діяльності ТНК на принципах сталого економічного зростання [1]. 

Дослідженню проблем процесу транснаціоналізації, а також особливостей формування фінансових стратегій діяльності ТНК в 
умовах зростання глобалізації присвячені наукові розробки таких провідних вітчизняних і зарубіжних учених, як: О. Амоша, І. Балабанов, 
У. Баффет, О. Білорус, О. Бузгалін, О. Булатова, В. Геєць, Б. Грехем, В. Давидов, М. Делягін, В. Железова, М. Ільїн, Д. Каллео, 
Д. Каннінгем, В. Колесов, Л. Красавіна, М. Кулаков, Д. Лук’яненко, М. Лучко, Ю. Макогон, Я. Міркін, О. Мовсесян, В. Омельченко, 
Т. Орєхова, М. Осьмова, Є. Савельєв, Дж. Сакс, Дж. Сорос, Дж. Стігліц, Р. Тіпл, Дж. Тобін, М. Фрідмен, Ю. Шишков. 

Метою написання статті є розробка науково-практичних рекомендацій щодо процесу трансформації сучасних фінансових 
стратегій ТНК на принципах сталого економічного зростання. 

В умовах ринкових відносин, самостійності підприємств, а також відповідальності за результати своєї діяльності існує необхідність 
визначення тенденцій фінансового стану, орієнтації у фінансових можливостях і перспективах (отримання банківського кредиту, залучення 
іноземних інвестицій), оцінки фінансового стану інших господарюючих суб'єктів. Складність вирішення цих питань вимагає залучення 
апарату економіко-математичного моделювання.  

Для будь-якої фірми фінансова стратегія являє собою розподіл величини чистого прибутку підприємства з безлічі варіантів її 
використання. Цей розподіл можна записати у вигляді такого співвідношення: 
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де , ( 1, )i i n  – напрямки використання чистого прибутку підприємства. 

У цій статті будуть розглянуті три фінансові стратегії, а саме:  
1) фінансова стратегія, спрямована на збільшення короткострокової ліквідності;  
2) фінансова стратегія, спрямована на збільшення довгострокових вкладень;  
3) фінансова стратегія антикризової політики в умовах невизначеності, спрямована на збільшення запасів.  
Тоді вираз для фінансової стратегії можна записати у вигляді такого співвідношення: 
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де 1 2 3, ,    – коефіцієнти розподілу грошових коштів на збільшення чистої ліквідності, довгострокових вкладень і зміцнення 

антикризової політики відповідно.  
Розглянемо суть кожного з варіантів фінансових стратегій.  
Нехай підприємство у своїй діяльності керується фінансовою стратегією, спрямованою на збільшення чистої ліквідності. Тоді 

справедливим є таке співвідношення: 

1 2

1 3

,

.

 
 

  

Тобто, коефіцієнт розподілу грошових коштів на користь збільшення чистої ліквідності значно більший від коефіцієнтів розподілу 
грошових коштів на збільшення довгострокових вкладень і зміцнення антикризової політики.  

Аналогічним чином запишемо співвідношення для другого варіанта фінансової стратегії: 

2 1

2 3

,

.

 
 


  

Тепер запишемо співвідношення коефіцієнтів розподілу чистого прибутку підприємства для третього стратегії: 

3 1

3 2

,

.

 
 


  

Використання виробничих функцій для моделювання діяльності підприємства є найбільш ефективним способом. Також їх доцільно 
використовувати для моделювання доданої вартості підприємства. Додана вартість аналогічна знову створеній вартості, тобто тій частині 
ціни товару, яка утворилася на стадії просування товару, здійснюваній цим підприємством. Більш докладно це питання розглянуто в роботі 
[2]. 

Ця модель дає змогу досліджувати вплив використовуваної фінансової стратегії на фінансовий стан підприємства.  

 
Рис1. Діаграма причинно-наслідкових зв'язків моделі 

 
З методологічної точки зору існує певна проблема у моделюванні доданої вартості, яку у роботі [2] вирішено за допомогою 

виробничої функції – функції Кобба-Дугласа, тобто залежність доданої вартості від капіталу і активного капіталу буде розраховуватися за 
формулою [2]: 

 t t tY AL K  , (1) 

де Y  – додана вартість, A  – ефект масштабу функції Кобба-Дугласа, L  – фонд оплати праці, K  – активний капітал – основні 

виробничі фонди 2-ї групи (машини, устаткування, інструменти тощо),   і   – коефіцієнти еластичності ресурсів – параметри функції 

Кобба-Дугласа. 
Далі визначимо залежність для розрахунку прибутку підприємства. Прибуток визначається як різниця між валовими доходами і 

валовими витратами. При виключенні із сум валових доходів та валових витрат суми матеріальних витрат прибуток буде розраховуватися 
за такою формулою: 

 t t tP Y C 
,
 (2) 

де P  – прибуток, 

C  – витрати виробництва. 
До витрат виробництва, згідно із Податковим кодексом України, відносяться амортизаційні відрахування, витрати з оплати праці, 
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податки, збори та нарахування на фонд заробітної плати. Згідно із постановкою задачі моделювання до витрат не зараховуються витрати на 
придбання матеріалів, оскільки вони компенсуються у доходах, а також податкові зобов’язання із ПДВ та податку на прибуток, згідно з 
порядком стягнення за Податковим кодексом України.  

Таким чином, витрати обчислюються за такою формулою: 

 t t t tC L T A   , (3) 

де  T  – податки та збори, нарахування на фонд заробітної плати, без урахування сум ПДВ та податку на прибуток,  

A  – величина амортизаційних відрахувань. 
Найбільший вплив на формування доданої вартості створює 2-га група ОВФ. Крім того, враховуючи, що сукупна вартість та 

відносна постійність 1-ї групи (будівлі, споруди тощо) не впливає на продуктивність, а 3-тя (основні виробничі фонди спеціального 
призначення) є найменш численною, то в пропонованій моделі ОВФ 1-ї і 3-ї групи є константами, а їхнє відтворення здійснюється в рамках 
амортизаційних відрахувань. Таким чином, сума амортизаційних відрахувань розраховується за такою формулою: 

 1 1 2 2 3 3 4 4tA a K a K a K a K    , (4) 

де 1a , 2a , 3,a  4a  – ставки амортизаційних відрахувань для відповідних  груп  основних  виробничих фондів рівні, відповідно 

1,25 %, 6,25 % і 3,75 %, 

1 2 3 4, , ,K K K K  – основні виробничі фонди 1-ї, 2-ї, 3-ї й 4-ї групи. 

Зробимо припущення про те, що з причини постійного простого відтворення основних виробничих фондів зношення обладнання не 
впливає на утворення доданої вартості.  

За рахунок прибутку підприємство виплачує два великі податки – податок на прибуток і податок на додану вартість (ПДВ).  
 Загальна сума коштів для розподілу через різні фінансові стратегії (чистий прибуток підприємства) визначається за такою 

формулою: 

 ( )t t tY tPN P T T   , (5) 

где  N  – чистий прибуток підприємства,  

YT  – сума податку на додану вартість,  

PT  – сума податку на прибуток. 

Припустимо, що інвестування в розвиток виробництва здійснюється за трьома напрямками:  
1) збільшення короткострокової ліквідності (стратерія № 1); 
2) збільшення рівня основних виробничих фондів 2-ї групи (стратегія № 2);  
3) збільшення рівня запасів (стратегія № 3). 
За умови, що кризові явища для підприємства є короткочасними, можна говорити про деінвестування, тобто про забезпечення 

роботи підприємства за рахунок основних виробничих фондів 2-ї групи і фонду оплати праці. Оскільки 2-га група основних виробничих 
фондів є більш ліквідною та мобільною в порівнянні з виробничими фондами інших груп, а також досить численною, то продаж частини 
основних виробничих фондів або тимчасове зменшення темпу їх відтворення може стати джерелом забезпечення стабільної роботи 
підприємства на час кризових умов та сприяти подоланню кризи. 

Інтенсивне зменшення фонду заробітної плати може здійснюватися шляхом зменшення преміальної та бонусної складової. 
Оскільки безпосереднє зменшення заробітної плати працівників понад преміальну та бонусну частину неможливе, екстенсивне зменшення 
ФОП здійснюється шляхом скорочення чисельності працівників [2]. 

Припустимо, що якщо з якихось причин працівник звільняється з підприємства, то інший працівник на вакантне місце знаходиться 
за максимально короткий термін.  

Припустимо також, що скорочення чисельності працівників шляхом звільнення не є метою підприємства, оскільки це складний 
організаційний процес.  

Таким чином, для розподілу чистого прибутку буде справедливим таке співвідношення: 

1 2 3( ) ( ) ( ),t t tY tP t tY tP t tY tPN P T T P T T P T T            

 1 2 3 1      (6) 

де 1  – коефіцієнт, що показує, яка частина інвестицій у розвиток виробництва направляється на збільшення чистої ліквідності, 

2  – коефіцієнт, що показує, яка частина інвестицій у розвиток виробництва направляється на збільшення рівня основних 

виробничих фондів 2-ї групи, 

3  – коефіцієнт, що показує, яка частина інвестицій у розвиток виробництва спрямовується на зміцнення антикризової політики. 

Обсяг чистого прибутку підприємства розраховується як обсяг прибутку, зменшений на суми податків на прибуток та додану 
вартість.  

Для співвідношення обсягів інвестування в розвиток виробництва, а також у збільшення запасів і залишку грошової чистої 
ліквідності справедливі такі співвідношення:  

 1 3(1 ) ,t tI N     (7) 

 1 ,tМ P  (8) 

 ,tZ cP  (9) 

де  I  – сума інвестування в збільшення рівня основних виробничих фондів 2-ї групи,  

M  – сума коштів, спрямована на збільшення рівня короткострокової ліквідності,  

Z  – величина коштів, спрямованих на збільшення рівня запасів, 
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tN  – чистий прибуток, що розраховується за формулою: 

 t t Y PN P T T H    , (10) 

де  YT  – сума податку на додану вартість,  

PT  – сума податку на прибуток,  

H  – сума обслуговування заборгованості з фіксованими обсягами виплат (для цієї моделі зробимо допущення про 0H  ). 
Сума прибуткового податку по підприємству становитиме: 

 tL tT L , (11) 

де   – ставка прибуткового податку. 
Податок на прибуток розраховується таким чином: 

 tP PT P , (12) 

де P  – ставка податку на прибуток (25 %). 

Податок на додану вартість розраховується так: 

 tY YT Y , (13) 

де Y  – ставка податку на додану вартість, що дорівнює 20 %.  

Формалізуємо модель фінансової стратегії підприємства. 
Проаналізуємо результати проведення імітації.  
Визначимо, як модель реагує на стрибкоподібні зміни попиту на продукцію. Для цього задамо зміни в загальному попиті на 20, 30 і 

40 кроці імітації (рис. 2).  

 
Рис. 2. Реакція моделі на стрибкоподібні зміни попиту 

Як видно з графіка, при збільшенні попиту з деяким лагом відбувається збільшення обсягів виробництва, яке проходить з 
невеликим запасом, що є необхідним для покриття можливого наступного стрибка попиту. Починаючи з 95 кроку можна сказати, що 
модель приходить в стан рівноваги.  

Розглянемо тепер поведінку моделі при застосуванні кожного з можливих трьох варіантів фінансових стратегій.  
Розглянемо фінансову стратегію № 1.  
Нехай розподіл чистого прибутку підприємства відбувається таким чином: 

 

1

2

3

0,8

0,2

0.






 
 

 (14) 

На рис. 3 показано, як буде змінюватися рівень загального прибутку підприємства при застосуванні цієї фінансової стратегії. 
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Рис. 3. Результати застосування фінансової стратегії № 1 

З графіка видно, що при використанні цієї фінансової стратегії прибуток підприємства, починаючи з 20 кроку імітації, набуває 
тенденції до постійного зростання.  

Розглянемо тепер фінансову стратегію № 2.  
Нехай розподіл чистого прибутку підприємства відбувається таким чином: 

 

1
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3

0, 2

0, 2

0,6.






 
 

 (15) 

На рис. 4 показано, як буде змінюватися рівень загального прибутку підприємства при застосуванні цієї фінансової стратегії. 

 
Рис. 4. Результати застосування фінансової стратегії № 2 

З графіка видно, що при використанні цієї фінансової стратегії прибуток підприємства, починаючи з 30 кроку імітації, має 
циклічну, а з 45 – лінійну тенденцію до постійного спаду.  

Розглянемо тепер фінансову стратегію № 3.  
Нехай розподіл чистого прибутку підприємства відбувається таким чином: 

 

1
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 (16) 

На рис. 5 показано, як буде змінюватися рівень загального прибутку підприємства при застосуванні цієї фінансової стратегії. 
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Рис. 5. Результати застосування фінансової стратегії № 3 

З графіка видно, що при використанні цієї фінансової стратегії прибуток підприємства, починаючи з 20 кроку імітації, має 
тенденцію до стійкого зростання, що триває до 85 кроку, де починається незначне її зниження.  

Таким чином, можна зробити висновок про те, що фінансова стратегія № 2 в цих умовах є збитковою, а з фінансових стратегій № 1 
і № 3 найбільш переважаючою є фінансова стратегія № 1 через більшу прибутковість та відсутність тенденції до фінансового спаду.  

Подальшим напрямком дослідження є введення в модель таких факторів зовнішнього середовища, як курс валют і інфляція, а 
також вивчення поведінки моделі при додаванні до неї варіанта використання частини чистого прибутку підприємства на матеріальне 
стимулювання співробітників підприємства, і, відповідно, моделювання спрямованої на нього додаткової фінансової стратегії № 4. 

Висновки. Таким чином було розроблено модель оптимізації ефективної фінансової стратегії ТНК, а саме на основі виробничої 
функції Кобба-Дугласа та її похідних (виробничої функції Я. Тінбергена та моделі Солоу) - модель, яка дає можливість досліджувати вплив 
використовуваної фінансової стратегії на фінансовий стан підприємства. Подальшим напрямом дослідження є введення в модель таких 
факторів зовнішнього середовища, як курс валют та інфляція, а також вивчення поведінки моделі при додаванні до неї варіанта 
використання частини чистого прибутку підприємства на матеріальне стимулювання співробітників підприємства, і, відповідно, 
моделювання спрямованої на нього додаткової фінансової стратегії. 

Отримані результати моделювання допоможуть менеджменту ТНК змоделювати дійсно ефективну фінансову стратегію компанії. 
Ця модель дасть змогу менеджменту в реальному масштабі часу виконувати моніторинг показників, визначати проблемні чинники і 
приймати необхідні управлінські рішення. 
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Алифанова Е.Н., Козловцева О.П. Тенденции развития мирового фондового рынка 
В статье анализируются тенденции развития мирового фондового рынка в условиях глобализации. Глобализация изменяет мировой 
фондовый рынок, после мирового финансового кризиса 2008-2009 годов развитие получили новые инструменты, изменились долгосрочные 
тенденции рынка. Поэтому в статье проанализированы сформулированные экономистами в начале XXI века тенденции развития мирового 
фондового рынка и выявлены новые по направлениям:   изменение структуры капитализации мирового фондового рынка, изменение 
объемов торгов ценными бумагами и финансовыми инструментами, изменения в структуре транснациональных финансовых институтов, 
изменение инфраструктуры мирового фондового рынка, изменения в сегменте мирового рынка производных финансовых инструментов. В 
качестве данных тенденций выявлены: развитие интеграционных процессов; появление финансовых инноваций; уменьшение доли и вместе 
с тем преобладание в структуре мировой капитализации развитых фондовых рынков; снижение после 2008 года мирового объема торгов 
акциями; увеличение количества сделок по инструментам с фиксированной доходностью; развитие интернет и высокотехнологичных 
решений в системах торговли и расчетов по сделкам, консолидация финансовых институтов и значительное развитие сектора производных 
ценных бумаг.  
Ключевые слова: глобализация, интеграция, фондовый рынок 
Аліфанова О.М. , Козловцева О.П. Тенденції розвитку світового фондового ринку 
У статті аналізуються тенденції розвитку світового фондового ринку в умовах глобалізації . Глобалізація змінює світовий фондовий ринок , 
після світової фінансової кризи 2008-2009 років розвиток отримав нові інструменти, змінилися довгострокові тенденції ринку . Тому в 
статті проаналізовано сформульовані економістами на початку XXI століття тенденції розвитку світового фондового ринку та виявлено 
нові за напрямами: зміна структури капіталізації світового фондового ринку, зміна обсягів торгів цінними паперами та фінансовими 
інструментами, зміни в структурі транснаціональних фінансових інститутів, зміна інфраструктури світового фондового ринку, зміни в 
сегменті світового ринку похідних фінансових інструментів. В якості даних тенденцій виявлені : розвиток інтеграційних процесів; поява 
фінансових інновацій; зменшення частки і водночас переважання у структурі світової капіталізації розвинених фондових ринків; зниження 
після 2008 року світового обсягу торгів акціями; збільшення кількості угод по інструментах з фіксованою прибутковістю; розвиток інтернет 
і високотехнологічних рішень в системах торгівлі та розрахунків за угодами, консолідація фінансових інститутів та значний розвиток 
сектора похідних цінних паперів. 
Ключові слова : глобалізація, інтеграція, фондовий ринок 
Alifanova E.N., Kozlovtseva O.P. Trends in global stock market 
This article analyzes trends in the global stock market in the context of globalization. Globalization is changing the world stock market, after the 
global financial crisis of2008-2009 new financial instruments have developed and the long-term market trends have changed. Therefore, this article 
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analyzes the trends in the global stock market formulated by the economists in the beginning of the 21st century and identifies new trends by the 
following directions: changes in the structure of the world stock market capitalization, changes in the volume of trading in securities and financial 
instruments, changes in the structure of multinational financial institutions, changes in the infrastructure of the global stock market, changes in the 
segment of the global derivatives market. These trends are: the development of the integration process, the emergence of financial innovation; 
decrease in the proportion and dominance of developed stock markets in the structure of the world capitalization, reduction of post-2008 global stock 
trading volume, an increase in the number of transactions with fixed-income instruments, the development of the Internet and high-tech solutions in 
trade and settlements systems, the consolidation of financial institutions and the significant development of the derivatives sector.  
Keywords: globalization, integration, stock market 
 

Постановка проблемы. Глобализация распространилась во все сферы жизни общества, позволяя одним участникам становиться 
активными создателями  взаимосвязей, другим – лишь подстраиваться под влияние мировых тенденций. В экономическом аспекте 
участниками являются не только  субъекты в виде транснациональных компаний, банковских групп, но и целые объединения государств. В 
современном мире одним из критериев конкурентоспособности государства, а также его авторитета на международной арене,  является 
степень интеграции в глобальную систему.   

Различные формы глобализации меняют не только мировую архитектуру, закономерности развития мировых рынков и приоритеты 
регулирования, но и тенденции развития и механизмы взаимодействия с миром отдельных государств по различным направлениям. 
Фондовый рынок в данном контексте также подвержен влиянию глобализационных процессов. Как часть финансового рынка он выполняет 
функции аккумулирования и перераспределения капитала, перераспределения прав собственности, которые в контексте финансовой 
интеграции приобретают больший масштаб, скорость, интенсивность, более обширную географию, что способствует глобальной 
мобильности ресурсов, снижению транзакционных издержек. В то же самое время фондовому рынку присущи функции  перераспределения 
риска и предоставления спекулятивных возможностей участникам, что в условиях финансового кризиса одной из взаимосвязанных стран 
влияет на глобальную устойчивость. Поэтому актуальность исследования тенденций развития мирового фондового рынка опирается на 
необходимость изучения современных трендов развития в данном сегменте фондового рынка для формирования приоритетов 
регулирования мировой экономики и стратегий развития фондовых рынков отдельных государств в условиях глобализации.  

Анализ последних исследований и публикаций. 
Анализ глобализации и интеграции финансовых рынков представлен во многих работах зарубежных и российских ученых.  

Отечественными авторами научных трудов, объектом исследования которых являются фондовые рынки под влиянием интеграционных 
процессов, являются:  Айтьян С.Х., Алифанова Е. Н., Иванов-Шиц А.К., Миркин Я.М., Рубцов Б.Б., Юдина И.Н., Федорова Е.А. 
Экономические аспекты интеграции рассматриваются в работах Королева И.С., Красавиной Л.Н., Смыслова Д.Г., Шишкова Ю.В. 
Зарубежными учеными, сосредоточившими внимание на исследовании финансовой глобализации, являются: Бенетрикс А.С.,Вальти С., 
Гольдблатт Д., Коуз М. Э., Макгрю Э. , Парк Ю.С., Перратор Д., Прасад И., Пунгулеску К.,  Рогофф К., Хелд Д.,  Шань-Цзинь Вей. Тем не 
менее, современный мир меняется стремительно, поэтому необходимо проверить или определить новые тенденции развития мирового 
фондового рынка. 

Выделение нерешенной проблемы. Тенденции развития мирового фондового рынка изменчивы, поэтому существует 
необходимость постоянного мониторинга происходящих изменений. Задача комплексного выявлений тенденций развития фондового 
рынка поэтому актуальна и позволяет решить как проблемы теоретического характера с помощью изучения новых данных о 
закономерностях развития мирового фондового рынка, так и несет в себе практическую значимость, так как определяет современные 
тренды и наиболее перспективные направления работы на мировом фондовом рынке. 

Цель исследования заключается в выявлении и комплексном анализе тенденций развития мирового фондового рынка под 
влиянием глобализации. 

Результаты исследования. Тенденции развития мирового фондового рынка после 2008 года претерпели изменения, поэтому важно 
для понимания трендов развития мирового фондового рынка, для прогнозирования и формирования стратегии развития фондовых рынков 
скорректировать и выявить присущие современному миру тенденции на рынке ценных бумаг.  

 
В XXI веке наиболее явной становится тенденция развития интеграционных процессов в мировом масштабе, поэтому  усиление 

глобализации значительно влияет на развитие мирового фондового рынка.  
Мировой фондовый рынок представляет собой совокупность взаимосвязанных национальных фондовых рынков. В свою очередь, 

фондовый рынок в данной статье – это часть денежного рынка (ценные бумаги и финансовые инструменты со сроком обращения до одного 
года) и рынка капитала (ценные бумаги и финансовые инструменты со сроком погашения более года).  

Финансовая интеграция как часть глобализации, по словам Юн С. Парка (1999), является благодатной почвой, на которой возникла 
возможность развития секьюритизации и появления финансовых инноваций. Поэтому изолированные фондовые рынки не могут извлечь 
выгоду из использования новых технологий и услуг и опираются преимущественно на исторически сформированные  финансовые 
институты, то есть действуют в условиях олигополии. Кроме этого, финансовая интеграция размывает границы при движении товаров и 
услуг, увеличивает международную конкуренцию и стирает фактор  национального ценообразования, снижает транзакционные издержки, 
стоимость фондов и стоимость финансовых услуг, например, брокерских комиссий на фондовом рынке.  

Кроме тенденций интеграции, секьюритизации и появления финансовых инноваций выявляются и другие закономерности развития 
мирового фондового рынка. 

Так, Рубцов Б.Б. в монографии 2003 года [1]  выделяет следующие тенденции развития мирового фондового рынка:  
- сохранение высокой доли капитализации развитых рынков в мировой капитализации рынка ценных бумаг, 
- увеличение объемов операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами,  
-консолидация финансовых институтов (фондовых бирж, инфраструктурных организаций и др.). 
- развитие интернет-технологий осуществления сделок и расчетов на фондовом рынке, 
- развитие секьюритизации активов, появление новых видов ценных бумаг. 
Проанализируем проявление данных тенденций мировом фондовом рынке в современных условиях по обозначенным 

направлениям: 
1. изменение структуры капитализации мирового фондового рынка, 
2. изменение объемов торгов ценными бумагами и финансовыми инструментами, 
3. изменения в структуре транснациональных финансовых институтов, 
4. изменение инфраструктуры мирового фондового рынка, 
5. изменения в сегменте мирового рынка производных финансовых инструментов. 
По итогам 2012 года доля развитых стран (по списку двадцати шести развитых стран S&P и  FTSE Group) в структуре мировой 

капитализации составила 73%. 
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Рис.1 Доля капитализации развитых рынков в мировой капитализации, 1988-2012 [2] 

По рисунку 1 можно проанализировать изменения в мировой капитализации фондового рынка. Мировая капитализация 
увеличивалась до 2007 года стремительными темпами, после 2008 года заметно снижение мировой капитализации. Также произошли 
изменения и в структуре  капитализации:  заметно снижение доли капитализации развитых рынков в мировой капитализации с 95% в 1988 
году до 73% в 2012. При этом в данном долгосрочном периоде высокая доля развитых рынков в капитализации мирового рынка ценных 
бумаг сохраняется.  

Мировой объем торгов акциями демонстрирует разнонаправленную динамику за период с 2003 по 2012 года. Если с 2003 по 2007 
год объем торгов увеличивался значительными темпами и достиг своего пика в 80 трлн. долл., то с 2008 по 2012 года объем торгов акциями 
ежегодно снижался, и в 2012 году составил 50 трлн. долл. Таким образом, долгосрочная тенденция увеличения объема торгов акциями 
сменяется снижением объема торгов акциями с 2008 года.  

 

 
Рис. 2. Мировая капитализация и мировой объем электронных торгов, млрд. долл. [3] 

Снижение объемов торгов акциями произошло с 2008 года по всем крупнейшим мировым фондовым биржам. Так, биржевой объем 
торгов акциями в США и Великобритании снизился с 2007 года почти в два раза, на бирже Euronext более, чем в три раза. Динамика 
стоимости рыночных сделок  акциями в разрезе крупнейших мировых фондовых бирж представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика стоимости рыночных сделок с акциями на крупнейших фондовых  биржах, 2007-2012 (2007 =100%) [4] 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
США (NYSE и  NASDAQ) 100 150,2 109,7 71,5 72,2 54,5 

Китай 100 70,2 114,9 103,1 98,5 63,8 
Япония 100 90,5 64,5 65,9 64 55,5 

Великобритания 100 62,8 33,0 29,1 28,8 21,3 
Euronext 100 78,2 35,1 35,8 37,8 27,9 
Германия 100 92,3 38,3 41,8 52,3 37,9 
Гонконг 100 177,4 162,5 174,2 169,2 120,6 
Канада 100 107,6 75,3 83,0 92,4 82,5 

Австралия 100 76,9 57,6 92,4 94,2 70,8 
Россия (ММВБ - рыночные сделки) 100 745 90,5 106,0 151,9 44,7 
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Объем торгов с инструментами с фиксированной доходностью увеличился в 2011-2012 годах, при этом преимущественно сделки 

осуществляются с помощью торговли « с голоса». Основными игроками на рынке инструментов с фиксированной доходностью по итогам 
2012 года выступают Deutsche Bank, Citi, Baclays, занимая долю более чем в 37% всех мировых операций с такими финансовыми 
инструментами. Объем мирового рынка облигаций (сумма задолженности) в 2013 году составил 20 899 трлн. долл., в 2013 году 21 506 трлн. 
долл. Объем выпуска новых облигаций в 2011 году составил 474 трлн. долл. а в 2012  - 704 трлн. долл. [5]Это свидетельствует о 
значительной роли мирового рынка облигаций, о его росте и развитии, что открывает новые возможности для инвесторов в сложные 
времена на рынке акций.  

В секторе государственного публичного долга наблюдается следующая тенденция. Отношение публичного долга к ВВП развитых 
стран увеличивается высокими темпами:  и если в 1980 году составляло 40%, то после 2008 года, в котором этот показатель находился на 
уровне 80%, произошел резкий скачок отношения долга к ВВП, и показатель в 2011 году составил 110%. В развивающихся странах в 1980 
году уровень долга к ВВП составлял около 30%, в 2011 – 40%, то есть увеличивается не столь значительными темпами по отношению к 
показателю развитых стран. Отношение долга к ВВП в странах с переходной экономикой снизилось  с 70% в начале 2000-х годов до 10% в 
2011. [6] 

Объединения биржевых площадок стало тенденцией развития мирового фондового рынка в условиях глобализации. В 2000 году 
объединились в холдинг OMX биржевой альянс Norex и биржи прибалтийских стран, также в Euronext объединились Парижская, 
Брюссельская, Амстердамская фондовые биржи. В 2007 году Euronext объединилась с NYSE group, а в 2008 году с American Stock 
Exchange. Объединяются финансовые институты, организации инфраструктуры (расчетные и клиринговые системы), транснациональные 
корпорации. Консолидация происходит как через трансграничные сделки.  Это подтверждает тенденцию консолидации финансовых 
институтов  на мировом фондовом рынке. 

В 2009 году 8 европейских центральных депозитариев создали систему Link Up Markets для обработки европейских 
трансграничных сделок. При подключении к Link Up Markets каждый из центральных депозитариев может получать информацию об 
объекте учета других центральных депозитариев по множеству активов. Это позволило стандартизировать обработку данных и улучшить 
организацию расчетов по сделкам, снизить издержки и повысить эффективность работы европейских депозитариев. 

 Интернет-технологии стали фактором развития интеграционных процессов на фондовом рынке, при этом в настоящее время 
торговля в мире происходит 24 часа в сутки, позволяя инвесторам различных стран становиться активными ее участниками. Мировая 
финансовая система развивается на основе электронных коммуникаций, электронного документооборота, расчетов, сделок. Электронные 
системы торгов, крупнейшими из которых являются Chi-X, BATS, развиваются быстро и уже занимают около 30% мирового биржевого 
объема торгов. 

Интернет-технологии осуществления сделок  позволяют ускорить расчеты по сделкам, разработанные для клиентов личные 
кабинеты и услуги интернет-банкинга при брокерских инвестиционных и управляющих компаниях облегчают взаимодействие с компанией 
как о клиентов-резидентов, так и клиентов-нерезидентов.  

Также среди тенденций развития мирового фондового рынка можно выделить усиление роли хедж-фондов. Число хеджевых 
фондов (не считая дочерних фондов) увеличилось с 530 в 1990 году до 9523 в 2011 году.[7] Услугами хеджевых фондов в основном 
пользуются крупные институциональные инвесторы, а увеличение активов под управлением хеджевых фондов говорит о 
привлекательности работы данных участников рынка для инвесторов, так и становится одной из тенденций, связанных с появлением 
финансовых инноваций.  

Развитие секьюритизации активов, появление новых видов ценных бумаг можно проанализировать по рисунку 3. С 2004 года 
количество деривативов, обращающихся на мировых фондовых биржах, увеличилось с 9 млрд. контрактов до 21 млрд., при этом на 
протяжении всего периода наблюдается рост количества контрактов, кроме  2012 года, в котором заметно снижение. 11 млрд. контрактов 
составляют фьючерсы, 10 млрд. контрактов – опционы. Таким образом, данная тенденция также находит проявление на мировом фондовом 
рынке. 

 
Рис. 3. Количество деривативов, обращающихся на мировых биржах, млрд. долл.[8] 

Развитие в последние двадцать лет получили на фондовом рынке и такие новые инструменты как  биржевые инвестиционные 
фонды ETF (exchange-traded funds) и биржевые инвестиционные продукты (ETP – exchange-traded products). Всего  на мировом фондовом 
рынке 4849 биржевых инвестиционных фондов и продуктов, которые торгуются на 56 мировых фондовых биржах с объемом инвестиций 
более чем в 2 трлн. долл. Стоит заметить, что в 2005 году объем активов биржевых инвестиционных фондов составлял 450 млн. долл., и за 
7,5 лет увеличился в 4,6 раза. Три компании, выпускающих биржевые продукты и фонды, занимают долю в 69% активов всего мирового 
рынка биржевых инвестиционных фондов: iShares (780,7 млн. долл.) , SPDR ETFs (348,7 млн. долл.), Vanguard (280,7 млн. долл.) [9]. 
Биржевые инвестиционные фонды и продукты позволяют инвесторам участвовать в инвестициях, где базовым активов может выступать на 
портфель активов (акций или облигаций), индексы, товары, валюты, при этом как для открытия длинных, так и коротких позиций и 
увеличением кредитного плеча.  

Выводы и предложения. Таким образом, тенденции развития мирового фондового рынка за последние 13 лет  претерпели 
изменения, что выражается, например, в уменьшении объема торгов акциями после 2008 года, увеличении роли облигационного рынка в 
контексте мировых тенденций. Закономерности преобладания развитых рынков в структуре мировой капитализации, консолидация 
финансовых институтов, развитие интернет-технологий и сектора производных ценных бумаг наблюдаются и в XXI веке, что формирует 
долгосрочный тренд развития мировой финансовой системы в условиях глобализации. Финансовая интеграция, финансовые инновации и 
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секьюритизация активов, которые выражаются в росте взаимозависимости фондовых рынков в мировом масштабе, увеличении риска 
быстрого распространения кризисных явлений между сегментами мирового фондового рынка, развитии хедж-фондов, рынка биржевых 
инвестиционных фондов и продуктов предполагает изменение мирового фондового рынка, что предполагает и изменение в формах 
регулирования. Поэтому главная задача регулирования заключается в усилении адаптационных возможностей мирового фондового рынка к 
кризисным явлениям, повышении наднациональных приоритетов в регулировании мирового фондового рынка в условиях выявленных 
тенденций и усилении глобализационных процессов.  
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ В СТРАНАХ ОЧЭС 
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Анисимов А.Е. О некоторых аспектах функционирования свободных экономических зонах в странах ОЧЭС. 
В статье приведен анализ принципов формирования и совершенствования институциональных основ функционирования СЭЗ в странах 
ОЧЭС в контексте активизации интеграционных процессов. Отмечено, что специальный режим хозяйственной деятельности применяется 
при необходимости установления особых условий хозяйствования на определенной территории государства, в определенной отрасли 
экономики или в ходе выполнения соответствующего договора. Исследованы причины законодательного закрепления специального 
режима хозяйствования. Детально проанализирована трансформация свободных экономических зон в особые экономические зоны в 
Российской Федерации. Дана оценка функционированию специальных экономических зон и территорий приоритетного развития в Украине 
и Донецкой области и их влияние на региональную и национальную экономику. Определены перспективы развития СЭЗ и ТПР Донецкой 
области. На основе исследования опыта Российской Федерации, обосновано, что технопарки в Украине должны остаться и иметь новый 
виток развития. Это позволит выйти на новые ступени развития экономики Украины. Обоснована целесообразность предоставления 
особого статуса приграничным территориям. 
Ключевые слова: свободные экономические зоны, территории приоритетого развития, технопарки 
Анісімов А.Є. Про деякі аспекти функціонування вільних економічних зонах в країнах ОЧЕС. 
У статті наведено аналіз принципів формування та вдосконалення інституційних засад функціонування ВЕЗ в країнах ОЧЕС в контексті 
активізації інтеграційних процесів. Відзначено, що спеціальний режим господарської діяльності застосовується при необхідності 
встановлення особливих умов господарювання на певній території держави, у певній галузі економіки або в ході виконання відповідного 
договору. Досліджено причини законодавчого закріплення спеціального режиму господарювання. Детально проаналізовано трансформація 
вільних економічних зон в особливі економічні зони в Російській Федерації. Дана оцінка функціонуванню спеціальних економічних зон і 
територій пріоритетного розвитку в Україні та Донецькій області та їх вплив на регіональну і національну економіку. Визначено 
перспективи розвитку ВЕЗ і ТПР Донецької області. На основі дослідження досвіду Російської Федерації, обґрунтовано, що технопарки в 
Україні повинні залишитися і мати новий виток розвитку. Це дозволить вийти на нові щаблі розвитку економіки України. Обґрунтовано 
доцільність надання особливого статусу прикордонним територіям.  
Ключові слова: вільні економічні зони, території пріоритетів розвитку, технопарки 
Anisimov A.E. Some aspects of the functioning of free economic zones in the BSEC countries. 
It  is  analysed the principles of formation and improvement of the institutional foundations of the functioning of free economic zone in the BSEC 
countries in the context of enhancing the integration process . It is noted that a special regime of economic activity used in the need to establish a 
special economic conditions in a particular area of the state, to a certain industry, or in the agreement. The reasons for legislative recognition of the 
special regime of management. It is analyzed in detail the transformation of free economic zones in the special economic zones in the Russian 
Federation. The estimation of the functioning of special economic zones and territories of priority development in Ukraine and the Donetsk region 
and their impact on regional and national economies are made. The prospects of development of SEZ and TPD in Donetsk region are determined. 
Based on the research expertise of the Russian Federation, it is justified that the parks have to stay in Ukraine and have a new stage of development. 
This will go to the new stage of development of the economy of Ukraine. The expediency of granting special status to border areas. 
Keywords: free economic zones, territory development priorities, technological parks 

 
В мировой практике существуют различные модели территориально - хозяйственного управления. В этом ряду комплексных 

формирований есть и такие хозяйственные структуры, известные как свободные экономические зоны (СЭЗ). Различные типы таких зон 
называют «островками » мирового хозяйства, «окнами» по притоку в многочисленные регионы и страны зарубежных инвестиций, 
технологий, управленческих навыков. Наконец, в СЭЗ многие экономисты видят прототип новой политики «открытых дверей» в мировую 
систему хозяйства. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что для стран, которые стремятся скорейшей интеграции в мировой 
хозяйственный комплекс, очень важным является изучение и анализ особенностей развития специальных экономических зон и их влияния 
на экономику государства. 

Целью исследования является анализ принципов формирования и совершенствования институциональных основ 
функционирования СЭЗ в странах ОЧЭС в контексте активизации интеграционных процессов.  

Объектом исследования экономики стран ОЧЭС в контексте активизации интеграционного взаимодействия национальных 
экономик и развития глобализационных процессов. 

Предметом исследования является - организационно - экономические основы формирования и реализации механизма 
функционирования СЭЗ в странах ОЧЭС условиях глобализации. 

                                                           
© Анисимов А.Е.., 2013 
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Исследованию этих проблем посвящены работы ученых: В. Андрийчука, В. Амитана, А. Амоши, И. Бинько, В. Будкина, В.Гееца, Б. 
Губского, Д. Лукьяненко, Ю. Макогона, В. Новицкого, В. Пилы, А. Мокия, А. Чмырь, Н. Чумаченко, А. Шныркова.  

Специальный режим хозяйственной деятельности применяется законодателем при необходимости установления особых условий 
хозяйствования на определенной территории государства, в определенной отрасли экономики или в ходе выполнения соответствующего 
договора. 

Причины законодательного закрепления специального режима хозяйствования могут быть разными.  
Во-первых, в случае необходимости охраны территории; 
 во-вторых, специальный режим хозяйствования может быть закреплен на территории, где вводится особый порядок правления; 
 в-третьих, это может быть связано с необходимостью установления особого контроля государства на определенных территориях 

за осуществлением хозяйственных операций; 
 в-четвертых, предоставление статуса специального режима хозяйствования может быть связано с необходимостью создания на 

определенной территории государства благоприятных условий для организации рабочих мест, стимулирование притока инвестиционных 
вложений и т.п. 

Таким образом, целесообразно предложить следующее определение специального режима хозяйствования - это 
институциональная форма, которая определяет особый порядок осуществления хозяйственной деятельности на определенной территории, в 
определенной отрасли экономики, отличается от общего режима хозяйственной деятельности государства, предусмотренного 
законодательством, и вводится для достижения целей, установленных государством. Одной из форм специального режима хозяйствования 
являются свободные экономические зоны. 

СЭЗ в различных формах и вариантах существует, практически, во всех странах ОЧЭС. Особого внимания заслуживает новый 
виток в развитии СЭЗ в России. 

 В 2005 году был принят Федеральный закон «Об особых экономических зонах»(ОЭЗ), который одновременно упразднил все 
прежние формы особых экономических зон (кроме Калининградской и Магаданской – там была предусмотрена реорганизация), а также 
сформулировал новые принципы создания ОЭЗ, с учетом уже имевшегося на тот момент негативного опыта. Новыми принципами ОЭЗ 
стали: 

1. Отказ от индивидуального подхода при создании ОЭЗ и формирование зон на основе правил, сформулированных в Федеральном 
законе прямого действия. Это позволяло избежать «торга» между федеральными и региональными элитами по поводу разного рода льгот и 
особых условий.  

2. Определение регионов, в которых формируются ОЭЗ, на конкурсной основе — в процессе открытого тендера, проводимого на 
федеральном уровне. 

3. Привлечение региональных и/или муниципальных властей к финансированию инфраструктуры особой экономической зоны, 
причем масштаб финансового участия в создании зоны является одним из важных критериев при оценке заявки на конкурсе. 

4. Более четкое формулирование цели создания ОЭЗ. 
Набор налоговых послаблений для резидентов ОЭЗ строго оговорен и не является предметом обсуждения. Также 

сформулированы ограничения, не позволяющие злоупотреблять налоговыми льготами. 
Введено ограничение по площади ОЭЗ. Исключение составляет только Калининградская область, где в силу особых 

геополитических условий действует особая зона, регулируемая специальным законом. 
Принятие Федерального закона от 2005 года позволило существенно модифицировать институт ОЭЗ и сделать его значительно 

эффективнее в выполнении своих основных задач – привлечении инвестиций. Благодаря ОЭЗ за период с 2006 по 2012 год в Россию 
пришло более 340 инвесторов из 23 стран, что по данным резидентов ОЭЗ позволило инвестировать в экономику России порядка 13 млрд 
долларов. 

В настоящее время в ОЭЗ зарегистрировано более 300 резидентов и создано 6,7 тыс. рабочих мест. Резидентами технико-
внедренческих зон получены 350 патентов на различные разработки. 

На сегодняшний день под определение особой экономической зоны в России попадает 23 анклава, среди которых пять технико-
внедренческих зон, шесть промышленно-производственных, семь туристско-рекреационных и три портовых. Кроме того, существуют две 
«свободные» экономические зоны. 

Резидентам особых экономических зон предоставляются преференции по трем основным направлениям: налоговые и 
таможенные льготы, государственная поддержка в финансировании инфраструктуры, снижение и упрощение административной нагрузки. 

В России системное развитие особых экономических зон началось в 2005 году, с момента принятия ФЗ об ОЭЗ 22.07.2005. С 
2006 года по 2012 год в ОЭЗ России пришло более 300 инвесторов, в том числе 44 иностранные компании.  

Управлением особых экономических зон в России занимается ОАО «Особые экономические зоны». Организация была создана в 
2006 году с целью внедрения лучшей мировой практики в развитии и управлении ОЭЗ и привлечения ПИИ в Россию. По состоянию на 1 
января 2012 г. резидентами российских СЭЗ являлись 306 компаний, 44 из которых ― иностранные компании из 20 стран.  

К промышленно-производственным зонам относятся территории Елабужского района Республики Татарстан и Грязинского 
района Липецкой области.  

Основные направления деятельности, которые развивают в рамках промышленных зон: производство автомобилей и 
автокомпонентов; производство строительных материалов; производство химической и нефтехимической продукции; производство 
бытовой техники и торгового оборудования и др. 

Одной из самых последних особых экономических зон, созданных на территории России, является ОЭЗ промышленно-
производственного типа «Титановая долина». ОЭЗ «Титановая долина» создана на территории Верхнесалдинского городского округа 
Свердловской области постановлением Правительства РФ от 16.12.10 г. 

«Титановая долина» вошла в федеральный реестр программ, направленных на развитие Уральского федерального округа до 2020 
года. Федеральный статус проекта ОЭЗ гарантирует защиту от неблагоприятного изменения законодательства РФ на срок действия ОЭЗ. 

Основная цель этой особой экономической зоны - создание предприятий, использующих наиболее современные технологии при 
производстве продукции в области машиностроения, авиастроения, химической и фармацевтической промышленности, стройиндустрии. 
Планируется, что за весь срок существования ОЭЗ будет привлечено 50 резидентов, которые обеспечат 10 тысяч рабочих мест. Согласно 
оценкам экспертов, на реализацию проекта потребуется около 27 млрд. рублей. 

Преимущества «Титановой долины» в том, что она находится на территории Свердловской области, являющейся одним из 
наиболее экономически развитых регионов России. Рядом с «Титановой долиной» находится крупнейший в мире производитель 
полуфабрикатов из титановых сплавов аэрокосмического назначения Корпорация «ВСМПО-АВИСМА». 

Основными задачами создания на территории Свердловской области особой экономической зоны «Титановая долина» являются: 
увеличение глубины переработки титановых изделий в отечественной промышленности, расширение использования титановой 

продукции в отечественной экономике, предоставление российскому промышленному комплексу широкого спектра готовой титановой 
продукции; 

усиление роли России на мировом рынке титановой продукции для авиакосмической отрасли, расширение сфер присутствия 
России на мировом титановом рынке; 

создание условий для масштабного привлечения инвестиций в промышленность региона; 
создание условий для формирования на базе ОЭЗ в долгосрочной перспективе крупных территориальных кластеров. 
Следование задачам создания ОЭЗ позволит: 
 увеличить степень переработки металлургической и машиностроительной продукции в регионе; 
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создать новые рабочие места на высокотехнологичных производствах, снять напряженность на рынке труда; 
ослабить социально-экономические проблемы, связанные с монопрофильностью городов Верхняя Салда и Нижний Тагил; 
запустить агломерационные процессы в городах Свердловской области, что благоприятно скажется на демографии, миграции, 

рынке труда городов Верхняя Салда, Нижняя Салда, Нижний Тагил; 
диверсифицировать отраслевую структуру экономики Свердловской области за счет новых высокотехнологичных производств; 
повысить инвестиционную привлекательность Свердловской области; 
повысить доходы населения и уровень жизни в Свердловской области; 
повысить налоговые отчисления в бюджеты всех уровней; 
повысить роль отечественной продукции на мировом рынке, увеличить вовлеченность российской промышленности в мировые 

технологические цепочки. 
В августе 2011 года была одобрена регистрация первого резидента ОЭЗ «Титановая долина» – ООО «ВСМПО-Новые 

технологии», в декабре 2011 года – второго резидента ОЭЗ - ООО «Синерсис» (учредитель компании - ООО «Электромашиностроительный 
завод»). В июле 2012 года были одобрены проекты еще двух резидентов, готовых к строительству производства в «Титановая долине». 
Около десяти компаний с планируемым объемом инвестиций более 100 млн. евро готовы «переехать» в ОЭЗ, но пока находятся в ожидании 
предоставления инфраструктуры. 

Инновационные (технико-внедренческие, или технологические парки) расположены в научно-образовательных центрах с 
богатыми научными традициями и признанными исследовательскими школами. Инвестирование в проекты открывает возможности для 
развития инновационного бизнеса и наукоемкого производства. На территории РФ функционируют четыре инновационные зоны, 
расположенные на территории Томска, Санкт-Петербурга, Москвы и Дубны (Московская область). 

Социально-экономическая ситуация в России и мире сегодня требует современных форм взаимодействия государства и бизнеса, 
направленных на создание новых эффективных субъектов реальной экономики. 

Особенно это важно для моногородов. Сегодня в Свердловской области существует пятнадцать моногородов, полностью 
зависящих от одного или нескольких крупных производств одной производственной цепочки, для каждого из которых требуется 
индивидуальный проектный подход, позволяющий наиболее качественно использовать потенциал региона. 

Для решения этой задачи на севере Свердловской области в 2012 году Правительством Свердловской области, корпорацией 
РУСАЛ и группой компаний «Энергетические проекты» при поддержке Правительственной рабочей группы по модернизации моногородов 
и Внешэкономбанка на территории моногорода Краснотурьинска начато создание индустриального парка "Богословский". 

Цель создания индустриального парка - привлечь ресурсы и предоставить возможности для комфортной работы новых 
разнопрофильных современных предприятий. Особый упор делается на создание субъектов реального сектора экономики, которые будут 
эффективно работать многие годы. 

Индустриальный парк "Богословский" будет расположен на участке общей площадью 110 гектар, примыкающем к территории 
Богословского алюминиевого завода. Такое положение площадки оптимально с точки зрения подведения инженерных коммуникаций, а 
также позволит с минимальными расходами доставлять металл с завода на новые предприятия.  

Проект индустриального парка предусматривает создание учебного центра и ряда научно-исследовательских блоков. Это 
необходимо, так как на площадке планируется размещение высокотехнологичных производств. Основными резидентами первого этапа 
создания парка будут компании группы "Энергетические проекты": "Эпсилон" и "Элемент". 

В результате создания индустриального парка будет значительно диверсифицировано производство в городском образовании, 
созданы новые высокопроизводительные рабочие места, повышен уровень образования в районе, создан устойчивый поток денежных 
средств в бюджеты всех уровней, сокращены объемы отходов Богословского алюминиевого завода. 

После создания первой очереди производственных объектов в 2015 году будет создано более 2 000 рабочих мест, совокупная 
выручка резидентов оставит более 4 миллиардов рублей. 

В перспективе с вводом в строй всех очередей количество резидентов достигнет 30, общий объем выручки превысит 15 
миллиардов рублей, общее количество рабочих мест составит 5 000. 

Туристические (туристско-рекреационные) зоны располагаются в самых красивых регионах России, пользующихся спросом со 
стороны туристов, и предлагают благоприятные условия для организации туристического, спортивного, рекреационного и аналогичных 
видов бизнеса. 

Портовые (портово-логистические) зоны располагаются вблизи основных глобальных транзитных коридоров. Их положение 
позволяет инвесторам получить доступ к быстрорастущему рынку портово-логистических услуг на Дальнем Востоке и в центральной части 
России. На Питерском экономическом форуме Масао Фудзита, председатель правления Komatsu CIS LLC, выразил сожаление по поводу 
того, что «на Дальнем Востоке относительно мало индустриальных и экономических зон». 

В 2007 году в Калужской области было создано ОАО «Корпорация развития Калужской области» (КРКО), региональный 
институт развития, государственный оператор индустриальных парков Калужской области. За несколько лет работы Корпорация привлекла 
большое количество иностранных инвесторов. Инвестиции, в созданные в результате работы Корпорации развития Калужской области 
индустриальные парки, превысили 152,7 млрд. рублей. В области было создано более 17,5 тыс. рабочих мест. 

Подписано постановление о создании промышленно-производственной особой экономической зоны в Псковской области. На ее 
создание из федерального бюджета в 2013-2015 годах будет выделено 2 881,5 млн. руб. Бюджет Псковской области выделит на создание 
инфраструктуры 467,8 млн. рублей. 

Две особые экономические зоны могут появиться в Ступинском районе Московской области в рамках проекта документа 
«Стратегия инновационного развития Ступинского муниципального района на период до 2025 года». Порядка десяти резидентов ждут 
решения, когда появятся эти особые экономически зоны, и когда они смогут стартовать. На территории одной ОЭЗ смогут разместиться 
около 20 предприятий, на территории другой планируется размещение 30 предприятий. 

В декабре 2011 года было подписано постановление о создании новой туристско-рекреационной особой экономической зоны на 
территориях двух районов республики Ингушетия: Джейрахского и Сунженского. Вхождение Ингушетии в Северокавказский 
туристический кластер и создание на ее территории особой экономической зоны открывает широкие возможности системного развития 
республики. В Джейрахском районе будут строиться два крупных лыжных туристических центра «Армхи» и «Цори». На базе 
туристического кластера будут развиваться экстремальные виды спорта, альпинизм, конный туризм. 

Также правительство одобрило расширение площадей уже существующих в регионе туристско-рекреационных ОЭЗ: на 
территории Зеленчукского района КЧР и на территориях Черекского, Чегемского и Эльбрусского районов Кабардино-Балкарии, а также на 
территории Хунзахского района Дагестана. 

Зона экономического благоприятствования «Ингушетия» (свободная таможенная и офшорная зона), которая функционировала на 
территории республики в 1994—1997 годах, так и не смогла стать успешной. По оценкам экспертов, на организацию данной СЭЗ 
федеральный центр потратил около 1 млрд. рублей, а региону СЭЗ «Ингушетия» не принесла никакой выгоды. 

Следует отметить, что правильное использование режима свободных экономических зон - от идеи создания до полной 
реализации - когда учтены все важные моменты, включая расположение ОЭЗ (близость к районам реализации продукции и к главным 
транспортным узлам), наличие недорогой квалифицированной рабочей силы, благоприятные налоговый и таможенный режимы, хорошо 
организованную инфраструктуру и максимальные усилия государства по сокращению коррупции и бюрократии, приводит к очень 
позитивным результатам сначала для отдельного региона, где учреждены и работают ОЭЗ, а позже для всего государства. 

 Стремительное увеличение числа свободных экономических зон - одно из наиболее характерных явлений, получивших 
интенсивного развития в мировой экономике за последние четверть века. Поскольку Украина, как и другие страны ОЧЭС, находится в 
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состоянии реформирования экономики, то для нее весьма актуальным является мировой опыт создания и функционирования СЭЗ, 
поскольку СЭЗ - это один из наиболее действенных механизмов становления экономики любого государства. Свободная экономическая 
зона позволяет в кратчайшие сроки и с минимальными затратами построить рыночную структуру хозяйствования. 

Для преодоления экономического кризиса, улучшение социально - экономического положения страны, еще в 1992 году 
Верховной Радой Украины был принят Закон Украины от 13.10.1992 № 2673- ХII " Об общих принципах создания и функционирования 
специальных (свободных) экономических зон", которым впервые утвержден механизм функционирования таких территорий в Украине. 
Указом Президента Украины от 18.06.1998 " О специальных экономических зонах и специальном режиме инвестиционной деятельности в 
Донецкой области" в Донецкой области было введен специальный режим инвестиционной деятельности. 24 декабря 1998 Верховной Радой 
Украины был принят Закон Украины " О специальных экономических зонах и специальном режиме инвестиционной деятельности в 
Донецкой области". 

Главная цель - преодоление депрессивности территорий в связи с закрытием, реструктуризацией горнодобывающих и других 
предприятий путем активизации инвестиционной деятельности, привлечения инвестиций и осуществления технического перевооружения в 
приоритетных отраслях, эффективных структурных преобразований в материальном производстве, создание новых рабочих мест, 
повышение материального благосостояния населения. 

Общая территория, на которую распространяется режим СЭЗ и ТПР составляет 6360 тыс. га или 10,5 % территории Украины:  
в т. ТПР - 6239 тыс. га или 10,3 % территории Украины;  
число областей, на территориях которых действуют режимы СЭЗ и ТПР - 13;  
число районов, на которые распространяются режимы СЭЗ и ТПР - 41;  
число городов, на которые распространяются режимы СЭЗ и ТПР - 58.  
Приоритетные виды экономической деятельности: сельское хозяйство; добывающая промышленность; пищевая 

промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов; текстильная и легкая промышленность, производство древесины и 
изделий из древесины; химическая промышленность; металлургия и обработка металла; машиностроения и приборостроения, производство 
электроэнергии, газа и воды, строительство и производство строительных материалов; туристско - рекреационная сфера; транспорт и связь, 
исследования и разработки в области естественных и технических наук; образования и здравоохранение.  

Всего в Украине создано 11 специальных экономических зон и 72 территории приоритетного развития, на которых внедряются 
465 инвестиционных проектов общей сметной стоимостью 6,4 млрд. долл. США. 

Для Украины важно сейчас создать такие условия, чтобы преференциальные режимы применялись с целью стимулирования 
новых форм хозяйствования, промышленного производства развития внешнеэкономических отношений, обеспечивающих инновационный 
и технологический прорыв Украины. Другое стратегически оправданное направление - реализация преимуществ транспортно - 
географического положения Украины и потенциала ее припортовых территорий. 

Город Донецк одним из первых начал реализацию Закона Украины «О специальных экономических зонах и специальном режиме 
инвестиционной деятельности в Донецкой области» от 15/07/1999г. № 973-14. В 1998 году город получил статус территории приоритетного 
развития (ТПР) и была создана специальная экономическая зона (СЭЗ «Донецк»). 

Создана в 1999 г. в соответствии с ЗУ «О специальных экономических зонах и специальном режиме инвестиционной 
деятельности в Донецкой области» сроком на 60 лет, расположена на юге г. Донецка (Кировский р-н).  

Площадь территории специально экономической зоны (СЭЗ) «Донецк» составляет 466 гектаров. По состоянию на сегодняшний 
день освоено 2,57 га (менее 1%) общей площади. 

На территории специальной экономической зоны «Донецк» реализовывалось 2 инвестиционных проекта на общую сумму более 
9 млн. дол. США: 

- ООО "СПИИ "Возрождение" - "Производство мясопродуктов", с объемом нвестиций 2,7 млн. долл. США. Основной вид 
деятельности – переработка мяса, птицы, говядины, свинины с дальнейшей реализацией широкого ассортимента полуфабрикатов и 
колбасных изделий. Согласно протокольного решения №3 заседания Совета по вопросам специальных и специального режима 
инвестиционной деятельности в Донецкой области от 22.11.2007г. реализация проекта досрочно завершена. 

- АО «Норд» - «Создание производства по выпуску электробытовой техники», с объёмом инвестиций – 7,0 млн. долл. США. 
Реализация проекта началась в 2002 г. (состоялся пуск первой очереди завода с мощностью 300 тысяч холодильных агрегатов в год).  

С 01.03.2010 г., в связи со снижением объемов производства и реорганизацией структуры управления АО «Норд» в специальной 
экономической зоне, предприятием было принято решение о временной консервации производства.  

Советом по вопросам специальных экономических зон и специальному режиму инвестиционной деятельности в Донецкой 
области было одобрено 68 инвестиционных проектов на общую сумму более 1,8 млрд. долл. США. 

Принятие 1 апреля 2005 года Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины 
на 2005 г.» № 2505- IV существенно изменило условия хозяйствования для субъектов предпринимательской деятельности в СЭЗ и ТПР. 
Для Донецка вопрос отмены льготного режима особенно актуален, так как это затруднило работу этих предприятий. Лишившись льгот, 
многие предприятия посчитали нецелесообразным продолжать реализацию проектов.  

К 2011 году основная часть проектов (57) была завершена.  
В 2011 - 2012г.г. в обычном режиме налогообложения продолжалась реализация 10 инвестиционных проектов на сумму 872,5 

млн. долл. США. По состоянию на 10.10.2012 г. завершена реализация 7 инвестиционных проектов на сумму 545,5 млн. долл. 
Таким образом, по состоянию на 01.01.2013 г. завершена реализация 64 проектов (94%) на сумму 1468,7 млн. долл. США, из них 

более 30% досрочно. В реализации остаются 3 проекта, в т.ч. 1 - АО «Норд» на территории СЭЗ «Донецк»; проекты компаний УСТК и 
«Донецк –Вторма». 

 Благодаря специальному режиму инвестирования в рамках СЭЗ и ТПР общая сумма поступивших инвестиций составила 859,4 
млн. долл. США (48% от заявленной суммы), в т. ч. в 2012 г. – 12,1 млн. долл. США. Почти все поступившие инвестиции освоены (782,8 
млн. долл. США). В структуре освоенных инвестиций основную часть составляет оборудование, на приобретение которого использовано 
411,3 млн. долл (52,5%) и выполнение строительно-монтажных работ – 264,0 млн. долл. (33,7%). 

Сумма полученных иностранных инвестиций с начала реализации проектов составила 199,8 млн. долл. США (23,2% от общей 
суммы поступивших инвестиций), что составляет около 27% от запланированной суммы. Иностранные инвестиции в СЭЗ и ТПР поступали 
из 14 стран мира. Среди крупнейших: Кипр, США, Великобритания, Ирландия. В 2012 г. иностранных инвестиций для реализации 
проектов не поступало. Предприятия, которые реализовывали инвестиционные проекты, представляли 15 отраслей экономики, выпускали 
высококачественную импортозаменяющую продукцию и оказывали разные виды услуг. Общий объем реализованной продукции с начала 
реализации проектов по состоянию на 01.01.2012 г. составил 41,6 млрд. грн., в т.ч. в 2012г. - 357,5млн. грн. Всего за период реализации на 
экспорт было реализовано 20,6 млрд.грн. (50% товаров и услуг), вт.ч. 30,3 млн. грн. – в 2012 г. С начала реализации проектов 
предприятиями перечислено в бюджеты всех уровней - 2,9 млрд. грн. налогов и сборов, в т.ч. в 2012 г. – 25,7 млн. грн. 

 Инвестиционная политика в городе позволила не только оживить экономику, но и решить многие проблемы социального 
характера. Благодаря специальному режиму инвестирования в городе около 12,4 тысяч новых и сохранено более 12,7 тысяч существующих 
рабочих мест. 

Согласно анализу опыта функционирования СЭЗ в странах ОЧЭС целесообразно сделать следующие выводы: 
1. Мировая практика показывает, что создание СЭЗ - весьма действенное направление развития экономики отдельных 

территорий и регионов. В основном, создание и развитие свободных экономических зон ориентировано на решение конкретных 
приоритетных экономических задач, реализацию стратегических программ и проектов. 
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2. Территории, наиболее благоприятные для размещения СЭЗ, имеют, как правило, приграничное расположение, а также 
характеризуются развитой транспортной, производственной и социальной инфраструктурой. В отдельных случаях создание СЭЗ 
оказывается целесообразным и в районах нового хозяйственного освоения, не обладающих указанными преимуществами, но 
привлекающих высокой концентрацией редких природных ресурсов. 

3. Поскольку в мире инвестиционно-привлекательных территорий существенно больше, чем желающих инвестировать, 
существует конкуренция на международном инвестиционном рынке. 

4. Благоприятный инвестиционный климат для инвесторов ассоциируется не столько со ставками и льготами, а больше со 
стабильностью в нормативно - законодательной базе государства, поэтому нельзя резко менять условия работы на территориях со 
специальным режимом.  

5. Проанализировав опыт России, следует отметить, что технопарки в Украине должны остаться и иметь новый виток развития. 
Это позволит выйти на новые ступени развития экономики Украины 

6. Положительное влияние СЭЗ на экономику страны в целом возникает, как правило, тогда, когда количество и размеры зон 
достигают определенной критической массы, а национальная экономика и национальное законодательство - определенной стабильности. 
Если правовая и хозяйственная системы шаткие, характер влияния СЭЗ может быть разнонаправленным. Проанализировав мировой опыт 
функционирования СЭЗ, следует отметить, что эффективность появляется через 8-10 лет после начала функционирования. Кроме того, 
методики оценки результатов работы специальных режимов несовершенны. Кроме поступлений в бюджет следует учитывать влияние СЭЗ 
и ТПР на экономику региона, на социально - экономическое развитие проблемных территорий. Важно также учитывать эффект 
мультипликатора и долю созданного ВВП в СЭЗ и ТПР (в том числе и на душу населения). 

7. Целесообразно предоставить особый статус приграничным территориям. 
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Антошкина Л.И., Висящев В.А. Качество человеческого капитала в аспекте мировых миграционных процессов 
В статье исследовано влияние миграции населения на традиционные социоэкономические системы развитых стран, проанализирована 
современная ситуация легальной и нелегальной миграции  в странах Южной и Северной Америки, Азии, Европы.  Миграционные 
перемещения людей, независимо от побуждающих причин, несут большие опасности для социоэкономических систем развитых стран и 
ещё больше углубляют проблемы этих  стран. Рассмотрены особенности форм и методов защиты развитыми странами идентичности своего 
человеческого капитала от «растворения» в миграционных потоках. Статистический анализ нелегальной иммиграции в западноевропейских 
странах показал, что  содержательные и количественные аспекты нелегальной иммиграции приближаются к американским, хотя их 
иммиграционная политика (исключая Великобританию) всегда была более жёсткой. Количественная оценка миграционных процессов 
населения в современном мире дала много новых возможностей для максимального эффективного использования качественного 
человеческого капитала независимо от его «первоприроды».   
Ключевые слова: человеческий капитал, миграция, социоэкономические системы, иммиграционная политика, мировые миграционные 
процессы.  
Антошкіна Л.І., Вісящев В.А  Якість людського капіталу в аспекті світових міграційних процесів 
У статті досліджено вплив міграції населення на традиційні соціоекономічні системи розвинених країн, проаналізовано сучасну ситуацію 
легальної та нелегальної міграції в країнах Південної й Північної Америки, Азії, Європи. Міграційні пересування людей, незалежно від 
спонукаючи причин, несуть значну небезпеку для соціоекономічних систем розвинутих країн та ще більше поглиблюють проблеми цих 
країн. Розглянуті особливості форм і методів захисту розвинутими країнами ідентичності власного людського капіталу від «розчину» в 
міграційних потоках. Статистичний аналіз нелегальної іміграції у західноєвропейських країнах показав, що змістовні та кількісні аспекти 
нелегальної іміграції наближаються до американських, хоча їх іміграціна політика  (виключаючи Великобританію) завжди була  більш 
жорсткою. Кількісна оцінка міграційних процесів населення в сучасному світі надала багато нових можливостей для максимально 
ефективного використання якісного людського капіталу незалежно від його «першоприроди». 
Ключові слова: людський капітал, міграція, соціоекономічні системи, міграційна політика, світові міграційні процеси.    
Antoshkina L, Visiashev V. The quality of human capital in the aspect of global migration 
The paper studied the effect of migration on the traditional socio-economic systems in developed countries, analyzed the current situation of legal and 
illegal migration in the Americas, Asia and Europe. Migratory movements of people, regardless of the motivating reasons are great dangers for the 
socio-economic systems of developed countries and deepen the problems of these countries. The features of the forms and methods to the protect the 
identity of the developed countries of their human capital from the "dissolution" in migration flows. The statistical analysis of illegal immigration in 
Western European countries has shown as the meaningful and quantitative aspects of illegal immigration to the U.S. approach, although their 
immigration policies (excluding the United Kingdom) has always been tougher. Quantitative assessment of population migration in the modern world 
has given in many new opportunities to maximize the effective use of quality human capital regardless of its "prenature." 
Keywords: human capital, migration, socio-economic system, immigration policy, international migration. 
 

Постановка проблемы. Научные разработки проблем миграции населения носят многосекторный характер, но 
преимущественным является направление на трудовую миграцию. В ней обычно исследуется один вектор – исход избыточной рабочей 
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силы из бедных стран в развитые; при этом главной темой является влияние экого процесса на экономику стран. Вместе с тем, остаются в 
стороне другие аспекты влияния обычной трудовой миграции на развитые страны и новые явления в перемещении огромных человеческих 
масс, обозначившиеся в последней четверти ХХ века и принявшие системный характер в первом десятилетии ХХI века. 

Цель статьи – дать количественную оценку миграционных процессов населения в современном мире и обозначить характер их 
влияния на качество сложившихся в развитых странах социоэкономических систем, в частности, – человеческого капитала. 

Изложение материалов исследования. Политические и общественные системы всех развитых и ряда развивающихся стран 
заняты активным поиском возможностей неуклонного повышения качества человеческого капитала. На достижение этой цели направлены 
многочисленные и дорогостоящие программы ускоренного воспроизводства интеллектуального потенциала в отдельных странах и 
одновременно прилагаются немалые усилия для привлечения в эти страны высокообразованных, талантливых людей из других стран в 
основном, из бедных, хотя это и не является абсолютным правилом: значительная часть таких «перетоков» приходится на развитые страны, 
когда, например, из Великобритании или Австралии специалисты переезжают в США или Канаду либо на постоянное,  либо на временное 
жительство; здесь вопрос лишь в различии уровней привлекательности важных для таких людей интересов (большие возможности для 
реализации творческого потенциала, карьерного продвижения; более либеральная налоговая политика; лучший климат и т.д.). 
Глобализация мирохозяйственных взаимоотношений дала множество новых возможностей для максимального эффективного 
использования качественного человеческого капитала независимо от его «первоприроды». Отработка таких возможностей и широкое их 
использование в контексте долговременной перспективы составляет одну из «острых» сфер международного конкурентного соперничества. 

Исторический анализ однозначно свидетельствует: сложившиеся в развитых странах социоэкономические системы формировались 
в течение многих десятилетий и даже столетий. Их статус развитости стал адекватным следствием необратимости политики сохранения и 
воспроизводства собственного интеллектуального потенциала (что присуще главным образом европейским странам, Японии и Южной 
Корее), а также «собирания» талантов со всего мира (что особенно заметно на примере США). 

Современная конкуренция во всех сферах наукоёмкого производства и высоких технологий ведётся исключительно между 
развитыми странами, при неоспоримом лидерстве одной страны, а разрыв между ними и остальным миром только углубляется, как и 
драматические последствия для этого мира такого увеличивающегося разрыва в возможностях сохранения в своём распоряжении 
имеющегося интеллектуального потенциала. При отсутствии всего рода «занавесов» перетоки интеллекта, самого качественного 
человеческого капитала из бедных стран в развитые стали абсолютной тенденцией, закономерностью последних 65-70 лет. 

Если высший уровень качества человеческого капитала персонифицировать с самой престижной в мире научной премией – 
Нобелевской, и выяснить, в каких странах их обладатели дислоцировались, начиная с 1901 года, то окажется, что 95% лауреатов – это 
граждане нынешних стран Первого мира. Если же из общего числа лауреатов (830 чел.) исключить весьма политизированные премии Мира 
и по литературе, то доля обладателей научных премий (физика, химия, медицина, физиология, биология и экономика) за достижения, 
продвинувшие человечество в познании законов природы и общества, обеспечившие научно-технологический прогресс, из стран Первого 
мира составит почти 99%. 

В настоящее время  только в США живут 160 лауреатов Нобелевской премии в области науки, причём, это – вполне 
интернациональный состав: 60-англичане, из них 51 – «чистые» англосаксы; 61 – евреи; 10 – немцы; 6 – китайцы; по 2 – чехи, шведы, 
итальянцы, японцы, арабы; по 1 – индус, бельгиец, румын, француз, мексиканец, норвежец, швед, голландец; по 1 – учёные «смешанного» 
происхождения – «поляк-итальянец», «немец-голландец», «швед-норвежец», «немец-француз», «голландец-француз» [1]. 

Кроме этих данных (результаты переписи населения США в 2010 году) о научных гениях следует упомянуть гениев техники, 
обогативших Америку, но не свою Родину: Н. Тесла – чех (один из основателей электротехнической индустрии), россияне И. Сикорский 
(изобретатель вертолёта), В. Зворыкин («отец-телевидения»), С. Брин (один из основателей корпорации Google) и многих других, чьи 
таланты способствовали процветанию их новой родины. 

Можно, конечно, утешать себя тем, что человеческий гений интернационален и что он обогащает всё человечество, но всё равно 
остаётся печальный вопрос – почему не только в прошлом, но и в наше время столь терниста судьба многих талантливых людей, которых 
от неизбежного забвения спасает лишь эмиграция? Несмотря на риторичность этого вопроса, остаётся очевидный факт – созданные 
коллективными усилиями лучшего человеческого капитала социоэкономические системы многих развитых стран и в дальнейшем будут 
«притягивать» таланты со всего мира не сопоставимыми возможностями для их самореализации и расцвета. 

Однако тот же исторический анализ свидетельствует, что не всякое миграционное перемещение людей из одних стран в другие 
является благом для одних и потерей для других. Оценивая множество фактов конца прошлого и первого десятилетия нынешнего веков, 
можем утверждать: современные миграционные перемещения людей, независимо от побуждающих причин, несут большие опасности для 
социоэкономических систем развитых стран и ещё больше углубляют проблемы стран – начальных пунктов таких перемещений. Помимо 
мгновенно возникающих в связи с миграционным «нашествием» экономических проблем (развитые страны пока их решают, а нередко и 
используют с выгодой для себя), складываются опасности отложенного действия – снижение качества человеческого материала развитых 
стран как следствие «разжижения» их популяции огромными массами людей иной культуры и, как правило, не имеющих сравнимого 
образования. Воспроизведенные ими потомства ещё долго будут носителями первородных традиций, привычек, мировоззрения, в силу чего 
будет сохраняться противодействие их ассимиляции в коренные сообщества, а значит – и опасность деградации этих сообществ. Почти во 
всех развитых странах эти опасности уже вполне материализовались, но необходимой готовности их нейтрализовать ещё не наблюдается. 

Ощущение миграционных опасностей и недостаточная реальная готовность им противодействовать – это категории разного 
порядка. Научные исследования причин и последствий миграции населения ведутся не менее 250 лет, с тех пор, как первые значительные 
потоки людей из Европы начали перемещаться в открытые путешественниками новые территории в Азии и Африке, а затем – и в Америке, 
большая часть которых стала колониями европейских стран. «Ощущать» эту миграцию коренное население таких территорий могло только 
количеством жертв, «выбитых» переселенцами для создания плацдармов своей последующей экспансии. 

Фактически до распада колониальной системы (конец Второй мировой войны) научные исследования по колониальной тематике 
сводилось главным образом, к оценке выгод, получаемых колонизаторами от вывоза рабов, сырьевых ресурсов и некоторого количества 
производимых на этих территориях товаров, а также затрат на военно-транспортные операции по обеспечению власти на захваченных 
территориях и доставке ценностей в метрополию. За столетия «ощущения» аборигенов «стёрлись», и лишь история может «освежить» их 
память, если такое желание у них возникнет. Но у абсолютного большинства нынешних жителей бывших колоний сейчас преобладают 
чувства и желания, далёкие от исторических переживаний – многим из них приходится искать пути и способы выживания. Именно эти 
обстоятельства, усиливаемые военными, этническими, религиозными конфликтами, природными и техногенными катастрофами, 
вынуждают к миграционному движению огромные массы людей. Исследованиями этих процессов заняты многочисленные международные 
организации, научные фонды и группы, отдельные учёные, в связи с чем у представителей власти и общественности всегда имеется в 
распоряжении обширная миграционная информация для того, чтобы не только «ощущать» эти процессы, но и заблаговременно готовиться 
к реагированию на них. 

Однако исследователи и правительственные эксперты всё чаще признают, что власти почти всех развитых стран имеют весьма 
смутное представление о том, что практически нужно делать сейчас и какой должна быть их практическая политика в ближайшем будущем 
перед лицом нарастающей иммиграционной волны. Нет надлежащего порядка даже в сфере простейшей организации учёта количества 
мигрантов. В основном по этой причине страны Запада захлёстывают волны нелегальной иммиграции. К причине организационной 
неразберихи в последние годы всё очевиднее добавляются коррупция в миграционных службах и в органах местного самоуправления 
(особенно, в приграничных районах), а также деятельность международных мафиозно-бандитских группировок, фактически уже взявших 
под свой контроль наиболее активные маршруты миграции людей и «транзитные» страны как промежуточные пункты временной 
остановки мигрантов (в том числе, Украина). Это нелегальное нашествие несёт и вызывает настолько серьёзные опасности и проблемы, что 
теперь научные исследования и внимание СМИ переключились на «ощущения» коренных жителей развитых стран (а также и «транзитных» 
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стран). 
В каждой развитой стране существует довольно сильно различающийся государственно-общественный «градус терпимости» 

иммиграции. Если условно не брать в расчет крайние всплески недовольства коренного населения приграничных штатов США и Мексики 
(Аризона, Техас, Калифорния, Нью Мехико), то в целом США можно отнести к числу стран с наиболее либеральным отношением к 
иммиграции вообще и к нелегальной, в частности. Что касается легальной иммиграции, то с нею в принципе не может быть никаких 
проблем для США, потому что она: 1) управляема; 2) эффективна (выгодна даже в периоды кризисов); 3) поощряема (различными 
программами); 4) ментально близка и понятна населению, которое свято чтит достижения всех поколений иммигрантов, создававших 
страну. 

По этим же причинам в эту группу можно отнести Австралию и, с некоторыми допущениями, – Канаду. То есть 
социоэкономические системы США, Австралии и Канады, – по крайней мере, в настоящее время – ещё не подвержены серьёзной опасности 
качественной деформации под влиянием нелегальной иммиграции, несмотря на её огромный масштаб, измеряемый десятками миллионов 
людей. В то же время, эксперты замечают некоторое изменение общественного отношения к мусульманской иммиграции и связывают его с 
террористической атакой 11 сентября 2001 года, а также с многочисленными попытками терактов в последующие годы. В целом терпимое 
отношение американцев к иммигрантам из Латинской Америки и Мексики местами подрывается учащающимися фактами их 
криминального поведения. Становится заметным недовольство американцев увеличивающейся нагрузкой на систему социального 
обеспечения и ухудшением школьного обучения в школах с большим количеством детей нелегальных иммигрантов. 

Несмотря на все негативные проявления подобного рода, эксперты не спешат выстраивать их в тенденцию; если верить их 
оптимизму, то пока сохраняется в целом либеральный уровень общественного отношения к иммигрантам, в том числе нелегальным. В то 
же время политические партии и группы по отношению к нелегальной иммиграции резко поляризованы – от содействия ей (зачастую даже 
вопреки действующим законом) до резко негативного взгляда на её экономические последствия, выражающегося в требованиях 
радикализации иммиграционного законодательства, населения силовых структур дополнительными правами в части контроля 
иммигрантов, отмены права на гражданство детям иммигрантов, родившихся в США и др. Но при всём этом явно заметно, что связанная с 
нелегальной иммиграцией политика носит сиюминутный, текущий характер и совершенно не учитывает её долговременные последствия. 

Согласно предварительным результатам переписи населения 2010 года, в США проживает около 309 млн. чел. За десятилетие с 
2000 года прирост составил 9,7%, то есть примерно 30 млн. человек, и был обеспечен на 40% иммиграцией – как легальной, так и 
нелегальной [2]. Всего, по оценкам разных специалистов, без официального статуса в США живут от 10 до 11 млн. человек, из которых 
60% приходится на Мексику, 20% – на другие латиноамериканские страны, 11% – на выходцев из Южной и Восточной Азии, 9% – на 
приезжих из других частей планеты [3]. По другим источникам, нелегалов в США от 5 до 20 млн. человек, причём ежегодно в страну 
пробирается без разрешения 400-700 тыс. человек [4]. Такой разброс оценок нелегальной иммиграции в стране с высочайшим 
технологическим уровнем учёта и контроля заставляет подозревать наличие своего рода политики: власти фактически не желают 
привлекать к этой проблеме избыточного внимания как своей, так и мировой общественности, хотя формально постоянно декларируют 
свою «озабоченность» ситуацией. 

Для такого отношения у властей имеются свои резоны; например, в зависимости от того, какая партия – демократическая или 
республиканская – находится в данный момент у руля государства, в предвыборный период либо максимально упрощаются и ускоряются 
обычно сложные и длительные процедуры натурализации нелегалов, чтобы увеличить число «своих» избирателей, либо – наоборот. Но 
этот политический пасьянс идёт вразрез с идеями основателей государства и долговременными интересами страны. 

Ещё на заре американской государственности Джордж Вашингтон в письме Дону Адамсу предостерегал, что Америка не может 
быть всеядной, что должны быть определённые критерии отбора; уже в то время Президент США видел в качестве первоочередного 
фактора отбора готовность иммигранта ассимилироваться и интегрироваться в американскую жизнь. Он поясняет свою мысль, 
подчёркивая, что вновь прибывающие, смешиваясь с уже живущими здесь, должны усваивать язык, обычаи, нравы, законы, словом, делать 
всё для того, чтобы нация становилась единой. 

Эту идею предельно ясно развил Джеймс Мэдисон: «Америка должна принимать всех готовых к ассимиляции и отвергать тех, кто 
к ней не готовы». Вслед за ними в 1802 году Александр Хамильтон предупреждал о том, что инкорпорирование в американскую среду не 
ассимилированных иммигрантов таит в себе серьёзную опасность и способствует расколу общества, особенно в тех случаях, когда 
лояльность вновь прибывающих принадлежит не Америке, а другим странам. «Допуская в страну иммигрантов без всякого разбора, – писал 
он, – мы тем самым ввозим троянского коня в нашу цитадель свободы и суверенитета» [5]. То, что мы видим сегодня, во многом 
подтверждает правоту отцов-основателей нации. 

Во-первых, большинство нелегальных иммигрантов привозят с собой в США крайне низкий уровень человеческого капитала, 
недостаточное образование (или полное его отсутствие), и никакой нужной квалификации. Раньше, когда у Америки ещё были «рубежи», и 
способность зарабатывать была тесно связана с умением человека физически трудиться, подобная иммиграция была абсолютно 
целесообразна – экономика расширялась экстенсивно даже больше, чем интенсивно. В сервисной экономике XXI века, где разница в 
зарплате получивших высшее образование и не имеющих его, беспрецедентно огромна, а все простые возможности для роста уже давно 
исчерпаны, подобная иммиграция ведёт к серьёзным деформациям социума. В частности, образуются социальные группы без каких-либо 
жизненных перспектив; их представители получают самые низкие доходы; для них фактически недоступно качественное образование и т.д. 
Отличаясь в то же время высокой репродуктивной способностью, не ограничиваемой низким интеллектом, они быстро растут 
количественно и тем воспроизводят проблемы в новых поколениях. 

Во-вторых, иммигранты из Мексики, Латинской Америки, мусульманских стран Азии и Африки селятся чаще всего компактными 
общинами, образуя этнические анклавы. Ассимиляции они предпочитают пребывание в таких анклавах. Они имеют собственные СМИ, 
предпочитают свои культуру и язык и всё больше превращаются в «нацию внутри нации». Известный политолог С. Хантингтон в книге 
«Столкновение цивилизаций» утверждает, что подобные анклавы крайне опасны, так как в них заложен потенциал «балканизации», то есть 
возможного вытеснения пришлым этносом коренного населения с занимаемой территории; кроме того, на территории США возможно 
возникновение «этнических Ольстера или Квебека», население которых может потребовать формального признания «своей отдельной и 
уникальной, например, испанской культуры и своей принадлежности к ней». Конечно, возникшие на юге и юго-западе США (в основном в 
штатах Аризона, Нью-Мексико, Техас, Невада и Калифорния) подобные анклавы ещё далеки от требований сепаратизма, но политические 
игры на тему нелегальной иммиграции до добра не доведут. 

Перепись населения 2010 года показала, что ныне в 35 из 50 крупнейших городов США люди европейского происхождения 
составляют меньше половины населения, а в штате Калифорния, где белые составляли в 1970 году 70%, в настоящее время их доля 
снизилась до 43% [4]. За последние 20 лет число избирателей из национальных меньшинств выросло на 11%, а белых сократилось на 15%. 
Прогнозируют, что к 2042 году белые станут в Америке тоже меньшинством [2]. 

Меняющаяся демографическая картина Соединённых Штатов является важным аргументом противников нелегальной иммиграции; 
их тревоги выражаются в утверждении: нелегалы разрушают страну. Их доводы опираются на разнообразную статистику: нелегалы 
занимают в американском обществе «дотационную нишу»; они не платят налоги; относительно более высокая преступность нелегалов 
вынуждает общество тратить больше средств на борьбу с нею (например, только в 2009 году из США депортировали 
387 тыс. 790 мигрантов, из которых 136 тыс. 126 человек были признаны виновными в различных преступлениях [3, 4]. 

Экономическая цена нелегальной иммиграции для налогоплательщика составляет (после вычета мизерных налогов всё-таки 
уплаченных иммигрантами) около 85 млрд. долларов в год, что равно «нагрузке» на среднего американца в 15 тыс. долларов ежегодно. Эти 
деньги идут: 

 на социальную поддержку нелегалов (на них приходится до 60% всех социальных выплат в США); 
 на медицинские расходы при рождении детей (у нелегалов ежегодно рождается около 500 тыс. детей и почти 100% связанных с 
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этим расходов оплачиваются государством); 
 на оплату жилья нелегалов (около 60% – расходы налогоплательщиков); 
 на обучение детей нелегалов в школах (в южных штатах страны их численность превышает 30% всего контингента школ 

различного уровня). 
Но богатая страна, мощь которой была создана многими поколениями иммигрантов, и дальше мирилась бы с такой экономической 

ценой нелегальной иммиграции, если бы не нарастала опасная преступность в анклавах её дислокации (убийства, торговля наркотикам, 
контрабанда оружия, работорговля, проституция). Для в целом законопослушного коренного населения такие «удары» по моральным 
устоям, традициям становятся невыносимыми, что подтвердили события, например, в штате Аризона в начале 2010 года, где население 
фактически объявило бойкот губернатору и потребовало реальных мер для обуздания нелегалов. Их преступность опасна вдвойне – она 
«втягивает в криминал и склонных к нему коренных жителей. В настоящее время криминогенная ситуация в приграничных штатах 
превзошла уровень 30-х годов ХХ столетия, а в федеральных и штатных тюрьмах находится около 500 тыс. нелегалов, что обходится 
налогоплательщикам в 1,5 млрд. долларов в год [4]. 

Фактический провал иллюзий относительно ассимиляции нелегалов, беспрецедентный рост их преступности и резко 
утяжелившееся экономическое бремя связанных с нелегальной иммиграцией расходов заставляют менять чрезмерно либеральную 
политику в этой области на более рациональную и разумную, из которой были бы исключены как спекулятивная сентиментальность (типа 
«Америка – страна иммигрантов»), так и расистский вздор (основной козырь «правозащитников») [6]. 

В связи с этим чаще стали вспоминать исторический опыт как периода становления государственности, так и первой половины 
ХХ века, в ограничении нелегальной иммиграции. После первых четырёх законов, определявших правила и условия натурализации – 
вступления в гражданство США, в 1882 году Конгресс принял закон «О недопущении китайцев». Выходцам из крупнейшей страны Азии 
было отказано в праве селиться на жительство в США под тем предлогом, что они плохо ассимилируются в Америке, не знают и не 
изучают английский язык и т.п. Это был первый и единственный американский закон, который прямо вводил запрет на въезд в страну по 
расовым мотивам. 

Очень вероятно, что этот закон сыграл-таки свою роль: сейчас китайцы – одна из наиболее желаемых и многочисленных групп 
легальной иммиграции, они составляют самую многочисленную среди нацменьшинств прослойку профессоров американских 
университетов и успешных бизнесменов в высокотехнологичных сферах экономики, по численности они лидируют среди иностранных 
студентов американских университетов и профессиональных училищ (колледжей, техникумов), их практически нет в рядах нелегалов и в 
хронике преступности (хотя в 1930-е годы они вместе с японцами составляли основу бандитских группировок крупных городов). Вероятно, 
особое отношение официальных кругов США к одной расе определило и особый характер динамики экономических отношений между 
великими странами в последующие годы – теперь они связаны взаимной потребностью в сотрудничестве в самых различных областях: от 
бизнеса, финансов, науки до культурных программ. Теперь в школах крупных городов Китая английский язык изучается как второй 
обязательный, а в университетах этих городов студенты из США – первая по численности иностранная группа. 

Но эта практика не была применена к выходцам из Южной Америки и Мексики. Нелегальный поток из этих направлений то 
усиливался, то несколько спадал в периоды кризисов (например, в годы Великой Депрессии он упал в 10 раз – с 279 тыс. в 1929 году до 
23 тыс. в 1933-м году [4]), но всё равно оставался достаточно мощным. После 1882 года власти США прикрывали расовые и национальные 
мотивы в иммиграционном регулировании терминами вроде «квот по странам происхождения»: сначала была введена норма приёма 
иммигрантов пропорционально сложившемуся первоначально составу американского населения (как позже выяснилось, это была 
грубейшая государственная ошибка, фактически открывшая шлюзы для миграционного потока из южных направлений), а потом появились 
квоты по странам въезда. Так, закон «Об иммиграции» 1924 года раскладывал общую квоту приёма иммигрантов в количестве 
150 тыс. человек по странам выезда. Со временем были введены и ограничения политического характера – на «красных» в 1920-х годах и 
на «коммунистов и им сочувствующих» в 1950-х годах (закон Маккларена-Уолтера 1952 года). 

Однако все эти меры, усложняя процедуры регулирования легальной иммиграции, уже никак не могли что-либо изменить в 
векторах и интенсивности иммиграции нелегальной. Принципиальные ошибки в иммиграционной политике первой половины XIX века, 
допущенные, возможно, из благих намерений, уже не могли существенно изменить тот факт, что в стране сформировалась, организационно 
и финансово укрепилась мощная инфраструктура обслуживания миграционных потоков (в том числе и нелегальных) из стран Латинской 
Америки и Мексики: лоббисты в высших органах всех ветвей федеральной власти, в органах местного самоуправления, в руководстве 
силовых структур и т.д. Свою роль играют принадлежащие выходцам из этих стран финансовые, промышленные корпорации и СМИ. 
Именно эти силы управляют огромной массой низкокачественного человеческого материала, как легализовавшегося в США, так и 
продолжающего нелегально поступать в страну вопреки строгим официальным правилам, но фактически при содействии официальных 
структур (в том числе и коррумпированных). 

Понимающие глубинную опасность этих демографических процессов политики, учёные, общественность с предсказуемой тревогой 
ожидали объявления результатов переписи населения 2010 года. И дождались: испаноязычная популяция в стране составляет 
50 млн. человек, или 16% всего населения; из почти 30-миллионного прироста населения за 10 последних лет половину составили 
представители этой популяции [7]. Теперь для использования законных демократических процедур формирования власти путём выборов 
потребуется непродолжительное время. Есть уверенность, что за этими будущими процессами с напряжённым вниманием станут 
наблюдать во многих странах мира (в том числе и в Украине). Из области пока ещё фантастических предположений о будущем названии 
страны чаще других упоминаются «Соединённые Штаты Мексики». Но при этом пессимисты могут проглядеть стремительный рост 
мусульманской популяции (ещё один «росток» нормы приёма иммигрантов пропорционально сложившемуся составу населения страны); 
какое же тогда название страны придётся выдумать? 

Из области чёрного, но имеющего реальную природу, юмора в Америке ходит такое сравнение: что будет, если Вы нелегально 
пересечёте границу? Отвечают : Северной Кореи – получите 12 лет исправительных работ, после чего – высылку куда угодно; Ирана – Вас 
навеки упрячут в тюрьму; Афганистана – Вас застрелят; Китая – больше никто и никогда про Вас не услышит; Венесуэлы – Вас тут же 
назовут шпионом и Ваша жизнь будет кончена; Кубы – Вас сгноят в политической тюрьме; Соединённых Штатов Америки – Вы получите: 

 работу; 
 водительское удостоверение; 
 карточку социального страхования; 
 материальное пособие; 
 субсидированную квартиру или беспроцентный заём на покупку дома; 
 бесплатное образование; 
 бесплатное медицинское обслуживание; 
 лоббиста в Вашингтоне; 
 миллионы долларов на публикацию документов на Вашем родном языке; 
 право провести демонстрацию протеста по поводу ущемления Вас в правах… [8]. 

Похоже однако, что хотя есть широкое понимание факта огромных финансовых затрат как неизбежного результата 
малообразованной, не законопослушной и агрессивной иммиграции, всё-таки её влияние следует считать вторичным фактором, а 
первичным в подрыве социоэкономической системы страны фактором является сама власть и та политическая система, которая на 
демократических основах воспроизводится. Противоборство в этой системе разнополярных политических интересов делает демократию 
заложницей борьбы между ними, потому что каждая сторона озабочена только текущими расчётами и ни одна не заглядывает в будущее. 
«Мяч», который они гоняют на протяжении почти двух столетий, только в начале периода имел в своих характеристиках какое-то 



ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ  
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ  ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 21

упоминание проблемы сохранения и развития интеллектуального потенциала коренного населения, улучшения качества нации в 
воспроизводимых этим населением поколениях. Однако позже возобладало убеждение, что Америку должны развивать таланты, 
собираемые со всего мира. После Второй мировой войны это убеждение оформилось в долговременную политику официальных властей, 
сформировался своеобразный принцип недалёкого рыбака – среди мелкой рыбёшки в неводе может оказаться и некоторое количество 
крупных рыб. Что из такой «рыбалки» получается, хорошо видно в приведенном анализе. 

Для великой страны, сегодняшняя мощь которой неоспорима, угрозы её социоэкономической системе со стороны ущербной 
иммиграционной политики пока не приняли очертания фатальных. Но нужно видеть весь мир в динамике его развития и делать 
своевременные выводы из анализа этой динамики. Если путь к сегодняшней мощи занял у Америки не менее 100 лет (почти весь ХХ век и 
первое десятилетие нынешнего века), то опиравшиеся на собственные интеллектуальные ресурсы Япония и Германия, экономика которых 
была разрушена войной «до основания», прошли его за 10-15 лет (для справедливости, заметим – умно использовав финансовую и 
материально-техническую не безвозмездную американскую помощь). После коммунистических экспериментов стремительно прошёл свой 
путь к позиции второй в мире страны по объёму ВВП Китай. Набирают обороты в своём развитии Индия, Бразилия. Здесь упомянуты 
только крупнейшие по численности населения страны, но ведь подобные амбиции заявлены и многими другими странами. Им всем самим 
понадобятся многочисленны отряды высококачественного человеческого капитала, и очень возможно, что в недалёком будущем 
американский «рыбак» может оказаться с пустым неводом. 

В западноевропейских странах содержательные и количественные аспекты нелегальной иммиграции приближаются к 
американским, хотя их иммиграционная политика (исключая Великобританию) всегда была более жёсткой. Серьёзные проблемы, 
угрожающие их социоэкономическим системам, начали проявляться по принципу «снежного шара» с тех пор (1970-е годы), когда усилили 
позиции либеральные политические силы, исповедующие мораль так называемой «вины» этих стран за их колонизаторскую историю, а 
также после значительного расширения состава Европейского Союза (Еврозоны) за счёт восточноевропейских стран. «Изнеженное» 
относительным благополучием и имеющее более глубокие исторические корни в традициях и стабильности состава населения (чем 
американцы), коренное сообщество Франции, Германии, Великобритании, Италии уже не выдерживает удара иммиграционной волны и всё 
чаще прибегает к разным формам протеста. Протестные настроения электората всё радикальнее меняют отношение властей к иммиграции 
вообще и к нелегальной – в особенности. Многие лидеры этих стран признали проводившуюся до сих пор иммиграционную политику 
ошибочной, а факт наличия на их территории многочисленных колоний нелегалов расценивают как следствие беспомощности 
соответствующих государственных систем. 

Почти сравнимые с американскими количественные масштабы нелегальной иммиграции имеют более опасные качественные её 
характеристики в Великобритании – основной поток нелегалов составляют выходцы из мусульманских стран, которые фактически не могут 
ассимилироваться в иных человеческих сообществах в силу сложного переплетения причин. Решающую роль среди этих причин играют 
религиозные догматы и запреты, усиливаемые строгими контролем за их соблюдением со стороны международных религиозных (в 
основном экстремистских) организаций. Газета Independent полагает, что истинное население в Великобритании приближается к 80 млн., 
хотя официально в королевстве проживает 60 млн. человек [9]. Беда в том, что в стране в данных об иммиграции царит полный хаос – нет 
никакого порядка в статистике и никто точно не знает, где и сколько представителей той или иной общины проживает. Не знает также 
никто, сколько коренных британцев покидают родину – по некоторым предположениям, это число доходит до тысячи в день. 

Аналитики Independent пришли к поразительному выводу: в Англии проживают 20 млн. нелегалов; этот результат они получили на 
основании данных о потреблении продуктов питания, составе контингентов образовательных учреждений и системы социального 
обеспечения [9]. Гигантская волна иммиграции из азиатских стран умело маскируется под внешне легальные формы проникновения в 
страну. Например, молодые мусульмане приезжают в Англию в качестве туристов и студентов, и, ступая на остров, «исчезают». Они 
«появляются» через несколько лет, когда женятся или когда у них рождаются дети, что даёт им право на социальное пособие. Депутат 
британского парламента Энн Крайер утверждает, что только в её избирательный округ Бэдфорд за 2005-2009 гг. прибыло около миллиона 
пакистанцев, и 8% браков в округе заключаются между мусульманами [9]. 

В Англии существует целая индустрия ввоза азиатов в страну под видом студентов. Газета The Times опубликовала результаты 
скандального расследования, согласно которым один из лондонских международных колледжей заработал 5 млн. фунтов стерлингов на 
выдаче 2,5 тыс. фиктивных студенческих виз для пакистанцев [10]. В то время как официально в Британии живёт около 3 млн. мусульман, в 
действительности их, по разным оценкам, от 5 до 15 млн. В следующем поколении их будет от 10 до 30 млн., или гораздо больше, учитывая 
высокую рождаемость, что означает скорый конец старейшей в мире демократии. 

В стране с высокой скоростью развивается мусульманская инфраструктура: к началу 2010 года действовало 1600 мечетей, а через 
3-5 лет их будет 3000; в 2000 году в Англии было 5 шариатских судов, а к началу 2010 года их стало 85; 40% британских мусульман хотели 
бы, чтобы шариат был основным законом в Великобритании – они говорят, что им надоели демократия и закон, созданный руками 
человека, надоела проституция и распущенность британской культуры [11]. Действуя в обход официальной системы правосудия и создавая 
исламское государство внутри государства, эта инфраструктура всё активнее «исправляет пороки» коренной социоэкономической системы. 

Этому гибельному для страны процессу способствуют усиливающийся исход наиболее ценных интеллектуальных ресурсов 
коренного населения (направления оттока – США, Канада, Австралия, Новая Зеландия), разрастание «изнутри» легализовавшихся 
мусульманских общин, усиливающийся поток мигрантов и ставшее традиционным заискивание британских партий перед мусульманской 
общиной в надежде получить голоса её представителей [11]. Как и в США, здесь уже действует довольно мощная группировка лоббистов 
во всех ветвях власти высшего уровня и на местах. 

На фоне этого мощного процесса, ломающего традиционную социоэкономическую систему, довольно жалкими выглядят попытки 
официальных властей уменьшить его интенсивность. Например, власти Британии собираются ввести специальные тесты для проверки 
образовательного уровня иммигрантов, сократить квоту на въезд лиц со степенью бакалавра и увеличить – для магистров [12], уменьшить 
на 5% число виз квалифицированным специалистам для работы на местных предприятиях страны [13] и т.д. Смехотворность этих мер 
очевидна, потому что они касаются легальной иммиграции, измеряемой десятками тысяч в год (около 80 тыс. в 2010 году), а нелегальна 
иммиграция измеряется миллионами. 

Очевидно, что были веские причины для нервного заявления Премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона на 
Мюнхенской конференции по безопасности (февраль 2009 года) о фактическом провале политики мультикультур. Представитель 
политического истеблишмента страны, заложившего своими руками под неё эту «мину замедленного действия», теперь заявляет, что 
«европейские страны вынуждены терпеть сегрегированное сообщество, которое не разделяет наших ценностей», что «политика 
мультикультурности нас подвела и настало время либерализма с мускулами». Он признал, что политика умиротворения экстремизма 
привела к появлению в Великобритании изолированных национальных общин, которые не желают интегрироваться в британское общество, 
и что «надо открыто заявить об отказе от пассивной толерантности последних лет» [14]. 

Это признание нужно понимать так, что от «гостей» уже нет спасу, так как они свои привычки, традиции, верования всё чаще 
«вбивают» в головы хозяев насильственным путём (в отличие от США, где так масштабно они пока действовать боятся). Пассивность (или 
потворство) властей, как и следовало ожидать, привели к тому, что население само и своими методами пытается противодействовать 
нелегальной (а заочно – и легальной) иммиграции; это, в частности подтверждается быстрым увеличением числа радикальных группировок 
– своеобразных отрядов «самообороны», конечно же, направляемых ультра-правыми лидерами, близкими по взглядам к фашистской 
идеологии. Это очень многозначительное следствие политики «мультикультурности», «толерантности», «либерализма» и т.д., которая 
фактически поставила под угрозу национальные ценности и интересы в угоду корыстным сиюминутным выгодам политиков. Наблюдатели 
обратили внимание на совсем неслучайный факт – через несколько часов после выступления Д. Кэмерона на улицы Мюнхена вышли от 
полутора до трёх тысяч человек с лозунгом «Мусульманские террористы, убирайтесь с наших улиц!» [14]. 

О провале политики мультикультурности на мюнхенской конференции говорили также федеральный канцлер Германии Ангела 
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Меркель, бывшие премьер-министры Австралии Джон Ховард и Испании Хосе-Мария Аснар. Показательным было выступление 
Президента Франции николя Саркози: «Мы слишком беспокоились об идентичности, людей, прибывавших в нашу страну, но недостаточно 
– об идентичности собственно нашей страны, принимавшей их» [14]. Франция, пожалуй, единственная страна в мире, где не церемонятся с 
нелегалами, а также не очень обращают внимание на оценку её действий так называемой «мировой общественностью»: в 2009-2010 гг. из 
страны были выдворены десятки тысяч цыган – граждан Румынии, где им не понравилось, и они разбили шатры на территории Франции; 
жёстко подавлялись бунты не согласных с запретами мусульманским женщинам носить паранджу и фотографироваться в ней на 
официальные документы; за погромы на улицах французских городов по различным поводам безапелляционно депортировались их 
организаторы и т.д. Благодаря такой политике Франция гораздо эффективнее других стран сохраняет идентичность своей 
социоэкономической системы, но при этом и не отвергает в принципе выгодную для страны легальную трудовую иммиграцию 

В гораздо худшем положении находится сейчас Германия. Эксперты считают, что её иммиграционная политика, проводившаяся на 
протяжении многих лет, оказалась неудачной, а её последствия оценивают как «самые драматичные». Немецкие элиты переоценили 
потребность страны в иностранной рабочей силе и теперь большое число иммигрантов грозит обрушить систему соцобеспечения, вместо 
того чтобы её поддерживать (мнение экспертов авторитетной газеты Welt) [15]. 

К таким же заключениям пришёл исследователь из США Кристофер Калдвилл в книге «Размышления о революции в Европе: 
иммиграция, ислам и Запад» [16]. Основные идеи книги выведены из анализа всего послевоенного периода истории ФРГ: речь идёт о 
настоящей революции, вызванной массовой иммиграцией; государству всеобщего благоденствия европейского образца практически грозит 
распад, а европейскому секуляризму брошен вызов со стороны ислама; в целом, Европа не может остаться Европой, если в ней уже живут 
другие люди. 

Решение о приглашении иммигрантов, – считает К. Калдвилл, – было принято в трудный для Европы момент, после войны, когда 
она лежала в развалинах, как в материальном, так и в духовном плане. Инициаторы такого шага думали, что речь идёт о кратковременной 
мере, никто не рассчитывал на большое число иммигрантов, полагали, что их прибудет ровно столько, чтобы закрыть брешь, 
образовавшуюся в результате потерь в войне. Казалась абсолютно нелепой идея, что иммигранты будут когда-нибудь претендовать на 
получение социальной помощи, что они принесут с собой культуру и уклад своих деревень, семейные кланы и мечети. Ошибочность такого 
шага стала понятна с самого начала, но инерция иммиграционного потока была уже непреодолима. 

Европейская тяжёлая промышленность, для которой и предназначалась иностранная рабочая сила, в то время уже вступила в фазу 
упадка. К концу 1990-х годов в немецких городах гастарбайтеры, в частности турки, составляли 40% безработных. Аргумент, часто 
выдвигаемый немецкими политиками, что иммигранты необходимы для поддержания функционирования системы социального 
обеспечения, оказался несостоятельным: чтобы исправить перекос, вызванный старением населения Европы и падением рождаемости, ей 
необходим 201 млн. иммигрантов, – а это больше, чем всё население Европы сейчас. 

В Германии число иммигрантов с 3 млн. в 1971 году выросло до 7,5 млн. в 2000 году, но при этом число работающих так и 
осталось на уровне 2 млн. Если в начале 1970-х годов работающие составляли 65% от общего числа иммигрантов, то уже в 1983 году их 
доля упала до 38%, вследствие чего иммигранты получают от системы соцобеспечения больше, чем туда привносят. В силу особого 
ментального отношения немцев к труду им психологически трудно мириться с паразитированием огромных масс иностранцев. Обыватель, 
не утруждая себя размышлениями о причинах такого положения, видит нежелание многих иностранцев отказываться от обособленного 
образа жизни, изучать язык, искать работу, учиться, подчиняться законам, всё больше склоняется к стихийному и организованному 
противодействия, тем более, что почва для этого существовать не перестала. 

Заметим, что как и во Франции, германские власти решительно пресекают радикальные проявления с обеих сторон, благодаря чему 
сохраняется внешняя видимость порядка, но глубинные проблемы остаются. При этом социоэкономические системы обеих стран 
подвергаются относительно меньшей опасности благодаря и тому, что в них обретается сравнительно немного нелегалов. В регулировании 
легальной иммиграции Германия, также малоэффективно, как и другие страны, использует квоты, тесты на IQ, языковые курсы, но все эти 
меры нисколько не сдвигают с мёртвой точки проблему её ассимиляции [17]. 

Вместе с тем, здесь гораздо более действенна система штрафов и уголовного наказания работодателей за использование труда 
нелегалов; но сели, например, в США такие меры в последнее время тоже стали давать позитивные результаты как следствие страха 
работодателей перед законом, то в Германии – это следствие воспитанного за столетия на генном уровне понимания закона и порядка. 
Вообще же, как нам представляется, бытующее в научных изданиях и в СМИ мнение о фатальной неотвратимости нелегальной 
иммиграции для любой развитой страны сильно преувеличено. Опыт Германии (и Франции) показывает, что очистка государственных 
систем от коррупции, строгое соблюдение закона по вертикали власти, умение власти слушать и слышать нацию, её решительность в 
защите интересов страны снимают с этой проблемы фатальность и переводят её в разряд управляемых. 

Совершенно другое отношение к иммиграции вообще, а к нелегальной – в особенности, демонстрируют в своей политики и 
практике «молодые» члены Евросоюза. Они не озабочены проблемами идентичности коренной нации (как развитые страны Европы), не 
видят в нелегалах угрозы своим социоэкономическим системам, но – наоборот, качественные и количественные изъяны этих систем спешат 
восполнить с помощью иммигрантов из славянских стран. Их географическое положение и ментальная склонность населения к славянству 
сравнительно надёжно защищают их от мусульманских потоков и связанных с ними угроз. Наиболее характерный пример – Чешская 
Республика. 

В этой небольшой стране, по официальным данным, находится 480 тыс. гастарбайтеров на законном основании, в том числе 
120 тыс. украинцев, а также около 500 тыс. нелегалов, в том числе 100-150 тыс. украинских граждан. Таким образом, почти миллионы 
иностранцев на 10 млн. коренного населения – это уникальный показатель мирового значения (больший удельный вес иммигрантов только 
в Великобритании и США). Нелегальный труд здесь организован просто блестяще. Речь идёт о так называемой «клиентской системе», в 
которой «клиенты» – это посредники, организовывающие приезд работника в Чехию, оформление ему приглашения и поиск работы. 
Рассчитывается с работником также «клиент», а не хозяин, благодаря чему большая часть дохода присваивается «клиентом»; из него он 
«субсидирует» довольно длинную цепочку людей из властных структур, поэтому «клиент», хозяин и работник имеют надёжное прикрытие. 
Иными словами, речь идёт о масштабной государственной коррупции, которая может прикрыть не только простого гастарбайтера, но и 
бывшего высокопоставленного проходимца. Именно нелегальной миграции Чехия обязана своему бурному экономическому развитию. 
Благодаря лояльному отношению власти к «незаконным» иностранцам, среди которых преобладают люди с весьма высоким 
образовательным, профессиональным и даже научным уровнем (естественно, что в абсолютном большинстве – это граждане Украины, 
Беларуси и России), в Чехии сформировались очень низкие цены на рынке высококачественного труда, и этот факт привлекает 
многочисленные зарубежные концерны из первой мировой десятки, которые массово открывают в республике свои филиалы. Нелегальное 
трудоустройство превратилось в прибыльный вид бизнеса для многих чешских бизнесменов и коррумпированных чиновников, 
получающих на таких схемах многомиллиардные прибыли [18]. Очень вероятно, что в будущем эта морально разлагающая собственное 
население политика государства «аукнется» в потере качества человеческого материала, но в настоящем она – и это тяжёлый парадокс – 
даёт надежду миллионам «лишних» людей из других стран. 

По своим принципам, системе привлечения и трудоустройства нелегалов к Чехии близка Польша. Согласно экспертным оценкам, 
здесь используется труд 600-700 тыс. нелегалов и более 500 тыс. «законных» работников, среди которых 300-500 тыс. составляют граждане 
Украины. В их массе доля людей с высшим образованием и научными степенями даже больше, чем в Чехии. К преимуществам «польского» 
гастарбайтерства украинские специалисты относят, например, «приемлемый» разрыв оплаты труда по сравнению с аналогичными 
польскими специалистами и «домашнюю» близость места работы [19]. 

В маршрутах иммиграции особое место занимает Италия, но в её количественном и качественном составе есть своя специфика: в 
«спокойное» время сюда традиционно стремятся граждане Украины, а в периоды африканских «потрясений» страну заполоняют беженцы 
из южных направлений; и если первые, как минимум, не ухудшают состояние её социоэкономической системы, то вторые – ощутимо её 
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подрывают. В странах Евросоюза к началу 2011 года работали около 1,7 млн. украинцев, в том числе на Италию приходится не меньше 
половины – 500-600 тыс. легальных и не менее 200 тыс. нелегальных работников. Демографическая ситуация в стране «благоприятствует» 
украинцам – власти не очень строго контролируют правомочность их нахождения здесь и даже периодически приводят «амнистии» 
нелегалов (что фактически означает продление их нелегального статуса). Вся эта трудовая масса занята в сельском хозяйстве, 
строительстве и домашнем хозяйстве без каких-либо социальных льгот со стороны государства [20]. 

Периодически «атакующий» Европу «арабский десант» первой «берёт» Италию. По данным Управления верховного комиссара 
ООН по делам беженцев, в 2009 году число нелегальных иммигрантов во всём мире составило 43,3 млн. человек. Лишь 251 тысяча 
беженцев вернулась затем в места своего постоянного проживания. В Европу в общей сложности прибыли 286,7 тыс. человек, причём, 
почти все – в Италию. С февраля 2011 года режим гуманитарной катастрофы объявлен на юге страны в связи с наплывом нелегалов из 
северных стран Африки (Тунис, Египет, Ливия) [21]. Опыт показывает, что впущенные в страну по гуманитарным мотивам нелегалы так в 
ней и остаются со всеми последствиями, показанными на примерах нелегальной иммиграции в Великобритании, Франции и Германии, с 
той разницей, что у них есть право на защиту от «нашествия», а у Италии – только обязанности на «гуманитарную добродетель». Опасаясь 
роста недовольства населения, власти Италии пытаются привлечь к решению проблемы органы Евросоюза и международных организаций, 
мотивируя необходимость их участия в солидарном финансировании миграционных проектов своей ролью «оборонительного рубежа» 
остальной Европы. 

Грустное удовлетворение вызывает лишь то обстоятельство, что почти все западноевропейские страны, защищаясь от азиатской и 
африканской миграции, проводят явную или неявную политику благоприятствования миграции людей из стран Восточной Европы. На 
современном этапе преследуются главным образом экономические соображения, но всё более очевидно просматриваются и резоны 
улучшения качества коренного человеческого материала, при быстром старении которого сохранить его идентичность можно только с 
помощью во многом идентичного человеческого капитала из славянских стран (тем более, что история XVIII и XIX веков память о таком 
«опыте» хранит). К таким предположениям подталкивает статистика: если 10 лет назад число гастарбайтеров-украинцев в Испании, 
Португалии, Греции, Ирландии и других упомянутых выше странах исчислялось несколькими тысячами, то сейчас это уже сотни тысяч, 
причём в основном – не временных (сезонных) гастарбайтеров, а лиц с правом на жительство, которое неизбежно превращается в 
гражданство законное. 

Но «грустное удовлетворение» с одной стороны, это печаль – с другой: кто же тогда будет решать не менее сложные 
демографические проблемы в странах «исхода»? Каким образом в них будет воспроизводится интеллектуальный потенциал в компенсацию 
«раздаренного» ближнему и дальнему зарубежью? Это отнюдь не риторические вопросы, например, для Украины и России с их быстро 
сокращающимся и стареющим населением. В крайней ситуации спасительной для них могла бы стать азиатская иммиграция, но ведь ясно, 
что для неё эти страны ещё долго будут лишь «пунктами транзита», в которых от неё остаются лишь преступность, болезни и прочая 
«грязь». 

В докладе, опубликованном агентством Standard & Poors, говорится, что к середине этого века население России, которое в 
настоящее время составляет около 143 млн. человек, может уменьшится до 116 млн. При текущих темпах роста расходов, государственные 
расходы, связанные со старением населения, увеличатся с 13% до 25% ВВП. В результате этого к 2050 году национальный долг страны 
может превысит ВВП в 6 раз [22]. 

Демографы предупреждают, что к 2030 году в России на каждого работающего будет приходится один пенсионер. Правительство 
пытается форсировать программы повышения рождаемости и улучшения физического состояния подростков, активизирует пропаганду 
здорового образа жизни, сокращения потребления алкоголя и табака – на эти цели намечено выделить 50 млрд. долларов. Часть 
государственного плана является привлечение в страну как можно большего числа мигрантов из бывших советских республик. Однако 
эксперты предупреждают, что здесь могут возникнуть проблемы, связанные с усилением националистических настроений в России, 
которые заметно выросли в последние годы и переросли в акты преступного насилия. Несмотря на это власти оптимистично заявляют, что 
их планы должны способствовать росту населения до 143 млн. человек в 2015 году [22], то есть правильнее говорить не о росте, а о 
сохранении популяции. 

Время покажет, насколько такие заявления реалистичны и в какой мере планы власти восстановить (сохранить) популяцию 
способны перекрыть тенденцию продолжающегося оттока дееспособного населения на Запад и сокращения популяции вследствие 
смертности. Пока более благоприятные, чем в других республиках, экономические факторы способствуют довольно высокому уровню 
притока в Россию рабочей силы из Украины (около 4 млн. человек), Беларуси (около 1 млн. человек), республик Средней Азии (суммарно 
более 5 млн. человек). Но в этих факторах нет стабильной позитивной динамики, вследствие чего сама Россия тоже является «экспортёром» 
рабочей силы, но гораздо более качественной, чем иммигранты и гастарбайтеры [23]. За последние 5 лет из России по трудовым и учебным 
визам выехали в другие страны 440 тыс. человек и ещё больше покинули страну с нелегальным статусом [24]. Таким образом, вопрос 
воспроизводства интеллектуального потенциала этой страны остаётся открытым. 

Ещё боле сложная ситуация сложилась в Украине, экономические возможности которой не в пример хуже росиян. Страна, уже 
долгие годы являющаяся только экспортёром рабочей силы разного уровня качества, словно бы не замечает этого своего «статуса». 
Бессмысленные споры о числе гастарбайтеров (1,5 млн. – по официальным данным [19], или 8 млн. – по оценкам экспертов [25]), как о 
сумме их денежных переводов (от 5 до 20 млрд. долларов в год) представляются циничными в сопоставлении с прогнозами независимых 
мировых центров. Ещё в 2005 году отдел экономических и социальных проблем ООН обнародовал неутешительный прогноз, по которому 
до 2050 года население Украины сократится почти в 2 раза – с 46 млн. до 26 млн. человек [25]. За 5 прошедших лет процессы постоянного и 
временного оттока ускорились, что свидетельствует о реальности этого прогноза. 

Согласно исследованиям Международной организации по проблемам миграции, средний возраст украинских мигрантов составляет 
33 года [26], то есть страна неуклонно утрачивает трудоспособное население. Эксперты считают, что этот процесс обусловлен ежегодным 
падением уровня жизни населения, нехваткой рабочих мест, низкой зарплатой и реально высокой инфляцией, которая, в свою очередь, 
ведёт к неуклонному росту цен на продукты питания, медицинское обслуживание и образование. По прогнозам исследователей ООН, 
демографический «взрыв» в странах Азии, Африки и Латинской Америки, который прогнозируется на 2050 год, совпадёт с депопуляцией 
населения Украины, когда численность украинцев в возрасте от 18 до 259 лет уменьшится на 44%, а пенсионеров – увеличится на 27% [25]. 

Вследствие переполненности рынка труда развитых стран и ужесточения ими защитных мер от нежелательной миграции 
«продукт» азиатско-африканского демографического «взрыва» будет искать применение себе на иных территориях. Неотвратимая логика 
подобных процессов зародилась ещё в глубокой древности истории человечества, и игнорировать её в современных условиях весьма 
опасно. В этом аспекте становится ясно, что проводимая развитыми странами политика сохранения идентичности коренных наций 
диктуется не только и даже не столько экономическими причинами, сколько соображениями сохранения и развития высококачественного 
человеческого капитала. 

 Попытки расценивать такую политику с позиций расовых различий, дискриминации народов и так далее носят спекулятивный 
характер и означают нежелание сторонников таких взглядов смотреть в корень проблемы, выяснять причины, побуждающие огромные 
массы людей к передвижению. Нельзя игнорировать тот факт, что вектор этого передвижения только один, и если люди используют любые 
возможности для выживания, то следует отбросить расистский бред и политическое пустословие и помогать им в устройстве жизни на 
местах. Бедность стран – пунктов исхода миграции – это не наказание свыше и не следствие первоприродных причин (что доказано опытом 
многих процветающих государств), это – обычное следствие неудачной политики правящих сил. 

Выводы и предложения. Формы и методы защиты развитыми странами идентичности своего человеческого капитала от 
«растворения» в миграционных потоках, их борьба за сохранение своих социоэкономических систем однозначно свидетельствую, что так 
называемым бедным странам бесполезно ожидать от развитых каких-либо благотворительных уступок на поле этой борьбы, хотя очевидно, 
что международная помощь по линии проектов развития будет продолжаться и расширяться. Но кроме финансово-материальной помощи 
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бедным, но стремящимся к развитию странам, должен быть особенно важен практический опыт развитых стран. Разумное его 
использование как бесценного капитала в условиях его дефицита в собственной стране может дать больше, чем капитал вещественный. 
Угрожающие прогнозы будущего в отношении таких стран – это не приговор, а предостережение, потому что любые прогнозы берут 
начало из осмысления современных тенденций и предположений о возможном их изменении в ту или иную сторону. Аналитиков нельзя 
обвинять в предвзятости. Лучше своевременно внять их предостережениям и достигнутым прогрессом «посрамить» пессимистов. 
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Ашор Альсадек Ф. Салем. Роль ТНК в международной инвестиционной деятельности. 
В статье рассматривается роль и место транснациональных корпораций (ТНК) в современной мировой экономике, анализируются 
экспертные оценки специфики и направлений хозяйственной и инвестиционной деятельности ТНК. Дана оценка последствия влияния 
мирового кризиса на ТНК. Определены современные приоритеты и механизмы государственной поддержки регулирования деятельности 
ТНК. Международная практика показывает, что в большинстве случаев страны, которые создают и поддерживают необходимые условия 
для прихода инвестиций в экономику, оцениваются ТНК как благоприятные площадки для размещения долгосрочных капиталовложений. 
В принимающих государствах необходимо осуществлять мониторинг и постоянный анализ приоритетных направлений для ПИИ, объемы 
накопленных инвестиций, их отраслевую и географическую структуру и влиять на создание инвестиционно – привлекательного климата. 
Делаются выводы о перспективах развития ТНК в условиях глобализации современного мирового хозяйства. 
Ключевые слова: транснационализация, глобализация, транснациональные корпорации (ТНК), прямые иностранные инвестиции. 
Ашор Альсадек Ф. Салем. Роль ТНК у міжнародній інвестиційній діяльності.  
У статті розглядається роль і місце транснаціональних корпорацій (ТНК) у сучасній світовій економіці, аналізуються експертні оцінки 
специфіки і напрямів господарської та інвестиційної діяльності ТНК. Дана оцінка наслідків впливу світової кризи на ТНК. Визначено 
сучасні пріоритети та механізми державної підтримки регулювання діяльності ТНК. Міжнародна практика показує, що в більшості 
випадків країни, які створюють і підтримують необхідні умови для приходу інвестицій в економіку, оцінюються ТНК як сприятливий 
майданчик для розміщення довгострокових капіталовкладень. У приймаючих державах необхідно здійснювати моніторинг та постійний 
аналіз пріоритетних напрямків для ПІІ, обсяги накопичених інвестицій, їх галузеву і географічну структуру і впливати на створення 
інвестиційно - привабливого клімату. Робляться висновки про перспективи розвитку ТНК в умовах глобалізації сучасного світового 
господарства. 
Ключевые слова: транснационализация, глобализация, транснациональные корпорации (ТНК), прямые иностранные инвестиции. 
Ashor Alsadek F. Salem. The role of TNCs in international investment activity. The article considers the role and place of transnational 
corporations (TNCs) in the modern world economy, analyzes the expert assessments of specific characteristics and trends in economic and investment 
activity of TNCs. The article also estimates the consequences of the global crisis influence on TNCs. The modern priorities and mechanisms of state 
support for regulatory activities on TNCs are also determined in the article. International experience shows that in most cases, countries that create 
and maintain the conditions necessary for the income of investment in the economy, are measured by TNK as a favorable area for long-term 
investments. In host countries it is necessary to monitor and permanently analyze the priority guidelines for FDI, volume of accumulated investments, 
their sectoral and geographical structure and to have an influence on the creation of the attractive climate from the investment point of view. The 
conclusions about the prospects of TNCs’ development in the context of globalization of the modern world economy are also drawn in the article. 
Keywords: transnationalization, globalization, transnational corporations (TNCs), foreign direct investment. 

 
Основа мирового господства ТНК – вывоз капитала и его эффективное размещение в форме прямых и портфельных инвестиций. 

Организация ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) к портфельным инвестициям относит вложения в покупку акций, не дающих право 
инвесторам влиять на функционирование предприятия и составляющих менее 10% в его акционерном капитале. Портфельные инвестиции 
включают разнообразные инструменты, которыми торгуют на организованных и неорганизованных финансовых рынках: облигации, акции, 
инструменты денежного рынка. МВФ даже включает в категорию портфельных инвестиций производные или вторичные инструменты, 
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например опционы. 
Основным инструментом экспансии ТНК служат прямые иностранные инвестиции, позволяющие создавать в других странах 

филиалы как путем строительства новых предприятий, так и взятия под контроль и реконструкции существующих. В условиях, когда 
прямые иностранные инвестиции стали движущей силой глобальной экономики, всевозрастающее расширение инвестиционных потоков 
подчеркивает главную роль транснациональных корпораций как в промышленно развитых, так и в развивающихся странах. 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в большей степени связаны с деятельностью ТНК и включают: 
- вложение собственного капитала – капитала филиалов и доля акций в дочерних и ассоциированных компаниях; 
- реинвестирование прибыли – доля прямого инвестора в доходах предприятия с иностранными инвестициями, не распределенная в 

качестве дивидендов, не переведенная прямому инвестору, а вновь вложенная в производство; 
- внутрикорпорационные переводы капитала в форме кредитов и займов между прямым инвестором, с одной стороны, и 

дочерними, ассоциированными компаниями, с другой. 
Экспорт капитала в виде прямых инвестиций растет вдвое – втрое быстрее, чем мировая торговля. Промышленно развитые страны 

экспортируют капитал, прежде всего друг другу, все более и более интегрируя тем самым свои национальные экономики. В мировом 
объеме прямых зарубежных инвестиций на долю промышленно развитых стран приходится более 70%, а на долю развивающихся 
государств – менее 30%. Это свидетельствует о том, что интенсивность экономической глобализации в различных частях мира не 
одинакова и прямо связана с уровнями экономического развития стран. 

В 2011 году глобальный приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) вырос на 16%, впервые превысив докризисный уровень 
2005−2007 годов, несмотря на продолжающиеся последствия мирового финансово-экономического кризиса 2008−2009 годов и нынешние 
кризисы суверенного долга. Этот прирост произошел на фоне увеличения прибылей транснациональных корпораций (ТНК) и относительно 
высоких темпов экономического роста в развивающихся странах в течение года. Однако в 2012 году темпы роста ПИИ замедлились, и 
объем их потоков составил около 1,6 трлн. долл. [4] 

Согласно прогнозам ЮНКТАД глобальные ПИИ достигнут 1,8 трлн. долл. в 2013 году и 1,9 трлн. долл. в 2014 году при условии 
отсутствия каких-либо макроэкономических потрясений. 

В этом смысле можно утверждать, что крупнейшие транснациональные корпорации сыграли немаловажную роль в появлении 
новых индустриальных стран и модернизации развивающихся стран, в которых размещаются современные производства невысокой или 
средней технологической сложности. Учитывая выгоды принимающих стран от деятельности ТНК, международные организации прямо 
предлагают развивающимся привлекать ТНК для осуществления технологической модернизации, а правительства этих стран, в свою 
очередь, активно борются за привлечение ТНК в свою экономику, конкурируя друг с другом. В этом плане немаловажное значение имеет 
тот факт, что в результате деятельности ТНК осуществляется импорт институтов из индустриально развитых стран, опыт организации 
производства, внедрения договорных трудовых отношений, разрешения трудовых конфликтов и др. Естественно, для развивающихся и 
переходных экономик ключевое значение имеют прямые иностранные инвестиции. 

 
Рис. 1. Потоки глобальных ПИИ в 2002 – 2011 годах в млрд. долл. США [4] 

 
Как видно из рисунка 1, пик потока глобальных ПИИ приходился на 2007 год. Затем отмечает спад до 2009 года в связи с 

финансово-экономическим кризисом. С 2010 года наблюдается тенденция к увеличению потока глобальных ПИИ. 

 
Рис. 2. Приток ПИИ по регионам за 2011 год в %. [4] 

 
Рис. 3. Отток ПИИ по регионам за 2011 год в %. [4] 
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Как видно из диаграмм развитые страны инвестировали 73% всех ПИИ в 2011 году. Почти одинаковый объем ПИИ инвестируется 

в развитые и развивающиеся страны. На страны с переходной экономикой приходится всего лишь 6% и 4% притока и оттока ПИИ 
соответственно.  

В 2011 году потоки ПИИ в развитые страны демонстрировали уверенный рост, достигнув 748 млрд. долл., что на 21% больше, чем 
в 2010 году. Тем не менее, уровень их притока был все еще на четверть ниже докризисного трехлетнего усредненного показателя. Несмотря 
на этот рост, в этом году более половины мировых ПИИ по-прежнему пришлось на развивающиеся страны и страны с переходной 
экономикой (соответственно 45% и 6%): совокупный приток ПИИ в них достиг нового рекордно высокого уровня, 777 млрд. долл., 
увеличившись на 12%. Высокий уровень глобальных потоков ПИИ во время финансово-экономического кризиса и сохранение их доли в 
общем объеме глобальных ПИИ в условиях восстановления экономики развитых стран в 2011 году говорит об экономической динамике и 
важной роли этих стран в будущих потоках ПИИ.  

Увеличение ПИИ в развивающиеся страны было обусловлено 10-процентным приростом в Азии и 16-процентным приростом в 
странах Латинской Америки и Карибского бассейна. ПИИ в страны с переходной экономикой выросли на 25% и достигли 92 млрд. 
долларов. Потоки в Африку, напротив, уже третий год сохраняют понижательную тенденцию, однако снижение было незначительным. В 
наиболее бедных странах по-прежнему наблюдался спад ПИИ: потоки в наименее развитые страны снизились на 11% до уровня 15 млрд. 
долларов. Показатели говорят о том, что в развивающихся странах и странах с переходной экономикой в среднесрочной перспективе 
набранные темпы роста инвестиций будут соответствовать темпам роста глобальных ПИИ. 

Предполагается, что приток ПИИ в страны с переходной экономикой будет продолжать расти и превысит пиковый уровень 2007 
года в 2014 году.  

ПИИ из развитых стран в 2011 году резко возросли, на 25%, достигнув 1,24 трлн. долларов. Хотя это увеличение является заслугой 
всех трех основных инвестиционных блоков развитых стран — Европейского союза (ЕС), Северной Америки и Японии, движущие 
факторы роста в каждом из них были неодинаковыми. Вывоз ПИИ из Соединенных Штатов был обусловлен рекордным уровнем 
реинвестированных доходов (82% от общего объема вывезенных ПИИ), отчасти благодаря задействованию ТНК своих зарубежных 
денежных авуаров. Рост вывоза ПИИ из стран ЕС был обусловлен трансграничными СиП.  

В 2011 году вывоз ПИИ из развивающихся стран снизился на 4% до 384 млрд. долл., хотя их доля в глобальном вывозе ПИИ 
оставалась высокой. Потоки из стран Латинской Америки и Карибского бассейна сократились на 17%, в основном в связи с репатриацией 
капитала в регион, которая была частично обусловлена финансовыми соображениями. 

Потоки инвестиций из стран Восточной и Юго-Восточной Азии остались преимущественно на том же уровне, в то время как объем 
вывезенных ПИИ из Западной Азии значительно увеличился и достиг 25 млрд. долларов.  

Как показывает мировая практика, приоритетное значение в страновой инвестиционной политике ТНК придают вкладам в 
обрабатывающую промышленность развитых стран, а также новых индустриальных стран. Что касается беднейших стран, то ТНК 
предпочитают осуществлять капитальные вложения в их добывающую промышленность, а также увеличивать туда товарный экспорт. 
Очень часто, учитывая низкие цены на местное сырье и небольшие размеры заработной платы, международные фирмы создают в 
развивающихся странах предприятия, которые производят продукцию, предназначенную на экспорт в страны своего базирования или в 
другие государства.  

Многие исследования доказывают, что применительно к развитым и развивающимся странам интересы ТНК могут варьировать и 
иметь как сходства, так и различия. Но конечной целью прямого иностранного инвестирования корпораций всегда является получение 
права собственности на активы зарубежных предприятий.  

Уникальной чертой устройства ТНК является характер их хозяйственной деятельности, в которой каждое подконтрольное им 
предприятие на иностранной территории не воспринимается как отдельная производственная единица, а напротив служит элементом 
общей корпоративной сети, раскинувшейся в разных странах и функционирующей на разных континентах. 

ТНК отличается большей подвижностью и операционной эластичностью, с помощью которой они могут эффективно лавировать и 
противостоять любым «форс – мажорным метаморфозам» мировой экономики. Они обладают тем, чего нет у предприятий, 
функционирующих только на национальном уровне, а именно способностью и возможностью выстраивания организационной системы, 
которая за счет глобально распространенных финансовых гарантий обеспечивает им уникальные конкурентные позиции и преимущества.  

В силу своей диверсифицированной сущности и глобальной ориентации довольно сложно спрогнозировать доходность и 
определить устойчивость прибыльности того или иного инвестиционного проекта, исходя из единообразной шкалы аналитических 
факторов и критериев.  

По мере изменения состояния мировой экономики в целом и экономики принимающего государства в частности меняются и 
факторы, стимулирующие инвестиционную активность ТНК. 

Международная практика показывает, что в большинстве случаев страны, которые создают и поддерживают необходимые условия 
для прихода инвестиций в экономику, оцениваются ТНК как благоприятные площадки для размещения долгосрочных капиталовложений. 
Принимающие государства должны понимать не только механизм привлечения иностранных инвестиций, но также всесторонне 
рассматривать возможные экономические выгоды или потери от присутствия ТНК в стране. В принимающих государствах необходимо 
осуществлять мониторинг и постоянный анализ приоритетных направлений для ПИИ, объемы накопленных инвестиций, их отраслевую и 
географическую структуру и влиять на создание инвестиционно – привлекательного климата. 

Существуют разные стратегии, мотивирующие ТНК для размещения ПИИ в той или иной стране: потребность снижения или 
диверсификации рисков, стремление к занятию олигополистического положения на рынке, борьба с конкурентами за доминирующее 
превосходство или поиск альтернативных источников создания конкурентных преимуществ.  

Эксперты ЮНКТАД предлагают три блока вопросов, которые следует решить при принятии решения о размещении 
инвестиционного капитала за рубежом. К основным факторам, определяющим страновую привлекательность для инвестирования  и 
влияющим на результат принимаемых решений ТНК по размещению ПИИ, относится прежде всего законодательная база потенциальной 
страны – реципиента, регулирующая доступ на рынок и организацию деятельности иностранных инвесторов. Кроме высокого уровня 
политической и экономической стабильности в стране для ТНК важную роль играет политика, проводимая государством в области 
регулирования торговли, иностранных инвестиций и внешнеэкономической деятельности. 

Экономические факторы, определяющие страновую привлекательность для инвестирования и влияющие на результат 
принимаемых решений ТНК по размещению ПИИ, включают макроэкономические показатели, такие как инфляция, безработица, 
процентная ставка и природно – климатические условия. В прошлом столетии, наличие у страны богатой сырьевой базы или избыток 
природных ресурсов оценивалось инвесторами как главный показатель для принятия положительного инвестиционного решения. 

В настоящее время былая значимость сырьевого сектора в развитии транснационального бизнеса постепенно снижается. Однако 
эксперты ООН считают, что еще рано говорить о полном исчезновении инвестиционного интереса ТНК к области освоения и переработки 
природных ископаемых.  

Важным мотивом для ПИИ служит емкость или объем национального рынка, выражаемый составом рабочей силы с разной 
квалификацией, численностью потенциальных потребителей или растущими темпами доходов на душу населения. 

Большую роль для принятия решений ТНК по инвестированию играют инициативы правительства принимающей страны по 
созданию благоприятной легитимной среды, мероприятий по содействию и стимулированию бизнеса, обеспечение правого режима, 
регламентирующего производственную и коммерческую деятельность транснациональных корпораций. К числу таковых можно отнести 
оказание информационного и консультационного содействия, улучшение социально – бытового обслуживания, меры по предотвращению 
коррупции и бюрократических проволочек. 
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Таким образом, прямые иностранные инвестиции являются основой глобального влияния ТНК. Под воздействием процессов 
глобализации и либерализации изменились как методы осуществления инвестиций за границу, так и стратегические цели достижения 
конкурентных преимуществ. Процесс постоянного перемещения транснационального капитала в форме прямых иностранных инвестиций 
стал важнейшим источником роста международного производства. 
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Балабанов К.В., Трофименко М.В. Сучасний глобалізаційний дискурс. 
У статті розглядаються основні теорії та підходи до визначення глобалізації, історія та етапи формування цього процесу. Наголошується, 
що ідея глобалізації – одна з наймолодших політологічних конструкцій. На сьогодні існує безліч трактовок глобалізації. Наведені точки 
зору провідних науковців з приводу глобалізаційних процесів – від негативних до позитивних, схвальних. У статті також аналізуються 
теоретичні підходи до вивчення глобалізації та пов’язаних із нею процесів вченими представниками різних шкіл (класичної, школи 
трансформістів, школи гіперглобалістів, школи скептиків). Робиться висновок, що глобалізація – неоднозначний процес, який поступово 
призводить до уніфікації культур, розповсюдження уявлень про людство як єдине ціле, втрати національними державами абсолютного 
впливу (перш за все за рахунок підвищення впливу ТНК, міжнародних організацій тощо). 
Ключові слова: глобалізація, неоліберальна глобалізація, ТНК, держава,дискурс. 
Балабанов К.В., Трофименко Н.В. Современный глобализационный дискурс. 
В статье рассматриваются основные теории и подходы к определению глобализации, история и этапы формирования этого процесса. 
Подчеркивается, что идея глобализации – одна из самых молодых политологических конструкций. Сегодня существует множество 
трактовок глобализации. Представлены взгляды ведущих ученых по поводу глобализационных процессов - от негативных к позитивным, 
положительным. В статье также анализируются теоретические подходы к изучению глобализации и связанных с ней процессов учеными 
представителями разных школ (классической, школы трансформистов, школы гиперглобалистив, школы скептиков). Делается вывод, что 
глобализация - неоднозначный процесс, который постепенно приводит к унификации культур, распространению представлений о 
человечестве как едином целом, о потерях национальными государствами абсолютного влияния (прежде всего за счет повышения влияния 
ТНК, международных организаций и т.п.). 
Ключевые слова: глобализация, неолиберальная глобализация, ТНК, государства, дискурс. 
Balabanov K., Trofymenko M. Modern globalization discourse. 
The article examines major theories and approaches to defining globalization and dwells upon the history and the stages of this process. The authors 
emphasize that the idea of globalization is of one of the youngest political structures. Today there are many interpretations of globalization. The 
article presents both negative and positive views of the leading scholars on globalization processes. It also analyzes theoretical approaches to the 
study of globalization and related processes by scientists representing various schools (classical,  transformationlalist, hyperglobalist, skeptical).It is 
concluded that globalization is an ambiguous process that gradually leads to unification of cultures and dissemination of ideas about humanity as a 
whole, as well as about the loss of absolute impact by nations and states (primarily due to the increased influence of transnational corporations, 
international organizations, etc.). 
Key words: globalization, neoliberal globalization, TNC, state, discourse.  

 
Людство існує в умовах глобалізації. Кордони стираються або стають прозорими. Люди дуже часто краще знають про те, що 

коїться на іншому континенті, аніж на сусідній вулиці. Ці реалії привертають увагу багатьох вчених, які намагаються зрозуміти причини, 
хід, особливості та наслідки такого складного та неоднозначного явища як глобалізація [6, c. 772]. 

Ідея глобалізації – одна з наймолодших політологічних конструкцій. До 1987 року база даних бібліотеки Конгресу США не містила 
книг, у назві яких використовувалося б дане поняття. У сучасному значенні термін «глобалізація» виник у середині 80-х років ХХ століття. 
Появу цього терміну пов'язують з ім'ям американського дослідника Теодора Левітта, який у статті «Глобалізація ринків», опублікованій у 
журналі «Гарвард бізнес ревю» у 1983 році, позначив ним феномен злиття ринків окремих продуктів, які виробляються великими 
багатонаціональними корпораціями [12, с. 93]. 

Термін «глобалізація» став розроблятися в першій половині 1990-х років. Щоправда, близький йому за значенням французький 
термін «мондіалізація» (mondialisation) відноситься ще до початку 50-х років XX століття, однак як такий він обмежений кордонами 
Франції, звідки розповсюдився тільки на Іспанію. Поширеність термінів «глобалізація», «мондіалізація» у сучасних мовах країн світу 
підтверджує актуальний характер процесу, який вони позначають. 

Сьогодні існує безліч трактовок глобалізації. Більша частина теоретичних робіт з проблем глобалізації належить англійським, 
американським і скандинавським ученим. Тут можна виділити декілька фундаментальних підходів: 

 культурологічний, що розглядає глобалізацію у широкому цивілізаційному аспекті; 
 економічний, що трактує глобалізацію в контексті розвитку світових ринків товарів, послуг, капіталу та праці; 
 екологічний, що пов'язує глобалізацію із погіршенням екологічної ситуації на планеті; 
 комплексний, що розглядає глобалізацію як у політичному, так і в інформаційному контексті, а також у контексті боротьби 

із міжнародною злочинністю та бідністю [4, с. 14]. 
У наукових пошуках 1990-х років дослідники звертали увагу на розвиток тенденцій глобалізації, що зумовили й різноманітні 

парадигми розуміння цього явища. Серед них, на думку голландського дослідника Яна Пітерса, виділяються: 
 «зіткнення цивілізацій» – фрагментація світу неминуча через існуючі цивілізаційні відмінності, що кореняться в культурній 

(у першу чергу в расових і національних особливостях) диференціації, тому західній цивілізації, як стверджує автор концепції Самюель 
Хантінгтон, необхідно бути готовою дати відсіч можливому альянсу ісламських і конфуціанських держав; 

 «макдональдізація» – гомогенізація культур, здійснювана транснаціональними корпораціями, відбувається під прапором 
модернізації (вестернізації, європеїзації, американізації тощо); 

 «гібридизація» – широкий спектр міжкультурних взаємодій, що приводять як до взаємозбагачення, так і до виникнення 
культурних традицій [4, с. 15]. 

Своє визначення глобалізації дала ООН. Як зазначено в доповіді Генерального секретаря ООН Кофі Анана щодо роботи організації 
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від 31 серпня 1999 року, глобалізація – це загальний термін, що означає все більш складний комплекс транскордонних взаємодій між 
фізичними особами, підприємствами, інститутами та ринками, який проявляється в розширенні потоків товарів, технологій та фінансових 
коштів, у неухильному зростанні та посиленні впливу міжнародних інститутів громадянського суспільства, у глобальній діяльності 
транснаціональних корпорацій, у суттєвому розширенні масштабів транскордонних комунікаційних та інформаційних обмінів, перш за все 
через Інтернет, у транскордонному переносі захворювань та екологічних наслідків та у все більшій взаємопов’язаності певних типів 
злочинної діяльності [5]. 

Існує декілька підходів до визначення глобалізації. Так представники різних наукових підходів по-різному визначають цей процес 
та його вплив на життєдіяльність людини. 

Серед найбільш впливових шкіл варто виділити наступні: 
— Класичну школу (Р. Робертсон, І. Валлерстайн, Д. Хелд, С. Хантінгтон та інші). 
— Школу трансформістів (Е. Гідденс, У. Бек, Д. Розенау, О. Білорус та інші). 
— Школу гіперглобалістів (К. Омає). 
— Школу скептиків (Дж. Томпсон та інші). 
Розповсюдження термін отримав завдяки американському соціологу представнику класичної школи глобалізації Роланду 

Робертсону, який у 1985 році представив тлумачення поняття глобалізація (globalization), а в 1992 році виклав основи своєї концепції в 
окремій книзі «Глобалізація: соціальна теорія та глобальна культура» [14]. Він визначив розвиток глобалізації як двоєдиний процес 
перетворення загального в окреме і перетворення окремого в загальне [14, с. 25 – 31]. 

Не зважаючи на появу великої кількості теорій глобалізації, сам термін «глобалізація» використовується в самих різних значеннях. 
Тому професор Роланд Робертсон у своїй статті «Дискурси глобалізації: попередні роздуми» виділяє три типи дискурсу глобалізації: 

1. До регіональних, або цивілізаційних, автор відносить ті дискурси, у яких терміну «глобалізація» не приділяється головна 
увага. 

Прикладом такої суперечки є позиція французьких інтелектуалів, які використання терміну «глобалізація» вважають загрозою 
французькому суспільству і мові з боку США. Позицію французьких інтелектуалів можна вважати французьким альтернативним проектом 
глобалізації. У країнах Центральної і Східної Європи також велика недовіра до глобалізації, оскільки там побоюються розповсюдження 
західної культури, втрати свого суверенітету внаслідок зростання глобальної ринкової економіки. 

2. У дисциплінарних дискурсах існує тенденція розглядати процес глобалізації в рамках однієї дисципліни. Найочевиднішим 
прикладом є економічний дискурс глобалізації, що робить акцент на зростанні глобальної капіталістичної економіки. Особливо це 
характерно для американських соціологів. Теоретики світосистемного підходу близько 20 років аналізують світовий розвиток за допомогою 
особливої економічної історії. Їх лідером є Іммануїл Валлерстайн. 

3. Ідеологічні дискурси глобалізації виступають за або проти неї. Ліві бачать у глобалізації встановлення панування таких 
міжнародних організацій, як МВФ і СОТ. Праві ставляться до глобалізації з насторогою. Дехто з них, наприклад, націоналісти в різних 
країнах, вважають її проявом світового зла. Інші бачать у ній тріумфальний хід капіталізму по всьому світу [15, с. 30]. 

Наступна школа глобалізації представлена прихильниками гіперглобалізму. Для гіперглобалістів, сучасна глобалізація – це поява 
нового світового порядку, при якому повноваження і легітимність національної держави ставляться під питання, оскільки національні 
уряди втрачають здатність контролювати те, що відбувається в їх власних кордонах. Основним представником цієї школи є консультант 
Гарвардської школи бізнесу (Harvard Business School), японський дослідник Кенічі Омає, який досить докладно розглянув сутність 
глобалізації в книзі «Світ без кордонів» [13]. 

Наступна школа глобалізації представлена трансформістами, які вважають глобалізацію безпрецедентним у історії людства 
явищем. Вони розглядають його не тільки з економічної точки зору, але й з політичної, соціальної та інших. 

Один з головних представників школи трансформістів Ентоні Гідденс у 1998 році в своїй книзі «Третій шлях: оновлення соціальної 
демократії» відзначив, що нещодавно поняття «глобалізація» не фігурувало в наукових дискусіях, а зараз зустрічається постійно [11, с. 28]. 

При цьому, на думку іншого трансформіста німецького соціолога Ульріха Бека, глобалізація є найбільш вживаним словом, яким 
дуже часто зловживають – словом, яке є найменш ясним, найбільш незрозумілим, затуманеним, політично ефективним словом останніх 
років, яке у найближчому майбутньому залишиться таким [1, с. 40]. Слово «глобалізація» має на увазі перехід до «всесвітності», 
глобальності, тобто до більш взаємопов’язаної світової системи, у якій взаємозалежні мережі і потоки долають традиційні кордони. Таким 
чином, глобалізація означає ануляцію відстаней, занурення в транснаціональні форми життя [1, с. 43]. 

Глобалізація має складну динаміку та численні загальносвітові, регіональні, національні, локальні і індивідуальні складові, що 
знаходяться в тісній взаємодії між собою.  

Глобалізація в системі поглядів теоретика політології Джеймса Розенау означає, що в людства є великий досвід міжнародної 
політики, коли національні держави домінували на міжнародній арені. Тепер почалося століття постінтернаціональної політики, коли 
національно-державні органи вимушені ділити глобальну арену і владу із інтернаціональними організаціями, транснаціональними 
корпораціями і транснаціональними політичними рухами. На його думку, саме технології посилили взаємозалежність між локальними, 
національними і інтернаціональними суспільствами, причому в масштабах, не знаних жодною з історичних епох [4, с. 19]. 

Керівник російського Інституту проблем глобалізації, професор Михайло Дєлягін називає глобалізацію особливим сучасним 
вищим етапом інтеграції, процесом формування та подальшого розвитку єдиного загальносвітового фінансово-економічного простору на 
базі нових, переважно комп’ютерних технологій. Наглядним прикладом глобалізації професор Дєлягін називає загальнодоступну 
можливість майже миттєвого та безкоштовного переказу будь-якої суми грошей до будь-якої точки світу, а також миттєвого та 
безкоштовного отримання будь-якої інформації [3, с. 37]. 

Інший представник цього напряму, французький дослідник Бертран Баді, відзначає наявність трьох вимірів глобалізації: 1) як 
історичний процес, що розвивається протягом багатьох сторіч; 2) як гомогенізація світу, життя за єдиними принципами, прихильність 
єдиним цінностям, прагнення все універсалізувати; 3) як визнання зростаючої взаємозалежності, головним наслідком якої є підрив, 
руйнування національного державного суверенітету під натиском дій нових акторів загальнопланетарної сцени: глобальних фірм, 
релігійних угрупувань, транснаціональних управлінських структур (мереж), які взаємодіють на рівних підставах не тільки між собою, але й 
з самими державами – традиційними акторами міжнародних відносин. 

Якщо звернутися до першого із названих вимірів, то помітимо, що в історії розвитку людства дійсно спостерігається тенденція до 
загального «розширення» того простору, на якому відбувається інтенсивна взаємодія, від окремих міст до держав, регіонів і, нарешті, через 
епоху великих географічних відкриттів до світу в цілому. 

Втім, процес глобалізації складний і неоднозначний. У ході історичного розвитку він йшов нелінійно і розвивається хвилеподібно. 
Навіть найбільші із відомих нам імперій залучалися до фатального циклу «розширення – розпаду», що показує «пульсуючий» характер 
цього процесу. 

Другий вимір процесу глобалізації – загальна універсалізація і гомогенізація світу – є більш дискусійним. У глобальному просторі, 
що формується, постійно і на всіх рівнях виникають маргінальні області, ізольовані від впливу процесів глобалізації. Якщо світ і 
уніфікується, то тільки через диференціацію. Через відсутність політичних інститутів наділених загальносвітовою легітимністю, локальні 
економічні, політичні або культурні відмінності згладжуються під впливом співвідношення сил окремих суб'єктів, не породжуючи при 
цьому єдиного механізму регуляції. Саме в цьому значенні вірне твердження, що світ усе ще перебуває на стадії «недосконалої» або 
«незавершеної» глобалізації [4, с. 20]. 

Нарешті, останній вимір глобалізації – розмивання державних кордонів – напевно, найбільшою мірою відображає суть сучасного 
етапу глобалізації. Кордони національних держав спочатку виявилися прозорими в економічному сенсі. На соціальні, політичні, культурні, 
військові й інші відносини цей процес перекинувся пізніше. 
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Природа глобалізації в XX сторіччі кардинально змінилася. Під впливом обміну товарами, знаннями, культурними цінностями 
склався свого роду загальний «мегапростір глобалізації». Мегапростір розвивається за своїми власними законами, являючи собою, з одного 
боку, результат взаємодії локальних національних територій, а з іншого – визначаючи особливості розвитку останніх. Глобалізація – 
подвійний процес, що розвивається одночасно в міждержавних і транснаціональних формах. 

Ґрунтуючись на сказаному про всі три виміри глобалізації, можна стверджувати, що центральною ланкою світових економічних, 
соціальних, політичних, культурних процесів стає глобалізація, яку розуміють як нову форму взаємопов'язаності людей, що передбачає 
виникнення наднаціональних і позанаціональних організацій, інститутів і утворень [4, с. 21]. 

У монографії «Глобалізація і безпека розвитку», над якою працював колектив авторів під керівництвом члена-кореспондента НАН 
України, доктора економічних наук, професора, провідного українського спеціаліста з проблем глобалістики Олега Білоруса наводиться 
наступне визначення глобалізації: це об’єктивний соціальний процес, змістом якого є зростаючий взаємозв’язок та взаємозалежність 
національних економік, національних політичних і соціальних систем, національних культур та навколишнього середовища. На думку 
авторів монографії, існують дві головні тенденції сучасного процесу глобалізації, а саме: безпрецедентно щільна взаємопов’язаність 
новітніх соціально-економічних явищ та процесів (глобалізація економічного розвитку, глобальний характер екологічних проблем) та 
національний (локальний) характер інших соціальних явищ і процесів (політичні системи, культурна специфічність) визначають характер 
глобальних трансформацій, породжують певні суперечності світового розвитку, усунення яких можливе лише за умови пізнання їхньої суті 
та за умови ефективного і справедливого використання великими і малими країнами всіх наявних у людства ресурсів [9, с. 18]. 

Російський дослідник Олександр Чумаков у монографії «Глобалізація. Контури цілісного світу» представив наступне визначення 
глобалізації: це процес універсалізації, становлення для всієї планети Земля структур, зв’язків та відносин у різних сферах суспільного 
життя. Глобалізація виступає також і як явище, і як феномен, коли вона сприймається в якості об’єктивної реальності, яка заявляє про себе 
замкнутістю глобального простору, єдиним світовим господарством, загальною екологічною взаємозалежністю, глобальними 
комунікаціями і тому подібне, й яка в такій якості ніким не може бути проігнорована [10, с. 31]. 

Відомий представник трансформістів американський фінансист та філантроп Джордж Сорос у своїй книзі «Про глобалізацію» 
визначив глобалізацію як вільний рух капіталу та зростаючий вплив глобальних фінансових ринків та транснаціональних корпорацій на 
національні економіки. На думку Дж. Сороса, глобалізація має однобічний характер: міжнародні інститути не встигають за міжнародними 
фінансовими ринками, а політична глобалізація відстає від глобалізації економічної [7, с. 5]. 

Загалом, варто зазначити , що всі трансформісти визнають глобалізацію ключовим феноменом сучасного світу, який лежить у 
основі провідних радикальних трансформацій у всіх сферах розвитку сучасного суспільства – економіці, політиці, культурі, управлінні 
тощо.  

Трансформісти не формують єдину логіку розвитку глобалізаційних процесів, що ведуть до становлення єдиного глобального 
ринку або глобальної цивілізації. Вони доводять, що глобалізація – суперечливий і неоднозначний процес. При цьому даний процес є 
довгостроковим і на його розвиток впливає достатньо велика група дуже суперечливих чинників. Багато хто з трансформістів сходиться в 
тому, що глобалізація, незважаючи на свій безпрецедентний характер, має давнє історичне коріння і тенденції становлення. І навіть вже в 
ході розвитку цих тенденцій глобалізація вважалася дуже суперечливим і непередбачуваним за наслідками процесом (Р. Робертсон, 
А.Чумаков, А. Уткин, Г. Тербон, О. Білорус).  

Констатуючи безпрецедентний характер глобальних потоків товарів, фінансів, іміджів, мігрантів, туристів, інформації, які 
кардинальним чином трансформують сучасне суспільство, трансформісти розглядають сучасний світ як глобальну систему. При цьому, на 
відміну від ідей гіперглобалізму, ця глобальна система не є глобальним громадським суспільством або єдиним глобальним ринком без 
жодних кордонів. Усередині цієї глобальної системи існує достатньо сильне розмежування. Традиційний розподіл на центр і периферію, 
північ і південь, перший і третій світ уже є не географічним і геополітичним, він стає соціальним. Глобалізація трансформує традиційні 
моделі включення і виключення між країнами, формує нову ієрархію, яка вже абсолютно не пов'язана з географічною територією, а 
проникає в усі співтовариства і регіони світу. Схід і Захід, «перший» і «третій світ» не існують «десь», вони співіснують разом у рамках 
усіх великих міст світу. Феномен сучасного крупного міста як зрізу глобалізаційних процесів знаходиться в фокусі багатьох учених 
данного напряму (Р. Робертсон, Д Томлінсон, У. Ханнерц, Д. Хелд, М. Алброу, У. Бек тощо) і є для них одним із основних прикладів 
глокалізації, гібридизації і детериторізації. 

Представники іншої школи – скептики – на противагу трансформістам вважають глобалізацію просто посиленням взаємодії між 
національними економіками. При цьому держави не тільки не перестають грати головну роль на міжнародній арені, а й є, по суті, 
головними «архітекторами» самої глобалізації.  

Таким чином, глобалізація – це якісно нова сходинка розвитку процесів інтернаціоналізації економічних, політичних, культурних 
та правових аспектів громадського життя, коли взаємозалежність національних соціумів досягнула такого рівня, що почались кардинальні 
зміни в житті всього світового співтовариства, яке поступово перетворюється на цілісний суспільний організм. 

На думку російських дослідників Лева Зеленова, Олександра Владимирова та Євгена Степанова основний вплив на пришвидшення 
розвитку процесів глобалізації в останні два десятиліття здійснили: науково-технологічний прогрес, зміни в політичній системі у 
національному та міжнародному масштабах та економічна лібералізація [2, с. 39]. 

Загальновідомо, що після холодної війни капіталізм став панівною світовою парадигмою розвитку. Протягом своєї більш ніж 400-
річної історії капіталізм постійно еволюціонував, поглинаючи своїх опонентів. Капіталізм використовує нинішню фазу глобалізації для 
розширення та поглиблення як світової системи. На цьому ж етапі капіталізм як система став явищем достатньо інтернаціональним, щоб у 
довгостроковій перспективі стати явищем глобальним. Саме тому капіталізм та процес глобалізації нерозривно пов’язані між собою. Усе 
більше вчених розглядають нинішню фазу розвитку глобалізації як тріумф неолібералізму [4, с. 30]. 

Теорія та практика неоліберальної глобалізації почали активно розвиватися з кінця 1970-х років. Їх сутність зводилась до 
лібералізації торгівельних цін, перерегулювання підприємницької діяльності, скорочення господарської функції держави, суворої 
фіскальної політики. 

Особлива увага приділялась приватизації державної власності, пізніше в центрі уваги опинились питання стабілізації фінансової 
системи, збалансованості бюджету, зокрема шляхом форсування експорту. Цей пакет вимог отримав широку популярність під назвою 
«Вашингтонський консенсус», який дав поштовх розвитку неоліберальній глобалізації. «Вашингтонським консенсусом» називають на рівні 
міждержавної політики десять рекомендацій з реформування світової економіки, сформульовані у 1989 році економістом Джоном 
Вільямсоном. Ці рекомендації відносились до найважливіших сфер економічного розвитку та міжнародної торгівлі. 

1. Бюджетна сфера. Великі та постійні дефіцити бюджету породжують інфляцію та відтік капіталу. Держави закликали звезти цей 
дефіцит до мінімуму. 

2. Сфері суспільних витрат надавалась нова направленість. Субсидії підприємствам пропонувалось звезти до мінімуму. Уряди 
закликали витрачати кошти тільки в сферах освіти, охорони здоров’я та на розвиток інфраструктури. 

3. Актуалізувалася податкова реформа, сутність якої – помірні податкові ставки та збільшення кількості оподатковуваних. 
4. Відносно відсоткових ставок аргументувалося, що вони повинні визначатися внутрішніми фінансовими ринками. Пропонований 

вкладникам відсоток повинен стимулювати їх вклади в банки та стримувати відтік капіталів. 
5. Зміни торкались й обмінного курсу з тим, щоб ввести такий курс, який би допомагав експорту, роблячи при цьому експортні ціни 

більш конкурентоспроможними.  
6. Торгівельний лібералізм означав, що тарифи повинні бути мінімальними та не повинні вводитися на ті товари, які сприяють 

експорту. 
7. Стимулювались прямі іноземні капіталовкладення, політика заохочення та залучення капіталу та технічних знань. 
8. Передбачалась масштабна приватизація державних підприємств. Приватні підприємства повинні були стати більш ефективними, 
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тому що їх власники та менеджери були персонально зацікавлені в більшій продуктивності праці. 
9. Проголошувався курс на поступову дерегуляцію економіки з боку держави. При цьому підкреслювалось, що актуальною є 

боротьба з корупцією державних чиновників, дискримінацією по відношенню до субпідрядників, які не мають можливості пробитись до 
вищих прошарків бюрократії. 

10.  Права приватної власності гарантувались та посилювались. Підкреслювалось, що слабка законодавча база та 
неефективна юридична система зменшують значущість стимулів, які спонукають робити накопичення та акумулювати багатства [16, с. 
252]. 

У цілому, ці рекомендації означали торжество ідей лібералізму в державній політиці провідних країн світу. Ідеї Вашингтонського 
консенсусу вплинули на економічне, політичне та соціальне життя багатьох країн в останнє десятиріччя ХХ століття. Сформований ідейно-
політичний союз виявився потужною силою й у політиці, й у теоретичному дискурсі цього непростого періоду новітньої історії. Зазначені 
ідеї лягли в основу ідеології неолібералізму. 

Багатьом західним політичним діячам у неоліберальній моделі подобалась можливість перекласти на ринок відповідальність за 
існуючі складнощі. Великі корпорації побачили в неоліберальній глобалізації не тільки зручний спосіб уникнути державного регулювання, 
оподаткування та контролю національних демократичних інститутів, але й можливість усунення шляхом вибіркового застосування 
принципів лібералізації деяких елементів минулого (наприклад, програм соціального забезпечення), а також перспективу створення нових 
центрів влади та формування майбутніх правил ринкової гри на глобальному рівні.  

Неолібералізм призвів до ситуації, коли інтереси бізнесу відтіснили на задній план виконання державою зобов’язань по 
відношенню до громадян (у першу чергу, це стосується країн, що розвиваються), що не може не провокувати проявів громадського 
невдоволення. 

Неоліберальна модель глобалізації спричинила велику кількість негативних явищ. Виділимо лише деякі з них:  
— нерівномірність розподілу переваг від глобалізації в окремих галузях національної економіки; 
— можливість переходу контролю над економікою окремих країн від суверенних урядів до інших рук, у тому числі до більш 

сильних; 
— можлива дестабілізація фінансової сфери, потенційна регіональна або глобальна нестабільність через взаємозалежність 

національних економік на світовому рівні. Найбільш болючі наслідки глобалізації можуть відчути на собі менш розвинені країни, що 
відносяться до так званої світової периферії; 

— збільшення технологічного відставання країн, що розвиваються, від розвинених країн; 
— зростання соціально-економічного розшарування суспільства, що представляє собою процес розпаду соціальних груп, розрив 

традиційних зв'язків між людьми, втрату індивідами об'єктивної приналежності до тієї чи іншої спільності, почуття причетності до певної 
професійної або етнічної групи; 

— зубожіння багатьох людей; 
— посилення залежності менш розвинених країн від стабільності і нормального функціонування світогосподарської системи; 
— обмеження збоку ТНК здатності держав реалізовувати національно орієнтовану економічну політику; 
— зростання зовнішнього боргу, перш за все перед міжнародними фінансовим організаціям, що перешкоджає подальшому 

прогресу. Як вже зазначалося, найбільший виграш від участі в глобалізації мають промислово розвинені країни, що отримують можливість 
знижувати витрати виробництва і зосередитися на випуску найбільш прибуткової наукомісткої продукції, перекидати трудомісткі і 
технологічно брудні виробництва в країни, що розвиваються; 

— зростання безробіття в промислово розвинутих країнах у результаті впровадження новітніх технологій, що призводить до 
скорочення робочих місць у промисловості, посилює соціальну напруженість; 

— ТНК нерідко ставлять власні інтереси вище державних, у результаті чого роль національних держав слабшає і частина функцій 
переходить до різних наддержавних організацій і об'єднань; 

— зростання безробіття та помітне збільшення розриву між рівнем заробітної плати кваліфікованих і менш кваліфікованих 
працівників. 

На переконання Лева Зеленова, Олександра Владимирова та Євгена Степанова, основою глобалізації, її головною рушійною силою 
є транснаціональні корпорації. 

Дослідники вважають, що прискорення процесу глобалізації було ініційоване активними діями ТНК. На початок ХХІ століття в 
світі існує більше 40 тисяч фінансово-промислових груп та ТНК з 200 тисячами філій та відділень у більш ніж 150 країнах світу, які 
контролюють від третини до половини промислового виробництва, більше половини зовнішньої торгівлі, біля 80 % патентів та ліцензій на 
виробництво та продаж нової техніки. З 300 найбільших банків світу біля 100 є транснаціональними. Варто зазначити, що 60 % діяльності 
ТНК припадає на промислово розвинуті країни, інші 40 % – на країни, що розвиваються [8, с. 23]. 

Саме зростання впливу ТНК практично на всі сфери життєдіяльності людини та держави та негативні наслідки цього процесу й 
стало однією з причин появи антиглобалістського руху. 

Загалом варто зазначити, що ТНК – це один з основних акторів глобалізації, характерними ознаками якого є наявність філій та 
відділень у різних країнах світу, вплив на національні уряди та міжнародні організації за допомогою лобіювання та фінансування 
різноманітних фондів, вплив на ЗМІ шляхом придбання власних телекомпаній, друкованих та електронних видань, доступ та контроль над 
найсучаснішими технологіями та багато інших. Саме діяльність ТНК стала однією з причин появи антиглобалістського руху. 

Про переваги та недоліки неоліберальної моделі спори та дискусії не вщухають та скоріше за все будуть продовжуватись до тих 
пір, поки не буде запропонована нова модель розвитку світової економіки з «людським обличчям». Головним уразливим місцем 
неолібералізму, на переконання багатьох дослідників, є практика, яка закріплює досягнення блага не для всіх, а лише для небагатьох.  

У результаті відбулося переосмислення громадянським суспільством своєї ролі в міжнародних процесах. Одночасно з ослабленням 
відчуття єднання та приналежності до держави відбувається зародження нового процесу, пов’язаного з пошуком іншої спільноти, здатної 
вплинути на тенденції, які відбуваються в світі. 

Таким чином, можна сказати, що більшістю вчених глобалізація сприймається як процес економічної інтеграції. Цей процес має 
давні корені, однак він значно оживився із виникненням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Процес глобалізації 
призводить до поступової уніфікації культур, розповсюдження уявлень про людство як єдине ціле, втрати національними державами 
абсолютного впливу (перш за все за рахунок підвищення впливу ТНК, міжнародних організацій тощо). 
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Бардакова Г.В. Використання організаційно-правових інструментів активізації інвестиційної діяльності в Україні  
В статті розглядаються організаційно-правові інструменти стимулювання інвестиційної діяльності. Дана оцінка залучення інвестицій в 
рамках спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку Донецької області. Визначено, що залучення 
інвестицій на територіях пріоритетного розвитку відбувалося не рівномірно, сальдо надходжень податкових зборів та отриманих митних і 
податкових пільг від'ємне. Визначені організаційно-правові механізми, які на сучасному етапі можуть бути використані для активізації 
інвестиційної діяльності. 
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В статье рассматриваются организационно-правовые инструменты стимулирования инвестиционной деятельности. Дана оценка 
привлечения инвестиций в рамках специального режима инвестиционной деятельности на территориях приоритетного развития Донецкой 
области. Определено, что привлечение инвестиций на территориях приоритетного развития происходило не равномерно, сальдо 
поступлений налоговых сборов и полученных таможенных и налоговых льгот отрицательное. Определены организационно-правовые 
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В сучасних умовах економічного розвитку, динаміка та структура залучених інвестиційних ресурсів обумовлюють оновлення і 

зростання господарського комплексу.  Темпи приросту валового внутрішнього продукту і національного доходу тісно корелюють з 
приростом обсягів, структурними і якісними змінами інвестицій.  Використання таких інвестицій сприяє формуванню національних 
інвестиційних ринків, макроекономічній стабілізації економіки й уможливлює вирішення окремих соціальних проблем перехідного 
періоду.   

Крім внутрішніх інвестиційних ресурсів, іноземні інвестиції є важливим чинником в розвитку країни та її інтеграції до світового 
виробництва. На міжнародному рівні регіони, що відчувають нестачу інвестиційних ресурсів, зацікавлені в швидкому залученні в 
економіку країни іноземних коштів.  

Тому інвестиційна діяльність посідає особливе місце в структурі пріоритетів розвитку української економіки та активізація 
інвестиційних процесів є одним з найбільш дієвих механізмів соціально-економічних перетворень.  

Дослідження проблем інвестування економіці є центром уваги багатьох іноземних та вітчизняних науковців: М.Бромвича, 
Ф.Моділіані, А.Тобіна, У.Фішера, У.Шарпа, Б.В.Губського, В.Н.Дегтяренка, Д.Г.Лук’яненка, Ю.В.Макогона, В.Д.Шапіро, В.Я.Шевчука та 
інших.   

Актуальним нині є дослідження та систематизація механізмів та організаційно-правових інструментів стимулювання та активізації 
інвестиційної діяльності в Україні.   

Одним із потужних інструментів залучення інвестиційних ресурсів є вільні (спеціальні) економічні зони зі спеціальним режимом 
інвестиційної діяльності. Указом Президента України від 18.06.1998 № 650/98 «Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим 
інвестиційної діяльності в Донецькій області» в Донецькій області було запроваджено спеціальний режим інвестиційної діяльності.  

24 грудня 1998 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України №356-ХІV „Про спеціальні економічні зони та 
спеціальний режим інвестиційної  діяльності в Донецькій області” (далі - Закон), якім передбачалося надання податкових та митних пільг 
суб’єктам господарювання, що реалізують інвестиційні проекти в спеціальних економічних зонах і на територіях пріоритетного розвитку 
[2]. 

 Головна мета Закону полягала у подоланні депресивності територій у зв’язку із закриттям, реструктуризацією гірничодобувних та 
інших підприємств шляхом активізації інвестиційної діяльності, залучення інвестицій та здійснення технічного переозброєння у 
пріоритетних галузях, ефективних структурних перетворень у матеріальному виробництві, створення нових робочих місць, підвищення 
матеріального добробуту населення. 

  Всього в Україні створено 11 спеціальних економічних зон та 72 території пріоритетного розвитку. 
В Донецькій області було створено СЕЗ „Донецьк” і СЕЗ „Азов” та запроваджено спеціальний режим інвестиційної діяльності на 

33 територіях пріоритетного розвитку  (в 26 містах та 7 районах: Артемівськ, Вугледар, Горлівка, Дзержинськ, Димитров, Добропілля, 
Донецьк, Дружківка, Єнакієве, Жданівка, Зугрес, Іловайськ, Кіровське, Костянтинівка, Краматорськ, Красноармійськ, Красний Лиман, 
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Макіївка, Маріуполь, Новогродівка, Селидове, Слов’янськ, Сніжне, Торез, Харцизьк, Шахтарськ, Амвросіївський, Волноваський, 
Мар’їнський, Костянтинівський, Слов’янський, Старобешівський, Шахтарський райони).  

З початку дії Закону станом на 01.08.2013 Радою з питань спеціальних економічних зон і спеціального режиму інвестиційної 
діяльності в Донецькій області було схвалено до реалізації у СЕЗ та ТПР 188 інвестиційних проектів загальною кошторисною вартістю 3,9 
млрд.дол.США,. 

За даними звітності підприємств Донецької області станом на 01.01.2013 схвалено до реалізації у СЕЗ та ТПР 188 інвестиційних 
проектів загальною кошторисною вартістю  3861,1 млн.дол.США, з них іноземні інвестиції складають 22,0% (845,1 млн.дол.США). 

Завершено реалізацію 177 інвестиційних проектів загальною вартістю  3264,8 млн.дол.США. 
 Протягом 2012 року завершено реалізацію 14 проектів, в тому числі 7 проектів - у зв’язку з відміною пільг, а також 7 проектів 

завершено у зв’язку із завершенням терміну реалізації.  
В 2012 р. реалізовувалось  4 інвестиційних проекти загальною вартістю 143,8 млн. дол. США на 4 підприємствах. 
З початку реалізації Закону України «Про спеціальні економічні зони і спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій 

області» за інвестиційними проектами на ТПР надійшло інвестицій у сумі 2982,5 млн.дол.США. 
По всіх проектах залучено інвестицій у сумі 3,0 млрд.дол.США, з них 620,0 млн.дол.США – іноземних інвестицій. 
Основна частина проектів  була схвалена до реалізації на ТПР м. Донецьк –   66 проектів вартістю 1,8 млрд.дол.США, м. 

Красноармійськ – 22 проекти вартістю 0,5 млрд.дол.США, м. Маріуполь – 15 проектів вартістю 0,5 млрд.дол.США. 
Але залучення інвестицій на території пріоритетного розвитку відбувалося не рівномірно, так на 8-ми територіях діяльність у 

спеціальному режимі інвестування не було розпочато взагалі, інвестиції не залучалися у мм. Жданівка, Новогродівка, Красний Лиман, 
Вугледар, Зугрес, Іловайськ, Амвросіївський та Шахтарський районах. По 1-му інвестиційному проекту було схвалено у 8-ми мм., а саме 
Дзержинськ, Димитров, Дружківка, Кіровське, Костянтинівка, Селидове, Торез, Шахтарськ і Старобешівському районі. 

Крім того, сальдо надходжень до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів податкових зборів та отриманих митних і 
податкових пільг від'ємне і становить за весь період функціонування СЕЗ і ТПР Донецької області 2,4 млрд. грн. 

Прийняття частини 27 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2005 рік» та інші законодавчі акти» скасувало основні положення Закону, що стосуються надання податкових та митних пільг 
підприємствам, які реалізують інвестиційні проекти в СЕЗ і на ТПР.  

Для іноземних інвесторів на території України встановлюється національний режим інвестиційної та іншої господарської 
діяльності, за винятками, передбаченими законодавством України та міжнародними договорами України. Для окремих суб'єктів 
підприємницької діяльності, які здійснюють інвестиційні проекти із залученням іноземних інвестицій, що реалізуються відповідно до 
державних програм розвитку пріоритетних галузей економіки, соціальної сфери і територій, може встановлюватися пільговий режим 
інвестиційної та іншої господарської діяльності [1]. 

Протягом 2010-2012 років державою реалізовано достатньо широке коло заходів, спрямованих на стимулювання інвестиційної 
діяльності та фінансове забезпечення розвитку національної економіки, в тому числі в регіональному аспекті. 

Так, Законом України «Про стимулювання розвитку регіонів» визначено, що стимулювання розвитку регіонів здійснюється, 
зокрема на засадах програмно-цільового підходу до розв’язання проблем соціально-економічного розвитку, створення сприятливого 
інвестиційного середовища в регіонах; концентрації на конкурсній основі коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, а 
також інших ресурсів з метою досягнення найбільш ефективного їх використання для цілей регіонального розвитку. 

Цим законом передбачено, що з метою стимулювання розвитку депресивних територій у їх межах можуть здійснюватись, зокрема, 
такі заходи як: 

- цільове спрямування державних капітальних вкладень у розвиток виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури; 
- надання державної підтримки, у тому числі фінансової, малим підприємствам, сприяння формуванню об’єктів інфраструктури 

розвитку підприємництва, таких як бізнес-центри, бізнес-інкубатори, інноваційні та консалтингові центри, венчурні фонди тощо. 
Статтею 24-1 Бюджетного кодексу України з метою забезпечення фінансування заходів, спрямованих на виконання, зокрема, 

державних цільових програм та інвестиційних програм (проектів) у частині виконання заходів регіонального розвитку; програм і заходів 
соціально-економічного розвитку регіонів, включаючи програми і заходи розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць 
(зокрема малих міст, гірських населених пунктів, населених пунктів зон спостереження тощо), передбачено створення державного фонду 
регіонального розвитку у складі загального фонду державного бюджету. 

Поряд з тим, Законом України «Про державні цільові програми» з метою сприяння реалізації державної політики на пріоритетних 
напрямах розвитку держави, окремих галузей економіки та адміністративно-територіальних одиниць; забезпечення концентрації 
фінансових, матеріально-технічних, інших ресурсів, виробничого та наукового потенціалу, а також координації діяльності центральних і 
місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій для розв’язання найважливіших проблем, визначено правові засади 
для використання інструменту як державні цільові програми. 

Слід зазначити, що чинним законодавством України створюються всі можливі умови щодо забезпечення рівного захисту прав, 
інтересів і майна суб’єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності, ефективного інвестування економіки України, розвитку 
міжнародного економічного співробітництва та інтеграції. 

Так, статтею 12-1 Закону України «Про інвестиційну діяльність» передбачена державна підтримка для реалізації інвестиційних 
проектів, яка надається шляхом фінансування реалізації, співфінансування, кредитування, повної або часткової компенсації відсотків за 
кредитами за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; надання державних і місцевих гарантій з метою забезпечення виконання 
боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єкта господарювання; застосування інших форм, передбачених цим Законом. 

Відповідно до цього Закону відбір інвестиційних пропозицій та проектів для надання державної підтримки здійснюється на 
конкурсних засадах після державної реєстрації проектних (інвестиційних) пропозицій або інвестиційних проектів та оцінки їх економічної 
ефективності [1]. 

Крім того, з 1 січня 2013 року набрав чинності Закон України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях 
економіки з метою створення нових робочих місць», який спрямований на створення умов для активізації інвестиційної діяльності шляхом 
концентрації ресурсів держави на пріоритетних напрямах розвитку економіки з метою запровадження новітніх та енергозберігаючих 
технологій, створення нових робочих місць, розвитку регіонів. 

Зазначеним Законом передбачено державну підтримку інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях, а також застосування до 
суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, особливостей оподаткування податком 
на прибуток і оподаткування ввізним митом, згідно з Податковим і Митним кодексами України (далі – Податковий і Митний кодекси). 

У червні 2012 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про індустріальні парки», яким передбачено стимулюючі 
заходи щодо створення та функціонування індустріальних парків, що можуть утворюватися на землях державної, комунальної та приватної 
власності. 

Поряд з цим, Податковим кодексом встановлено сприятливий режим оподаткування діяльності суб’єктів господарювання, які 
забезпечують реалізацію інвестиційних проектів, спрямованих, зокрема, на підвищення енергоефективності та енергозбереження, 
забезпечення виробництва та використання альтернативних джерел палива. 

Також встановлено перелік видів діяльності, які стимулюються державою, шляхом використання відповідних фіскальних 
інструментів. 

Тимчасово,  до 1 січня 2020 року, звільняються від оподаткування : 
- прибуток виробників біопалива, отриманий від продажу біопалива; 
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- прибуток підприємств, отриманий ними від діяльності з одночасного виробництва електричної і теплової енергії з використанням 
біологічних видів палива та/або виробництва теплової енергії з використанням біологічних видів палива; 

- прибуток виробників техніки, обладнання, устаткування, визначених статтею 7 Закону України «Про альтернативні види палива», 
для виготовлення та реконструкції технічних і транспортних засобів, у тому числі самохідних сільськогосподарських машин та 
енергетичних установок, які споживають біологічні види палива, одержаний від продажу зазначеної техніки, обладнання та устаткування, 
що були вироблені на території України. 

  Тимчасово, до 1 січня  2020 року, звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий ними від господарської 
діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про газ 
(метан) вугільних родовищ». 

Тимчасово, строком на 10 років, починаючи з січня 2011 року, звільняються від оподаткування: 
- прибуток суб’єкта господарської діяльності, отриманий від надання готельних послуг (у готелях категорії «п’ять зірок», «чотири 

зірки», і «три зірки», у тому числі новозбудованих чи реконструйованих або в яких проведено капітальний ремонт чи реставрація існуючих 
будівель і споруд (за умови, що дохід від реалізації послуг з розміщенням шляхом надання номера для тимчасового проживання складає не 
менше 50 відсотків сукупного доходу такого суб’єкта господарської діяльності за відповідний податковий (звітний) період, у якому 
застосовується пільга); 

- прибуток, отриманий від основної діяльності підприємств легкої промисловості, крім підприємств, які виробляють продукцію на 
давальницькій сировині; 

- прибуток, отриманий від основної діяльності підприємств галузі електроенергетики, які виробляють електричну енергію 
виключно з відновлювальних джерел енергії; 

- прибуток, отриманий від основної діяльності підприємств суднобудівної промисловості; 
- прибуток підприємств літакобудівної промисловості, отриманий від основної діяльності, а також від проведення такими 

підприємствами науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які виконуються для потреб літакобудівної промисловості; 
- прибуток підприємств машинобудування для агропромислового комплексу. 
Податковим кодексом також встановлено сприятливий режим оподаткування діяльності суб’єктів індустрії програмної продукції, 

зокрема: 
- тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з 

постачання програмної продукції; 
- з 1 січня 2013 року встановлена ставка податку на прибуток підприємств для суб’єктів індустрії програмної продукції в розмірі 5 

відсотків [4]. 
Митним кодексом передбачено стимулюючі норми щодо залучення іноземних інвестицій, зокрема, встановлено, що: 
- товари (крім товарів для реалізації або використання з метою, безпосередньо не пов’язаною з провадженням підприємницької 

діяльності), що ввозяться на митну територію України на строк не менше трьох років іноземними інвесторами відповідно до Закону 
України «Про режим іноземного інвестування» з метою інвестування на підставі зареєстрованих договорів (контрактів) або як внесок 
іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями, звільняються від сплати ввізного мита. При 
відчуженні таких товарів раніше трьох років з часу зарахування їх на баланс ввізне мито сплачується на загальних підставах; 

- товари, що ввозяться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями 
(крім товарів для реалізації або використання з метою, безпосередньо не пов’язаною з провадженням підприємницької діяльності), 
звільняються від сплати ввізного мита [3]. 

Також, Митним кодексом удосконалено правові засади відкриття та експлуатації вільних митних зон. 
Вільні митні зони в Україні можуть бути таких типів: 
- комерційного типу, створюються з метою забезпечення вільного зберігання товарів без обмеження строків; 
- сервісного типу, створюються з метою забезпечення вільної діяльності підприємств з ремонту, модернізації, будівництва 

повітряних, морських і річкових суден, інших плавучих засобів, їх складових частин; 
- промислового типу, створюються для цілей переробки (виробництва) товарів на територіях відповідних типів спеціальних 

(вільних) економічних зон [3]. 
Вільні митні зони можуть створюватися у пунктах пропуску через державний кордон України, на територіях морських і річкових 

портів, аеропортів, на залізничних станціях та на територіях підприємств, а також в інших місцях, у яких можливо забезпечити режим 
вільної митної зони відповідно до цього Кодексу. 

Таким чином, чинні стимулюючі норми законодавства дозволяють в повній мірі використати наявний інвестиційний потенціал 
регіонів, з урахуванням їх особливостей, для забезпечення активізації соціально-економічного розвитку регіону, залучення в економіку 
додаткових фінансових ресурсів, створення нових робочих місць та збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів шляхом реалізації 
інвестиційних проектів. 

 
СПИСОК ДЖЕРЕЛ: 
1. Закон України “Про інвестиційну діяльність” [Електроний ресурс].  – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=1560-12l  – Назва з экрану. 
2. Закон України „Про загальні засади створення i функціонування спеціальних (вільних) економічних зон” // Віртуальний термінал 
Держмитслужби України.  Електронний ресурс.  Режим доступу: http://www.customs.com.ua/php/document.php?ISN=8004 – Назва з 
экрану 
3.  Митний кодекс України [Електроний ресурс].  – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17  – Назва з экрану 
4. Податковий кодекс України [Електроний ресурс].  – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 – Назва з экрану. 
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Барнагян В.С. До аналізу методів адаптивного прогнозування  
Найважливішим чинником, що пояснює необхідність вживання адаптивних моделей, є нестаціонарна параметрів зовнішнього середовища 
тих, що характеризуються невизначеністю. Адаптація формальної моделі здійснюється за результатами аналізу поточної і прогнозованої 
інформації. Приймаючи рішення в цих умовах керуються правилом, згідно з яким навіть поверхневий аналіз або прогноз краще 
спонтанних. 
У статті розглянуті методи адаптивного прогнозування. Форми конкурентної боротьби, що складаються, пред'являють підвищені вимоги до 
здатності організацій гнучко реагувати на зміни в зовнішньому середовищі. Методи статистичного моделювання, що реалізовуються в 
засобах програмної підтримки, дозволяють  врахувати коливання параметрів зовнішнього середовища. Наведено приклад використання 
технології статистичного аналізу і адаптивного прогнозування тимчасових рядів на базі ППП STATGRAPHICS. 
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У статті досліджено можливість побудови адаптивних методів прогнозування за допомогою програмних засобів. Це особливо актуально  з 
урахуванням того, що в ринкових умовах часто є багатофакторні залежності. По тому, наскільки вдасться «навчити» модель в процесі 
діалогу, можна буде судити про можливість адекватного віддзеркалення досліджуваного тимчасового ряду. Дане прогнозування дозволяє 
знизити вплив невизначеності при плануванні. 
Ключові слова: аналіз тимчасових рядів, автокореляційна функція тимчасового ряду, сезонність, згладжування, сезонна декомпозиція, 
екстраполяція, назва (і номер) параметра, оцінка параметра, стандартне відхилення, нормоване відхилення, вірогідність нормованого 
відхилення, прогнозування. 
Барнагян В.С. К анализу методов адаптивного прогнозирования 
Важнейшим фактором, объясняющим необходимость применения адаптивных моделей, является нестационарность параметров внешней 
среды характеризующихся неопределенностью. Адаптация формальной модели осуществляется по результатам анализа текущей и 
прогнозируемой информации. Принимая решения в этих условиях руководствуются правилом, согласно которому даже поверхностный 
анализ или прогноз лучше спонтанных. 
В статье рассмотрены методы адаптивного прогнозирования. Складывающиеся формы конкурентной борьбы предъявляет повышенные 
требования к способности организаций гибко реагировать на изменения во внешней среде. Методы статистического моделирования, 
реализуемые в средствах программной поддержки, позволяют  учесть колебания параметров внешней среды. Приведен пример 
использования технологии статистического анализа и адаптивного прогнозирования временных рядов на базе ППП STATGRAPHICS. 
В статье исследована возможность построения адаптивных методов прогнозирования с помощью программных средств. Это особенно 
актуально  с учетом того,  что в рыночных условиях зачастую имеются многофакторные зависимости. По тому, насколько удастся 
«обучить» модель в процессе диалога, можно будет судить о возможности адекватного отражения исследуемого временного ряда. Данное 
прогнозирование позволяет снизить влияние неопределенности при планировании. 
Ключевые слова: анализ временных рядов, автокорреляционная функция временного ряда, сезонность, сглаживание, сезонная 
декомпозиция, экстраполяция, название (и номер) параметра, оценка параметра, стандартное отклонение, нормированное отклонение, 
вероятность нормированного отклонения, прогнозирование. 
Barnagyan V. To the analysis of methods of adaptive prognostication 
A major factor, explaining the necessity of application of adaptive models, is an unstationarity of parameters of external environment of characterized 
by a vagueness. Adaptation of formal model is carried out on results the analysis of current and forecast information. Making decision in these terms 
follow a rule in obedience to which even superficial analysis or prognosis better spontaneous. 
In clause the methods of adaptive forecasting are considered. Ужесточение of the forms of competitive struggle shows increased requirements to 
ability of organizations flexibly to react to changes in external environment. The methods of statistical modeling sold in means of program support, 
allow to take into account fluctuations of parameters of external environment. The example of use of technology of the statistical analysis and 
adaptive forecasting of temporary rows on base STATGRAPHICS is given. 
In the article possibility of construction of adaptive methods of prognostication is investigational by programmatic facilities. It is special topically  
taking to account that in market conditions frequently there are multivariable dependences. On that, as far as it will be succeeded to «teach» a model 
in the process of dialog, it is possible it will be to judge about possibility of adequate reflection of the probed temporal row. Such prognostication 
allows to reduce influence of vagueness at planning. 
Key words: analysis of temporal rows, autocorrelation function of temporal row, seasonality, smoothing out, seasonal decouplig, extrapolation, name 
(and number) of parameter, estimation of parameter, standard deviation, rationed rejection, probability of the rationed rejection, prognostication. 

 
Постановка проблемы.  
В процессе развития, сложные адаптивные системы, к которым можно отнести организацию, по разному проявляют свои 

потенциальные возможности.   
Обычно такой процесс состоит из двух фаз: фазы развития системы внутри определенной формы и фазы смены формы развития – 

метаморфозы. Поэтому организационное развитие имеет циклический характер. Одним из условий своевременной адаптации к постоянным 
изменениям во внешней среде является умение идентифицировать неопределенность на основе имеющейся информации и осуществлять 
корректировку действий, прогнозируя последствия планируемых мероприятий. Иначе говоря, обеспечение принципа адаптивности – 
формирование стратегического плана развития, должно осуществляться с учетом возможных изменений внешней среды. Чаще всего 
понятие адаптация рассматривается в трех аспектах: как процесс приспособления к условиям функционирования, как способность системы 
приспосабливаться и, как результат [1].   

 
 
Обычно методы адаптивного прогнозирования применяются в тех случаях, когда основой прогноза являются временные ряды. Для 

этой цели строятся трендовые модели, которые предполагают, что основные факторы и тенденции прошлого периода сохранятся на период 
прогноза, что позволит учесть направление возможных изменений в будущем. Характеристики временного ряда зависят от воздействия  в 
различные периоды времени большого числа факторов внешней среды. При этом одни из них (по разным причинам) ослабляют свое 
влияние, а другие, наоборот, увеличивают. Выбор функции, аппроксимирующей тренд, осуществляется с учетом специфики 
моделируемого явления.  

 Актуальность исследования проблемы вызвана тем обстоятельством, что динамизм изменений во внешней среде, условиях 
ведения бизнеса сводит горизонт прогноза  к коротким временным рядам, а использование статистических методов обеспечивает 
пошаговое получение прогнозов во времени. Поэтому возникает необходимость строить прогнозные модели, базирующиеся на небольшом 
количестве свежих данных, что требует от моделей адаптивных свойств. В идеале это должны быть самонастраивающиеся модели, 
способные учитывать ценность информации элементов временного ряда для прогнозов будущих периодов. Возможность своевременной 
адаптации к постоянным изменениям и обеспечение опережающего развития становится ключевым показателем качества системы, что 
особенно важно для устойчивого положения организации в условиях рынка [2]. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
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В 1949 году Джордж К. Ципф открыл принцип наименьшего усилия, который, развил ранее обоснованный Принцип Парето, 
согласно которому имеющиеся ресурсы самоорганизуются так, чтобы свести к минимуму затраченную работу, и, таким образом, 
приблизительно 20-30% любого ресурса производят 70-80% деятельности, связанной с этим ресурсом. 

При степенной зависимости нередко наблюдается так называемый закон Ципфа [7].  

                                      ,                                                                      (1) 

где - величина члена последовательности  

- наибольшая величина в убывающей числовой последовательности 

- порядковый номер члена последовательности  

- показатель Ципфа 
 

          Проблемы, связанные с необходимостью давать правильную оценку развитию рыночных ситуаций зависит от способности 
прогнозировать превалирующие ожидания участников рынка.  Методам прогнозирования, методологии многоуровневого моделирования 
производственной и организационной системы, различным методам идентификации нечетких моделей, оценке эффективности применения 
адаптивных технологий в управлении, посвящены работы Доналда Дж. Бауэрсокса, Дейвида Дж. Клосса, Долятовского В.А., Э.Е. Тихонова 
[2,3,4]. Построению статистических моделей с переменными параметрами для прогнозирования нестационарных временных рядов 
посвящены работы Ю.П. Лукашина, В.В. Соболева, А.А. Давыдова  [5,6,7,] и др. Тем  не менее, вопрос построения адекватной модели 
адаптивного прогноза с использованием программных средств [8,9], продолжает оставаться актуальным, что вызывает необходимость  
продолжения работ в этом направлении. 

Выделение нерешенной проблемы. 
При практическом использовании достаточно сложно провести разделение между адаптивными и неадаптивными методами 

прогнозирования. Чаще всего проверка осуществляется эмпирически.  
Наиболее часто к адаптивным методам прогнозирования относят методы скользящего среднего, экспоненциального сглаживания, 

метод гармонических весов, авторегрессию и метод Бокса-Дженкинса. Параметры адаптивных моделей чаще всего рассчитываются с 
использованием пакетов прикладных программ, например, STATGRAPHICS Plus for Windows, Statistica, SPSS, Forecast Expert и др. 

Процедура адаптации имеющихся программных средств, предполагает определенный алгоритм решения при построении модели 
прогнозирования. Поэтому необходима проверка построения модели прогнозирования на практическом примере.  

Цель исследования заключается в проверке возможности построения адаптивных методов прогнозирования с помощью 
программных средств. Это особенно актуально  с учетом того,  что в рыночных условиях зачастую имеются многофакторные зависимости 
(например, объем реализации зависит от цены, конкуренции в соответствующем сегменте рынка, покупательной способности и др.).  По 
тому, насколько удастся «обучить» модель в процессе диалога, можно будет судить о возможности  адекватного отражения исследуемого 
временного ряда. В каком- то смысле, такое прогнозирование позволяет снизить влияние неопределенности при планировании. 

Результаты исследования. На российском рынке программных продуктов существует большой выбор универсальных и 
профессиональных статистических пакетов, позволяющих осуществлять разработку различных прогнозов. Наибольшее распространение 
получили следующие программные комплексы – SPSS, Statistica и STATGRAPHICS. Они располагают широким наборов средств анализа и 
прогнозирования временных рядов. Выгодно отличает использование этих пакетов наличие большего количества графических процедур, 
позволяющих наглядно отобразить полученные результаты. 

При осуществлении процедур анализа и прогнозирования временных рядов пакеты содержат возможности ведения диалога, при 
котором можно использовать много дополнительных опций, позволяющих проводить углубленный статистический анализ и 
прогнозирование данных. 

Пакет SGWin  имеет модуль «Анализ временных рядов», который содержит описательные методы, процедуры сглаживания рядов, 
сезонной декомпозиции и прогнозирования [4,5,6,7]. 

Этот модуль помогает увидеть «чистую» картину динамических данных. 
Рассмотрим анализ временных рядов на примере продаж металлопластиковых окон. 
График временного ряда имеет следующий вид (рис.1). 
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Рис. 1. Горизонтальный график временной последовательности 

Оценим регулярность временного ряда, определяемую его внутренней структурой, которая характеризуется коэффициентом 
корреляции между уровнями xt и сдвинутыми относительно них уровнями xt+L, где t-период, а L –лаг (задержка, сдвиг). При этом, L ≥ 1, а 
верхняя граница L зависит от общего числа периодов и складывающегося количества пар xt и xt+L . Теснота связи между сдвинутыми 
уровнями характеризуется автокорреляцией (рис.2). 



ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ  
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ  ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 36

0 3 6 9 12 15

lag

-1

-0,6

-0,2

0,2

0,6

1

A
u

to
co

rr
e

la
tio

n
s

 
 

Рис. 2. Автокорреляционная функция временного ряда 
 
Из рисунка видно, при каких лагах коэффициенты автокорреляции выходят за 95% доверительных границ. В пакете используется 

три теста на нерегулярность временного ряда. 
В первом (Runs above and below median) рассчитывается, сколько раз значение анализируемой переменной выше или ниже 

медианы распределения. В нашем случае рассчитанное число составляет 7, тогда как для случайной последовательности должно быть 19. 
При этом р – значение 0,0001 поэтому гипотеза о нерегулярности временного ряда отвергается с вероятностью близкой к 100%. 

Во втором тесте (Runs up and down) рассчитывается, сколько раз временной ряд повышался или понижался. В рассматриваемом 
примере данная величина равна 8, а для случайной последовательности  она составила бы 23,66. В этом случае также отвергается гипотеза 
о нерегулярности временного ряда. 

Третий тест (Box- Pierce Test) основан на анализе суммы квадратов последовательности чисел. В нашем случае  р - значение также 
меньше 0,01. Таким образом, все три теста позволяют с большой уверенностью утверждать, что рассматриваемый временной ряд имеет 
выраженную регулярную компоненту. 

 Для оценки сезонности временного ряда используются различные модели. В рыночных условиях чаще встречаются 
экспоненциальные тенденции с мультипликативно наложенной сезонностью. Поэтому перед использованием аддитивной модели члены 
анализируемого временного ряда обычно заменяют их логарифмами, преобразуя экспоненциальную тенденцию в линейную, а 
мультипликативную сезонность − в аддитивную. Преимущество аддитивной модели заключается в относительной простоте ее 
вычислительной реализации.  

В SGWin задача обнаружения определения сезонности и оценки ее частоты решается численным и графическим представлением 
квадратов амплитуд синусоидальных гармоник Фурье для последовательности частот. 

В таблице Периодограмма приводятся три колонки, в первой из которых отражены частоты, во второй—текущие периоды и в 
третьей – квадраты амплитуд синусоидальных гармоник Фурье.  

                 
Таблица 1- Периодограмма 

 

                               
Из таблицы следует, что при частоте 0, 25,  текущий период составляет  4. При этом квадрат амплитуды возрастает до 53,444. 

Графическое отображение периодограммы на рис.3. 
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Рис. 3. График периодограммы 
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Дальнейший анализ временного ряда предполагает его сглаживание, сезонную декомпозицию и прогнозирование. 
Сглаживание осуществляется различными методами скользящего среднего (простого, Спенсера, взвешенного Хендерсона, 

экспоненциально взвешенного, сезонные декомпозиции – мультипликативного и аддитивного типа, прогнозирование – методами ARIMA 
Бокса-Дженкинса, случайного поиска, среднего тренда (линейного, квадратичного), различных моделей экспоненциального сглаживания. 

При выборе метода сглаживания возможно как однократное сглаживание одним из предлагаемых в процессе диалога методов, так 
и повторное сглаживание уже сглаженных значений (выбираемых независимо от первого метода). Пакет предоставляет возможности для 
математического преобразования уровней сглаживания, учета сезонности и ее внутреннего строения, общего тренда и инфляции. С 
помощью опций Match  можно задать преобразования исходных данных для замены натуральных численных значений уровней их 
логарифмами, степенями, обратными величинами. При таких преобразованиях мультипликативные составляющие уровней (сомножители) 
удается сделать аддитивными (слагаемыми). 

Использование встроенных инструментов позволяет подобрать подходящий вариант сглаживания.  
При этом, критериями подходящего выбора являются: 
 соответствие сглаженных значений знанию рыночных условий о поведении регулярной составляющей временного ряда; 
 адекватность остатков. 
При мультипликативном методе сезонной декомпозиции, сезонная компонента рассматривается как сомножитель в уровне – 

произведении компонент (тренда, сезонной, случайной), а при аддитивной - как слагаемое (суммы тех же компонент)  уровня. 
Методика статистического прогноза по сезонным колебаниям основана на их экстраполяции, т.е. на предположении о том, что 

параметры сезонных колебаний сохраняются до прогнозируемого периода. Рассчитываемые при этом индексы сезонности позволяют 
измерить сезонные колебания. Графическое отображение результатов в блоке процедур сезонной декомпозиции – график сезонных 
индексов (рис. 4), показывает значение сезонного индекса для каждого месяца.  

 
Рис. 4. График сезонных индексов 

Из него следует, что июнь был месяцем наибольших продаж за рассмотренный трехлетний период, а декабрь – наихудшим с точки 
зрения сбыта металлопластиковых окон.  

Современная экономическая наука располагает большим количеством разнообразных методов прогнозирования.  
Существуют два основных подхода к прогнозированию: качественный и количественный. Качественные методы позволяют 

учитывать дополнительную информацию (личные мнения, предположения) и используются, чаще всего, в случаях большой 
неопределенности окружающей среды. Количественные технологии используют данные прошлых периодов и базируются на анализе 
объективных числовых данных. На практике могут быть использованы оба этих подхода. 

Процедуры прогнозирования, реализуемые пакетом, позволяют задавать различные модели временного ряда (случайная 
последовательность, последовательность близкая к общему среднему, линейный тренд, скользящее среднее, простое экспоненциальное 
сглаживание) с определенными параметрами и преобразованием уровней. При этом предлагается широкий набор методов обработки 
модели для прогнозирования. После задания необходимых параметров можно получить таблицу результатов с оценками найденных 
параметров авторегрессий и их достоверности в столбцах: название (и номер) параметра, оценка параметра, стандартное отклонение, 
нормированное отклонение (t), вероятность нормированного отклонения (P-value). Чем больше t и меньше P-value, тем достовернее 
оценка параметра. Другим критерием качества подбора является близкая к нулю автокорреляция остатков, то есть модель регулярной 
составляющей должна давать «белый шум» в качестве остатков. 

 
Рис. 5. График временной последовательности с линией прогноза и 95% доверительными границами 

На графике (рис.5) приведены значения исходного временного ряда  и показаны прогнозные значения (на три месяца) количества 
металлопластиковых окон,  построенных с помощью  метода экспоненциального сглаживания Брауна, с α=0,17.  При этом, в первый месяц 
прогнозируется реализация 60-ти окон, во второй-61 и в третий- 66. Сопоставление с фактическими объемами реализации показало 
достаточно удовлетворительную степень точности прогноза (разница за три месяца составила 2 металлопластиковых окна).   

Выводы и предложения. 
1. Обязательным условием при использовании пакета SGWin является необходимость использования реальных наблюдений, 

которые должны описывать параметры временных данных по конкретным объектам. 
2. Выполненные исследования показали, что использование средств программной поддержки (на примере SGWin) позволяют (в 

режиме диалога) адаптировать методы прогнозирования для получения устойчивых результатов при формировании ожидаемого спроса на 
реализуемую продукцию. 

3. Необходимо осуществить ранжировку объектов и сформулировать правила пошаговой адаптации при прогнозировании.  
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Баришнікова В.В. Вплив розвитку світової портової системи на діяльність морських портів України. 
Морські порти сьогодні - це невід'ємна частина міжнародної транспортного ланцюжка і світової торгівлі. Коли розвиток національної 
економіки залежав від внутрішніх ринків, порти не грали такої важливої ролі. Процес глобалізації національних економік приводить 
держави до необхідності  здійснювати макроекономічну політику, орієнтовану на експорт, що у свою чергу забезпечує істотний ріст обсягу 
зовнішньої торгівлі. У зв'язку з цим зростає значення портів і їхня роль у досягненні національних економічних цілей. Порт є також 
центром комерційних послуг, що роблять своїм користувачам комплекс послуг при перевалці вантажів, виступає в ролі центра 
індивідуального обслуговування, центра технічних послуг, екологічного центра. Крім того, при наявності сприятливих умов і підтримці 
уряду, порт може створити всі необхідні умови для розвитку промисловості у припортовій зоні. Іншими словами, сучасний порт - це 
транспортний вузол, центр послуг, база матеріально-технічного забезпечення торгівлі і промислового розвитку припортової зони. В останні 
десятиліття міжнародна торгівля перетворилася в основний рушій економічного росту багатьох країн, що докорінно змінило характер 
діяльності портів. Для них відкриваються нові можливості, але як усе нове, вони сполучені з великим ризиком, тому що порти стають 
частиною величезної конкурентної системи. 
Ключові слова: портова система, комерційна діяльність, диверсифікованість портових послуг, розподільна діяльність, ковзаюча 
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Барышникова В.В. Влияние развития мировой портовой системы на деятельность морских портов Украины. 
Морские порты сегодня - это неотъемлемая часть международной транспортной цепочки и мировой торговли. Когда развитие 
национальной экономики зависело от внутренних рынков, порты не играли такой важной роли. Процесс глобализации национальных 
экономик приводит государства к необходимости  осуществлять макроэкономическую политику, ориентированную на экспорт, который в 
свою очередь обеспечивает существенный рост объема внешней торговли. В связи с этим возрастает значение портов и их роль в 
достижении национальных экономических целей. Порт является также центром коммерческих услуг, которые делают своим пользователям 
комплекс услуг при перевалке грузов, выступает в роле центра индивидуального обслуживания, центра технических услуг, экологического 
центра. Кроме того, при наличия благоприятных условий и поддержке правительства, порт может создать все необходимые условия для 
развития промышленности в припортовой зоне. Другими словами, современный порт - это транспортный узел, центр услуг, база 
материально-технического обеспечения торговли и промышленного развития припортовой зоны. В последние десятилетия международная 
торговля превратилась в основной движитель экономического роста многих стран, которое коренным образом изменило характер 
деятельности портов. Для них приоткрываются новые возможности, но как все новое, они соединены с большим риском, потому что порты 
становятся частью огромной конкурентной системы. 
Ключевые слова: портовая система, коммерческая деятельность, диверсификация портовых услуг, распределительная деятельность, 
скользящая приватизация, портовое сообщество. 
Baryshnikova V. Оf development of world port system on activity of seaports of Ukraine. 
Seaports today is an integral part of the international transport chain and world trade. When national economy development depended on home 
markets, ports did not play such important role. Process of globalisation of national economies leads the necessity states to carry out the 
macroeconomic policy focused for export which in turn provides essential growth of volume of foreign trade. In this connection value of ports and 
their role increases in achievement of national economic targets. The port is also the centre of commercial services which do to the users a complex of 
services at transfer of cargoes, acts in role the centre of individual service, the centre of technical services, the ecological centre. Besides, at presence 
of favorable conditions and government support, the port can create all necessary conditions for industry development in port to a zone. In other 
words, the modern port is a transport knot, the centre of services, base of material support of trade and industrial development port zones. Last 
decades international trade has turned to the basic engine economic growth of many countries which has radically changed character of activity of 
ports. For them new possibilities but as all new, they are connected to the big risk because ports become a part of huge competitive system are slightly 
opened. 
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Постановка проблеми. Сучасний порт уже є не тільки проміжною ланкою між різними видами транспорту, а відіграє активну роль 

у світовій транспортній системі. Відбувається диверсифікованість портових послуг, що у теперішній час виходять за рамки границь 
звичайного порту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Цю проблему в різний час розглядали багато вчених. 
Ціль статті. У теперішній час комерційна функція і комерційний характер портів одержали у світі повне визнання. Сучасні порти 

вже розглядаються як промислові чи комерційні підприємства. 
Виклад матеріалу. Сучасні порти можна підрозділити на три покоління. Консервативна стратегія адміністративного регулювання, 

що домінувала до середини 60-х років, стала гальмом на шляху задоволення потреб міжнародної торгівлі, що ростуть. До дійсного часу у 
багатьох портах світу вже давно відмовилися від такої стратегії. На зміну її прийшла стратегія комерціалізації діяльності порту. Вона 
сприяла появі портів другого і третього поколінь, що змогли успішно вижити за рахунок росту вантажообігу, збільшення числа заходів 
судів і головне за рахунок організації на своїй території промислової і комерційної діяльності. 

Іншим напрямок активізації стратегії розвитку порту є його орієнтація на комплексну обробку і розподіл інформаційних потоків, 
зв'язаних з обслуговуванням вантажопотоків. Якщо  в минулому основним критерієм розвитку порту виступала його інфраструктура, то 
сьогодні до нього додається ще один не менш важливий елемент - це "інфоструктура" , тобто  інформаційна структура порту. Саме 
інфоструктура сьогодні визначає конкурентноздатність порту, тому що від її в основному залежить якісна і, саме головне, встановлений 
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термін доставки товарів від виробника до споживача. Дуже важливі аспектом стратегії розвитку сучасного порту є його організаційна 
інтеграція.  

Порти третього покоління стали виникати в 80-х роках завдяки інтенсивному розвитку контейнеризації і широкому поширенню 
мультимодальних перевезень [3].  Поява цих портів зовсім не означає, що діяльність портів першого і другого покоління дійшла кінця .  

Традиційні портові послуги, пов'язані з обробкою судів, залишаються і будуть залишатися основною діяльністю порту. Різниця 
складається лише в те, що в портах другого і третього покоління крім традиційних, тобто стивидорних послуг, додатково виявляється 
широкий комплекс послуг не тільки вантажу, але й судну і пасажирам. При цьому навігаційні послуги, вантажні операції, складування ван-
тажів і інші традиційні портові послуги виконуються на рівні сучасного  менеджменту з використанням новітніх засобів тіла-комунікації. У 
портах третього покоління портова інфоструктура, як правило, інтегрована в телекомунікаційну мережу, що нерідко поєднує всіх учасників 
не тільки транспортного процесу, але і процесу виробництва і розподіли товарів. 

У XXI столітті порти третього покоління будуть відігравати роль ланок, що пов'язують магістральні (міжконтинентальні) напрямку 
різних видів транспорту. Такі порти - дистриб’ютори будуть сприяти інтернаціоналізації транспортної мережі і, тим самим, глобалізації 
міжнародної торгівлі і світової економіки. Розташовуючи на стиках транспортних магістралей, вони будуть виступати в ролі стратегічних 
центрів комплексного керування товароруху і товаророзподілу у світовій торгівлі [4].  

Поки менеджмент в українських портах більше орієнтований на проблеми, зв'язані зі стивідорними і складськими операціями, 
закордонні порти завойовують авторитет у вантажовласників шляхом розширення асортименту портових послуг щодо вантажу, судна і 
пасажирів. Якщо наш портовий менеджмент обходить стороною проблеми, що виникають у клієнтів поза перевантажувальним процесом, 
то в портах Болгарії, Росії, Румунії і Туреччині всі проблеми клієнтів портовики розглядають як свої власні, саме тому порти цих країн 
сьогодні більш конкурентноздатні ніж наші. 

Зміни, які мають місце в розвитку світової портової системи активно впливають на плани розвитку і діяльності морських портів 
України. Ці зміни дозволяють сформулювати з урахуванням особливостей розвитку української економіки основні напрями розвитку 
наших портів. 

До цих напрямів відносяться: 
А) Вимоги диверсифікації портової діяльності, яка в даний час виходить за звичайно прийняті межі порту. 
Диверсифікація діяльності в морських торгових портах здійснюється у сфері їх зовнішніх функцій, тобто тих функцій, які 

виконуються безпосередньо для клієнтури портів. 
Як наголошувалося ці функції діляться на три основні групи: 
- функції, які пов'язані із звичайним обслуговуванням суден в порту. Для скорочення часу знаходження суден у портах необхідно 

постійно здійснювати пошук таких додаткових робіт і операцій, які були б направлені на рішення задачі економії часу, стоянки суден. 
Портам необхідно пропонувати судновласникам нові форми матеріально-технічного і продовольчого постачання, шукати новий вигляд 
матеріально-технічних ресурсів для задоволення потреб суден, пропонувати різноманітні ремонтно-профілактичні та інші послуги та ін.; 

- функції, які реалізуються в зоні «суша-море», тобто функції, які пов'язані з перевантаженням товарів з морського транспорту і у 
зворотному напрямку. Диверсифікація діяльності в цій сфері пов'язана з наданням вантажовласникам додаткових послуг, які б 
забезпечували прискорення перевантажувального процесу, наприклад, надання додаткової інформації про основні характеристики 
навантажувально-розвантажувальних робіт, що забезпечить ефективніше подальше транспортування вантажу чи використання його у 
споживача та ін.; 

- берегові функції, які виконуються в тиловій частині порту і за межами традиційної портової території. Ці функції пов'язані з 
виконанням таких операцій як зберігання вантажу, що не обумовлено діючою технологією і організацією перевантажувальних робіт, 
розподіл вантажів, його маркування, пакування, розфасовка, аналізи, передпродажна підготовка та ін. Виконання цієї групи функцій може 
бути пов'язано із створенням промислових підприємств в портовій зоні для виконання виробничих операцій, які додають вартість до 
товарів, що транспортуються. Наприклад, в Іллічівську в портовій зоні створене складське виробництво для автомашин, в Одесі - 
масложировий завод, на якому переробляється насіння соняшнику, а масло відправляється на експорт, та ін. Саме в цій сфері існують 
найбільші можливості для диверсифікаційної діяльності українських портів. 

Диверсифікація продукції визначається самим поняттям продукції морських торгових портів і її особливостями. 
З економічної точки зору, продукція морських портів - це завершене переміщення вантажів з сухопутних і інших видів транспорту 

на морський або у зворотному напрямку. Продукція морського порту, як і транспорту в цілому, не має речовинної форми, що дає підставу 
відносити її до послуги. В той же час вона є товаром з всіма властивими товару якостями. 

Як і який-небудь інший товар, продукція порту має споживну вартість, тобто володіє здатністю задовольняти ті або інші потреби 
споживача. Це свідчить, що продукція порту має численні модифікації, які визначаються напрямками перевантаження товарів (з моря на 
сушу або навпаки), різновидами вантажу, його транспортними характеристиками, часом проходження через порт та ін. Відповідно до цих 
ознак продукція морських торгових портів різноманітніша навіть у порівнянні з продукцією промисловості і інших галузей народного 
господарства. 

Б) Розвиток розподільної діяльності, складовою частиною якої стає інформаційна інфраструктура (інфоструктура). 
Цей напрямок до теперішнього часу в морських торгових портах України розвитку не одержав. Але ігнорування систем розподілу 

товарів як складової частини стратегії розвитку портового господарства в сучасних умовах неприпустимо. 
Зараз розподіл товарів розглядається як складова частина в системі їх виробництва, тому необхідно приділяти увагу не окремим 

складовим частинам транспортного процесу, а всій сукупності транспортного ланцюга в цілому. Виробництво, перевезення, зберігання, 
розподіл і інформація повинні об'єднуватися в одну мережу. 

Розподільна діяльність морських портів складається з: 
- діяльності по розподілу товарів, тобто сам процес транспортування; 
- діяльності по розподілу інформації.  
Перша складова вимагає створення в портах інфраструктури, яка забезпечує умови для безперервності процесу перевезення, 

зберігання товарів, не пов'язаних з технологією їх перевантаження, виконання розфасовувальних, пакувальних і ін. подібних робіт, 
оформлення відповідної документації. 

Друга частина розподільної діяльності вимагає розвитку інфраструктури зв'язку, що створює умови для накопичення, обробки і 
передачі інформації. 

Враховуючи геополітичне положення України, можна стверджувати, що розподільна діяльність українських портів може і повинна 
виходити за межі національної території. На роль лідерів в розподільній діяльності в Україні можуть претендувати морські порти, 
розташовані в північно-західній частині Чорного моря - Одеса, Іллічівськ, порт Южний, а також порт Маріуполь в Азовському морі. Проте 
позиції останнього сильно послаблюються мілководдям Азовського моря. 

Надійний потік інформації є необхідною передумовою для забезпечення швидкого і ефективного просування вантажів через порт і, 
отже, для забезпечення конкурентоспроможності кожного конкретного порту. Порт фактично повинен бути високорозвинутим 
інформаційним центром. Постійний потік інформації необхідний як самому порту для управління різними видами діяльності в середині 
порту, так і митниці, вантажовідправникам, вантажоодержувачам, судновласникам, банкам, страховим компаніям та ін. 

Зараз в портах України проводиться велика робота з комп'ютеризації інформаційних потоків, проте, потрібно формувати систему 
електронного обміну даних, за допомогою якої можливо було б здійснювати обмін інформацією між адміністрацією порту, внутрішніми 
підрозділами порту, найбільшими вантажовласниками, судновласниками, підприємствами і організаціями економічної інфраструктури та 
ін. 

В) Створення на найближчій до порту території підприємств і організацій, що надають промислові, торгові, інформаційні, 
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фінансові та інші види послуг вантажовласникам і власникам транспортних засобів понад тих, які входять в поняття звичайних 
портових послуг. 

Цей стратегічний напрямок розвитку українських портів повинен передбачати: 
- надання промислових послуг транспортним засобам, що відвідують    порт; 
- промислову переробку вантажів, що поступають в порт або, що вивозяться з порту, що пов'язано із створенням додаткової 

вартості товарів за рахунок зміни їх споживчих якостей; 
- розвиток економічної інфраструктури портової зони, що забезпечує просування товарів через порт. 
Перший елемент цього напряму завжди був присутній в українських портах, в більшості з яких є судноремонтні підприємства, бази 

технічного обслуговування, великі майстерні з ремонту перевантажувальної техніки, контейнерів та ін. 
Другий і третій елементи достатнього розвитку поки що не мають, не дивлячись на певні зрушення в цій області, наприклад, 

споруда заводу по переробці риби, що поступає з промислів, цехи по зборці автомобілів в Іллічівську, олійноперероблюючого заводу в 
Одеському порту і деяких інших підприємств. 

Створюючи в портовій зоні промислові підприємства або надаючи іншим суб'єктам підприємницької діяльності можливість 
створювати такі підприємства, порт одержує передумови для збільшення свого вантажообігу і сприятиме економічному розвитку 
розташованого поряд з ним регіону. 

Формування розвиненої економічної інфраструктури в портовій зоні (банки, страхові компанії, консалтингові фірми та ін.), що 
обслуговують вантажовласників, судновласників і інших суб'єктів, які ведуть свою підприємницьку діяльність на території порту, також є 
важливим чинником залучення вантажопотоків у порт і підвищення його конкурентоспроможності. 

Г) Розвиток в портовій зоні мережі малих підприємств, відомих в світовій практиці як комутанти, які б працювали на 
обслуговування вантажопотоків ,що прямують через порт. 

У портовій зоні малі підприємства найчастіше працюють у сфері обслуговування вантажовласників і судновласників. надаючи 
транспортно-експедиторські, агентські брокерські, крюінгові та інші послуги. Саме тут найбільш необхідна мобільність і оперативність, 
властива малому підприємництву. 

Мале підприємництво у сфері обслуговування органічно вписується в ринкову структуру морського портового господарства, 
служить необхідною умовою його існування і розвитку. 

В цей же час звертає на себе увагу прагнення майже всіх українських портів зберегти безпосередньо в своїй структурі підрозділи 
допоміжного та обслуговуючих виробництв - автогосподарство, електромережа, ремонтно-будівельні ділянки, майстерні з ремонту 
портової механізації та ін. Українські порти по суті є натуральними господарствами, для управління якими потрібен великий управлінський 
апарат. 

В Україні необхідне створення певного об'єднання, яке могло б зібрати під своїм керівництвом самостійні підприємства, 
представників влади і науковців. 

Для України пропонується створення кластерів як ефективного виду такого об'єднання. В світі кластери заявили про себе як про 
нову ефективну форму інтеграції влади, науки і виробництва. Зараз в морській галузі України існують всі необхідні передумови 
формування кластерів: 

- сприятливі географічні умови; 
- наявність вищих учбових закладів, що готують фахівців для морської галузі, і науково-дослідницьких організацій, що виконують 

наукові розробки в даній галузі; 
- наявність фахівців, що мають досвід роботи на підприємствах морського транспорту; 
- наявність добре налагоджених виробничо-економічних зв'язків. 
Малі і середні підприємства, що працюють в портовій сфері, об'єднуючись в кластер, не втратять своєї самостійності, але одержать 

значні переваги як в рішенні стратегічних задач, так і в повсякденному функціонуванні. Серед цих переваг: 
- захист юридичних прав суб'єктів господарювання у сфері портового бізнесу; 
- навчання кадрів; 
- проведення прикладних наукових досліджень; 
- інформаційне забезпечення; 
- юридичне, економічне, науково-технічне консультування; 
- рекламні послуги; 
- підтримка безпеки господарської діяльності. 
Д) Реформування власності шляхом використання принципу виборчої ковзаючої приватизації, перш за все комерційної діяльності. 
Для реалізації цього напряму в портовому господарстві і берегових обслуговуючих організаціях необхідно розділити комерційну 

діяльність і державні функції. Підрозділи, які ведуть комерційну діяльність, повинні розглядатися як об'єкти першочергової приватизації, а 
підрозділи, які реалізують державні функції (забезпечення нормальних судноплавних умов, державний контроль за судноплавством, 
виконання аварійно-рятівних робіт, забезпечення екологічної безпеки та ін.), повинні знаходитися під управлінням держави і частково 
фінансуватися за рахунок державного бюджету. 

При проведенні приватизації в портах рекомендується використовувати принцип «виборчої ковзаючої приватизації», який 
припускає використання проведеного розділення функцій, глибоке вивчення кожної з них і виявлення, які з функцій і на якому етапі 
розвитку економіки країни повинні виконуватися безпосередньо державними органами, які - портовими властями, а які - приватними 
(колективними, сумісними) операторами. 

Приватизація дозволяє розширити номенклатуру пропонованих клієнту послуг, привернути додаткові засоби для фінансування 
будівництва і реконструкції портових споруд, придбання перевантажувальних машин і устаткування, підвищити ефективність 
управлінської діяльності. В той же час процес суцільної приватизації може мати негативні наслідки. Зокрема, можуть виникнути 
монопольні структури, що знімають конкуренцію. Тому приватизація деяких важливих функцій, наприклад, навантажувально-
розвантажувальних робіт, перевезення вантажів і пасажирів місцевим флотом та ін., повинна обов'язково забезпечуватися заходами з 
організації вільної конкуренції, щоб уникнути появи монопольних структур. 

Посилення уваги до прибутку може привести при недостатньо розвинених ринкових механізмах, що має місце в Україні, до 
недооцінки необхідності розвитку виробництва і, як наслідок, приватизація дасть економію тільки для оператора, а не для клієнтів порту. В 
зв'язку з цим слід звернути увагу на створення спільних підприємств на території портів, які здійснюватимуть експлуатацію контейнерних, 
рефрижераторних, хімічних, вугільних і інших терміналів, використовуючи гідротехнічні та інші споруди, важку техніку та ін., що 
належать державі і, що передаються їм на умовах довгострокової оренди. Одночасно спільні підприємства проводять роботу по залученню 
вантажопотоків, фінансуванню придбання необхідних машин і устаткування для технічного вдосконалення і розвитку терміналів, що 
експлуатуються. 

Е) Передача портової інфраструктури (причалів, каналів, захисних споруд, складів, території) у власність місцевих органів 
державної влади. 

Морські торгові порти в різних країнах світу знаходяться в загальнодержавній, муніципальній (комунальній), колективній 
(акціонерній) і приватній власності. Але найефективніше розвиваються і функціонують порти, що знаходяться в муніципальній і 
колективній власності. Прикладом таких портів є порти Німеччини - Гамбург, Бремен, Бремер-Хафен, Вільгельм-Хафен; Голландії - 
Роттердам; Бельгії - Антверпен, Остенде; США - Лос-Анджелес; Великобританії - Брістоль, Портсмут; Південної Кореї - Пусан. 

Для підвищення рівня конкурентоспроможності і ефективності українські порти повинні проводити організаційно-структурні 
перетворення, пов'язані з вдосконаленням економічної діяльності, перш за все через розвиток форм власності. 
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Першим кроком в цьому напрямі повинна стати передача території, акваторії, причальних і захисних споруд, а також важкого 
перевантажувального устаткування і складських територій в муніципальну власність, що дозволить: 

- правильно поєднувати загальнодержавні інтереси з інтересами регіону (міста), тому що в ринковій економіці діє принцип: що 
вигідно території, то буде вигідно і державі; 

- пов'язати інтереси порту і інших учасників перевезення вантажів від виробника до споживача; 
- усунути міжвідомчі (міжгалузеві) бар'єри, що дасть можливість ефективніше управляти діяльністю порту на основі її координації 

з роботою решти підприємств і організацій міста різних форм власності; 
- істотно впливати на рішення соціально-економічних проблем розвитку порту, згладжувати можливі соціальні конфлікти, пов'язані 

із застосуванням в порту сучасних комунікаційних і перевантажувальних технологій, які неминуче призведуть до вивільнення працівників. 
Вирішення питань працевлаштування працівників, що вивільняються, шляхом створення нових робочих місць в інших сферах економіки 
міста можливо тільки за допомогою органів місцевого самоврядування; 

- пов'язати плани розвитку міста і порту. Порт і місто повинні розвиватися по єдиному плану. Для розвитку порту потрібні, як 
правило, додаткові території, які може надати тільки місто, додаткові кваліфіковані кадри, яким необхідно житло, об'єкти соціального 
призначення, торгові організації та ін. Розвиток всієї цієї інфраструктури знаходиться в компетенції органів місцевого самоврядування. 

Прикладом такого єдиного стратегічного плану узгодженого розвитку порту і міста з позиції вимог XXI століття може служити 
комплексний план розвитку порту і міста Пусан (республіка Корея). У цьому плані передбачені, скоординовані і узгоджені всі функції міста 
і порту. Така концепція розвитку порту і міста просто необхідна для виживання в гострій конкурентній боротьбі, вона дозволяє підвищити 
інвестиційну привабливість порту та зменшити небезпеку екологічних катастроф. 

Передача майна порту в муніципальну власність вигідна всім, а саме: 
- державі, оскільки, по-перше, Україна зможе реалізувати свою геополітичну перевагу щодо Євроазіатського транспортного 

коридору і, по-друге, місцеві органи самоврядування зможуть краще захищати інтереси держави у зв'язку з своєю близькістю до 
виробничого об'єкту і прямою зацікавленістю в результатах його розвитку і функціонування; 

- місту, оскільки передача порту в муніципальну власність міста дозволить органам його самоврядування більш цілеспрямовано (на 
користь міста) робити вплив на виробничо-економічну діяльність. Частіше порт є основним бюджетним донором міста; 

- порту, оскільки у працівників порту з'являться широкі можливості реально впливати в своїх інтересах на органи місцевого 
самоврядування, тоді як зараз такий вплив на центральні органи влади практично відсутній; 

- іншим підприємствам і організаціям міста, оскільки міська адміністрація більш цілеспрямовано сприятиме їх розвитку і 
функціонуванню в рамках їх взаємодії з портом. 

Реалізація перерахованих позитивних моментів муніципалізації портів, а також згладжування можливих негативних моментів 
залежить від ініціативи працівників міської влади і портів. 

Є) Формування ефективно функціонуючого портового співтовариства. 
Будь-який порт є комплексним підприємством, в основі функціонування якого лежать три базові положення: 
- у всіх підрозділів, організацій і інших структур, що ведуть свою діяльність в портовій зоні, одні і ті самі клієнти - 

вантажовласники і судновласники; 
- клієнти в сучасних умовах вимагають від порту не окремих послуг, а їх повний набір; 
- жоден вид діяльності або послуг в порту неможливо поліпшити без координації і одночасного розвитку всіх інших напрямів 

діяльності. 
Портове співтовариство повинне створюватися у вигляді асоціації всіх професійних організацій, що беруть участь в прийомі суден, 

обробці вантажів в порту, ввезенні-вивозі вантажів в/з порту, що працюють в портовій зоні над створенням доданої вартості товарів, а 
також основних вантажовласників або їх представників, що знаходяться в зоні економічного впливу порту. 

Створення портового співтовариства переслідує наступні цілі: 
- гармонізація відносин між різними галузями транспорту і суміжними видами діяльності; 
- залучення і збільшення вантажопотоків, що визначають розвиток порту; 
- широке залучення місцевих (міських) органів влади до розвитку портової зони; 
- створення мережі «зовнішніх зв'язків» порту; 
- створення і розвиток інфраструктури; 
- узгодження інтересів всіх суб'єктів, пов'язаних з діяльністю порту. 
При утворенні портового співтовариства необхідно спиратися на наступні принципи: 
а) у діяльності портового співтовариства повинні брати участь всі сторони, що діють в портовій зоні, і представники основних 

вантажовласників, що знаходяться в зоні економічного впливу порту; 
б) портове співтовариство повинне мати постійно діючий орган (рада), в якому повинні бути представлені всі підприємства і 

організації, що мають відношення до діяльності порту, включаючи представників місцевих органів влади і портових працівників 
(профспілки); 

в) діяльність ради портового співтовариства по своєму характеру може носити дорадчий і інформаційно-консультаційний характер, 
але всі його учасники повинні розуміти, що ухвалюванні рішення направлені на досягнення загальної мети, процвітання співтовариства в 
цілому і кожного його окремого члена; 

г) рада портового співтовариства повинна працювати регулярно, бути компактним, а для вирішення окремих питань при ньому 
повинні створюватися постійні або спеціальні вузькопрофесійні групи (комітети); 

д) рада портового співтовариства повинна забезпечувати широку інформованість про свою діяльність всіх суб'єктів, що діють в 
портовій зоні і зоні економічного впливу порту. 

Створення і розвиток портового співтовариства не можна здійснити чисто адміністративними методами. Цю роботу потрібно вести 
на основі економічних інтересів, поступово залучаючи до його діяльності всі зацікавлені сторони. Але з іншого боку, адміністрація (вище 
керівництво) порту повинна чітко з'ясувати істину, що без дієздатного портового співтовариства порту в ринкових умовах буде важко 
виживати в конкурентній боротьбі не тільки з іноземними портами, але і національними портами, а також іншими видами транспорту, що 
діють на паралельних напрямках. 

Ж) Здійснення організаційних перетворень у портах. 
Українські порти зберегли без істотних змін організаційні структури, які були створені в централізовано-адміністративній 

економіці. Основною характеристикою внутрішніх організаційних структур є жорстке підпорядкування всіх видів діяльності головної мети 
- перевантаженню товарів з морського транспорту на сухопутні види транспорту і назад, а також обслуговуванню транспортних засобів. 

У портах необхідно створювати окремі самостійні у фінансовому відношенні підрозділи, об'єднуючі види діяльності, що приносять 
однаковий результат. Відносини між підрозділами різних видів діяльності повинні будуватися на договірних умовах і еквівалентному 
обміні. На цій основі можна добитися підвищення ефективності роботи не тільки окремих підрозділів, але і порту в цілому, що сприятиме 
підвищенню рівня його конкурентоспроможності. 

З) Вдосконалення системи портового маркетингу як найбільш важливого чинника збільшення рівня конкурентоспроможності 
порту. 

Якщо розглядати порт як економічну систему, в якій здійснюється перетворення ресурсів, то портовий маркетинг повинен 
функціонувати на вході цієї системи - придбання необхідних ресурсів і на виході - реалізація продукції, робіт, послуг користувачам порту 
(вантажовласникам, судновласникам і ін.). 

При формуванні системи портового маркетингу будь-який порт повинен перш за все визначити його цілі і стратегію. Цілі 
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маркетингу повинні бути підпорядковані загальним цілям порту. На даному етапі розвитку українських портів їх головна мета полягає в 
тому, щоб звести до мінімуму витрати на проходження вантажів через порт (зниження собівартості), і на цій базі формувати прийнятні 
тарифи, забезпечити оптимальні терміни цього, проходження і максимально збільшити додану вартість вантажів. Ця загальна мета дозволяє 
конкретизувати цілі портового маркетингу: залучення великого числа вантажопотоків для забезпечення максимального завантаження 
кожного конкретного порту, а також пошук необхідних ресурсів, що забезпечують діяльність порту за мінімально можливими цінам. Деякі 
порти як загальну мету можуть ставити максимальний прибуток, диверсифікацію портової діяльності та ін.  

Портовий маркетинг має три головні напрямки свого розвитку, які визначають як структуру служби маркетингу, так і конкретні 
завдання: інформаційне, дослідницьке і рекламно-пропагандистське. Ці три напрямки дуже тісно взаємопов'язані. 

І) Вдосконалення кадрової політики. 
Цей напрямок є дуже важливим, тому що розвиток трудових ресурсів – це основне для підвищення конкурентоспроможності порту. 

В українських портах тільки 20-30% менеджерського персоналу працює в відповідності з одержаною у вищих учбових закладах 
кваліфікацією. Якщо ж врахувати, що ця кваліфікація більшістю була одержана ще в років панування адміністративно-командної 
економіки, то важливість проблеми значно збільшиться. Адже світовий досвід свідчить, що в сучасних умовах тільки 20% підвищення 
ефективності виробництва залежить від техніко-технологічних чинників, а 80% - від рівня розвитку менеджменту. 

Для підвищення конкурентоспроможності порту необхідно мати довгострокову програму роботи з кадрами, в якій, зокрема, слідує 
передбачити: 

- перепідготовку тих працівників, які мають вищу освіту, але працюють не за фахом одержаним в вузі; 
- підвищення кваліфікації з відривом від виробництва (на 3-4 місяці) осіб, які працюють за фахом, але вимагають оновлення знань з 

урахуванням нової економічної ситуації в країні, а також з урахуванням розвитку науково - технічного прогресу; 
- періодичну ротацію фахівців (раз в 5 - 7 років) у зв'язку з необхідністю підвищення ініціативності, розширення кругозору та ін. 
Викладені концептуальні напрями стратегії розвитку і функціонування морських торгових портів України у загальних рисах 

відображають ті шляхи, реалізація які дозволить їм брати активну участь в перевезеннях вантажів і пасажирів в Південно-Східній Європі. 
Конкретне втілення кожного з перерахованих напрямків в окремо взятому порту залежить від його спеціалізації, що склалася, досягнутого 
техніко-технологічного рівня, стану менеджменту, цілей і завдань, які стоять перед ним. При цьому потрібно мати на увазі, що рівень 
реалізації цих напрямків залежить не тільки від працівників портів, але і від інших учасників транспортного процесу. 

Український ринок портових послуг на сучасному етапі його розвитку можна розглядати як саморегульовану систему управління. 
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Біла С.О. Інституційні виклики щодо формування нової регіональної політики в Україні. 
У статті розглянуто інституційні виклики, що впливають на формування нової регіональної політики в Україні. Серед системних 
проблем регіонального розвитку в Україні визначено: нестабільну динаміку відновлення економічного зростання, хронічні дисбаланси 
галузевого/секторального розвитку, дисбаланси просторового розвитку, системні проблеми державного управління регіонального розвитку. 
Досліджено вплив системних викликів у сфері координації реформ та інституційно-правового забезпечення регіонального розвитку. 
Підтверджено, що комплексне узгодження галузевого/секторального та просторового підходу до регіональної політики, підвищення 
ефективності державного управління регіональним розвитком, практичне впровадження триєдиного підходу до здійснення комплексу 
реформ, що реалізуються на місцевому, регіональному рівні – основа формування нової регіональної політики в Україні. 
Ключові слова: інституційні виклики; дисбаланси регіонального розвитку; модернізація; регіональний розвиток; нова регіональна 
політика; галузевий/секторальний підхід; просторовий підхід; державне управління регіонального розвитку; Державна стратегія 
регіонального розвитку до 2020 року; координація; інституційно-правове забезпечення. 
Белая С.О. Институциональные вызовы к формированию новой региональной политики на Украине 
В статье рассмотрены институциональные вызовы, которые влияют на формирование новой региональной политики на Украине. Среди 
системных проблем регионального развития на Украине определено: нестабильную динамику возобновления экономического роста, 
хронические дисбалансы отраслевого/секторального развития, дисбалансы пространственного развития, системные проблемы 
государственного управления регионального развития. Исследовано влияние системных вызовов в сфере координации реформ и 
институционально-правового обеспечения регионального развития. Подтверждено, что комплексное согласование 
отраслевого/секторального, пространственного подхода к региональной политике, повышение эффективности государственного 
управления региональным развитием, практическое внедрение триединого подхода к осуществлению комплекса реформ, которые 
реализуются на местном, региональном уровне – основа формирования новой региональной политики на Украине. 
Ключевые слова: институциональные вызовы; дисбалансы регионального развития; модернизация; региональное развитие; новая 
региональная политика; отраслевой/секторальный подход; пространственный подход; государственное управление регионального 
развития; Государственная стратегия регионального развития до 2020 года; институционально-правовое обеспечение.  
Bila S.O. Institutional challenges to the formation of a new regional policy in Ukraine 
The article analyses institutional challenges that influence the formation of a new regional policy in Ukraine. It identifies a range of systemic 
problems of regional development in Ukraine: unstable dynamics of the revival of economic growth, imbalances of industrial / sectoral development, 
imbalances of spatial development, systemic problems of public administration of regional development. The article investigates the influence of 
systemic challenges to the coordination of reforms and institutional-legal support for regional development. The article proves that coordinating 
industrial / sectoral and spatial approaches to regional policy, upgrading the efficiency of public administration of regional development, and 
introducing the three-fold approach to the implementation of reforms at the local, regional level, represent the basis of the formation of a new regional 
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Постановка проблеми. В Україні триває модернізація регіонального розвитку, активізується процес становлення нової державної 
регіональної політики. Серед стратегічних пріоритетів модернізації регіонального розвитку – зміщення акцентів на розкриття внутрішнього 
потенціалу регіонів та їх комплексне задіяння задля зростання добробуту громадян; пошук гідної відповіді публічної влади на виклики, 
ризики (ендогенного та екзогенного походження), що виникають внаслідок подовження рецесії світового господарства та негативно 
впливають на соціально-економічний розвиток українських регіонів; віднайдення та задіяння в Україні ефективних механізмів та 
інструментів стимулювання місцевого, регіонального розвитку, активізації підприємницької ініціативи на місцях, запровадження дієвих 
стимулів щодо налагодження ефективного міжрегіонального, міждержавного міжрегіонального, транскордонного співробітництва, 
формування в Україні місткого внутрішнього ринку, інтегрованих регіональних соціально-економічних комплексів. Реформування 
регіонального розвитку – довготривалий процес, ускладнений великою кількістю інституційних, правових, управлінських «прогалин» та 
прорахунків, що існують, та постійно виникають на всіх рівнях публічної влади внаслідок дії як об’єктивних, так і суб’єктивних чинників. 
На практиці ситуація ускладнюється уповільненим переходом від домінуючої моделі «єдиного управлінського центру регіонального 
розвитку» та усталених традицій централізованого ресурсного забезпечення місцевого, регіонального розвитку до мультицентристської 
регіональної політики, дієздатного місцевого самоврядування, ефективної взаємодії органів публічної влади, представників бізнес-
середовища, громадськості на місцях, зорієнтованих на впровадження принципу субсидіарності, самостійного пошуку та задіяння 
внутрішніх (місцевих) ресурсів території (та громади) на потреби регіонального розвитку та зростання добробуту людини. Така постановка 
проблеми свідчить про актуальність та велике практичне значення дослідження інституційних викликів, що обумовлюють модернізацію 
пріоритетів регіонального розвитку та формування нової регіональної політики в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед авторів, що присвятили свої дослідження висвітленню окремих питань 
регіонального розвитку: Ю.В.Макогон, І.М.Доля, Т.М.Медведкін, О.І.Снігова та інші [1], Л.І.Федулова [2], А.Ф. Толмачева, В.В.Хахулин, 
Я.И. Тульку [3] та інші. Особливу увагу українські науковці приділяють стандартам та критеріям досягнення сталого регіонального 
розвитку. Ці питання докладно висвітлені у працях Н.П.Сітнікова [4], В.Я.Шевчук [5] та інших науковців. Вагому роль у процесах 
галузево-секторальної модернізації регіональної економіки, як свідчить досвід господарювання, відіграють інноваційні процеси, 
структурно-інноваційні зрушення та регіональні кластери (що гарантують випуск конкурентоспроможної продукції кінцевого 
призначення). Питання кластеризації регіональної економіки та спрямованості структурно-інноваційних зрушень на 
загальнонаціональному та регіональному рівні висвітлили В.М.Геєць, В.П.Семиноженко [6],  Л.П.Баришнікова [7] та інші вчені.  

Виділення невирішеної проблеми. Поряд з цим, у роботах, присвячених питанням реформування регіонального розвитку 
недостатньо уваги приділяється висвітленню сутності викликів, що обумовлюють реформування регіонального розвитку, сутності на 
спрямованості стратегічних пріоритетів удосконалення державної регіональної політики в Україні. 

Ціль статті – дослідити інституційні виклики, що обумовлюють формування нової регіональної політики, визначити 
стратегічні пріоритети регіонального розвитку в Україні.  

Для розкриття поставленої мети у статті розв’язуються наступні завдання: 
- визначити системні проблеми регіонального розвитку в Україні; 
- виявити системні виклики щодо формування нової регіональної політики в Україні; 
- дослідити ситуацію щодо координації розробки та впровадження державної регіональної політики в Україні; 
- висвітлити об’єктивність викликів щодо модернізації Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року як складової 

державної регіональної політики в Україні. 
Результати дослідження. Першочергового значення для формування нової регіональної політики в Україні набуває досягнення 

стабільного соціально-економічного розвитку регіонів. Під впливом світової економічної кризи та внаслідок нестабільності внутрішнього 
попиту, системні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів України характеризуються наступним: 

- нестабільною динамікою відновлення економічного зростання, хронічними дисбалансами галузевого/секторального розвитку на 
місцевому, регіональному рівні. Так, до показників докризового періоду в регіонах наближається динаміка розвитку сектору послуг, 
фінансового сектору. Спостерігається пожвавлення на регіональних ринках праці. Натомість, повільно відбувається відродження реального 
сектору – промисловості, сільського господарства; 

- нестабільними є показники інвестиційної активності у регіонах. Так, за підсумками І кварталу 2013 р. (порівняно з аналогічним 
періодом 2012 р.) приріст капітальних інвестицій спостерігався лише у 12 регіонах України. Найбільш активно освоювались 
капіталовкладення у Миколаївській області (приріст – 342,2 %), Одеській (258,2 %), АР Крим (197,2 %), Луганській (153,8 %), Чернігівській 
(152,3 %), Вінницькій (150,8 %), Рівненській (134,4 %), Сумській (122,6 %), Черкаській (114,0 %), Житомирській (113,0 %), Чернівецькій 
областях (112,1 %) та у м. Севастополь (118,7 %) [8]. 

- недосконалими є механізми та інструменти стимулювання місцевого соціально-економічного розвитку, у т.ч. щодо активізації 
діяльності малого та середнього бізнесу в регіонах тощо. 

Поряд з базовими показниками соціально-економічної динаміки, для досягнення збалансованого регіонального розвитку слід 
враховувати тенденції просторового розвитку. Для України і досі залишаються не вирішеними питання досягнення збалансованого 
просторового розвитку, у т.ч. на рівні: міста – приміські території – сільські території; вирішення системних проблем периферійних, 
депресивних територій, міських агломерацій та прилеглих до них «зелених зон» та ін. 

Важливим для України є блок питань, пов'язаний з вирішенням системних проблем ефективного функціонування державного 
управління регіональним розвитком, розвитком дієздатного місцевого самоврядування. Слабкий рівень партнерства між місцевою владою, 
бізнес-спільнотою, громадськістю, недієздатність регіональної та місцевої влади щодо вирішення системних проблем досягнення 
збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів, їх відповідного фінансового, інфраструктурного, інституційного забезпечення – 
ускладнюють процеси реформування на місцевому, регіональному рівні.  

Отже, усвідомлення необхідності триєдиного підходу до формування нової регіональної політики – єдності секторального 
(галузево-секторального, що забезпечує стабільне функціонування регіональних економічних комплексів та їх стійке соціально-економічне 
зростання), територіально-просторового (з урахуванням досягнення збалансованого просторового розвитку та управлінського (у т.ч. 
створення єдиної системи стратегічного планування та прогнозування розвитку держави та регіонів, оптимізація системи 
територіальної організації влади, розвиток місцевого самоврядування тощо) – є запорукою підвищення конкурентоспроможності регіонів, 
досягнення збалансованого територіального розвитку, успішного здійснення комплексу започаткованих реформ, що впроваджуються на 
місцевому, регіональному рівні, у межах України в цілому.  

Відповідно до системних проблем, що постали перед Україною, слід виокремити низку інституційних викликів щодо формування 
засад нової регіональної політики. 

На галузевому, секторальному рівні йдеться про формування на місцевому, регіональному рівні конкурентоспроможних 
регіональних економічних комплексів, досягнення збалансованої системи соціально-економічного розвитку регіонів, диверсифікації 
регіональної економіки (у т.ч. у межах старопромислових, депресивних територій). На особливу увагу заслуговує розвиток інноваційних 
процесів на регіональному рівні, задіяння інноваційних механізмів та інструментів фінансування регіонального розвитку та створення на 
цих засадах сприятливого інвестиційного клімату. В цілому ж, йдеться про структурну перебудову регіональних економічних комплексів, у 
т.ч. у напрямі зменшення енергоємності, розвитку відновлюваної енергетики, розвитку сфери послуг (що відповідає завданням переходу до 
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стандартів постіндустріального розвитку) тощо. 
На рівні просторового  виміру, серед інституційних викликів формування нової регіональної політики слід виокремити: досягнення 

збалансованого просторового розвитку, у т.ч. на рівні «місто – приміські території – сільські/периферійні території»; покращення локальної 
доступності на місцевому, регіональному рівні (у т.ч. за рахунок розвитку транспортної, інформаційно-комунікативної  інфраструктури 
тощо; формування ємних, збалансованих місцевих/регіональних ринків, консолідованих у межах єдиного загальнонаціонального 
економічного простору; вирішення системних проблем розвитку на рівні «центр – периферія», залучення периферійних/віддалених 
територій до «ареалів регіонального розвитку»; інфраструктурне забезпечення регіонального розвитку; розбудова сталого просторового 
розвитку (урахування екологічних пріоритетів розвитку) тощо. 

В контексті управлінського  виміру серед інституційних викликів формування нової регіональної політики слід наголосити на 
необхідності зміщення акцентів на подальшу децентралізацію, дотримання принципу субсидіарності, підвищення дієздатності публічної 
влади та органів місцевого самоврядування. Особливого значення набуває підвищення управлінської та інституційної спроможності щодо 
розкриття внутрішнього (ресурсного) потенціалу розвитку регіонів, стимулювання економічної активності на місцевому, регіональному 
рівні; серед пріоритетів регіонального розвитку – забезпечення ефективної координації розробки та впровадження державної регіональної 
політики в Україні, забезпечення ефективної роботи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, задіяння потенціалу 
розвитку громадянського суспільства, громадської ініціативи тощо. 

В контексті управлінських викликів – вагомого значення для України набуває системна проблема відсутності дієвої координації 
процесів розробки та впровадження державної регіональної політики. На сьогодні Україні притаманна ситуація «розпорошеності» 
інституційного та управлінського забезпечення державної регіональної політики. В основному, питаннями державної політики 
регіонального розвитку в Україні опікуються три міністерства України – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства, Міністерство економічного розвитку і торгівлі та Міністерство фінансів. Безпосередній вплив Міністерства 
фінансів України на політику регіонального розвитку, в основному, здійснюється у межах проведення оцінки фінансового забезпечення 
проектів угод щодо регіонального розвитку та державних програм соціально-економічного розвитку територій. Головним органом у 
системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної регіональної політики на сьогодні 
визнано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України серед основних завдань своєї діяльності займається формуванням та забезпечує реалізацію державної 
політики у наступних сферах: удосконалення територіальної організації влади, реформування адміністративно-територіального устрою, 
розвиток місцевого самоврядування. Поряд з цим, в Україні не визначений орган державної влади, до компетенцій діяльності якого 
належали б питання координації співробітництва територіальних громад (міжмуніципальне співробітництво), питання міжрегіонального та 
транскордонного співробітництва, питання формування регіональних та міжрегіональних кластерів. 

В Україні у вересні 2012 року була створена Міжвідомча координаційна комісія з питань регіонального розвитку (тимчасовий 
консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів України), утворений з метою забезпечення узгоджених дій центральних та місцевих 
органів виконавчої влади під час прийняття та виконання рішень з питань державної регіональної політики, соціально-економічного 
розвитку регіонів та окремих територій. Водночас, з моменту створення і до кінця першого півріччя 2013 р. не відбулось жодного засідання 
Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку [9]. Отже – налагодження дієвої координації регіональної політики в 
Україні на сьогодні є надзвичайно актуальною проблемою, враховуючи той факт, що підписання угоди про асоціацію України з ЄС висуває 
комплекс питань регіонального розвитку та системні проблеми впровадження державної регіональної політики на перший план. Адже 
питання регіонального розвитку традиційно перебувають серед пріоритетних питань розробки та впровадження політики країн ЄС. 

Серед базових викликів, що обумовлюють характер та тенденції модернізації державної регіональної політики в Україні – 
необхідність прийняття оновленої (модернізованої) Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року. Проблема відповідності 
наявної (до 2015 р.) Державної стратегії регіонального розвитку України сучасним цілям та орієнтирам нової регіональної політики 
пов’язана з тим, що регіональний розвиток в Україні до та після світової фінансової кризи (2008 – 2009 рр.) суттєво різниться. Світова 
фінансова криза, хронічний брак коштів на потреби стимулювання регіонального розвитку, зростаючий дефіцит державного бюджету (у 
тому числі в країнах ЄС) ставить нові стратегічні завдання щодо вирішення системних проблем регіонального розвитку.  

Період до 2020 року для країн ЄС у сфері політики регіонального розвитку передбачає: підтримку конкурентоспроможності 
регіонів, дотримання принципів єднання (згуртування), забезпечення підтримки регіонального розвитку нових країн-членів ЄС, у т.ч. у 
сфері стимулювання розвитку сільських територій, інституційної підтримки та розвитку креативних регіональних індустрій, створення на 
регіональному рівні сучасної інфраструктури (транспортної, інформаційної, комунікаційної тощо). Цікаво зазначити, що фінансування 
регіонального розвитку в країнах ЄС відбувається за принципом «більше за більше», тобто – чим більше місцева влада займається 
питаннями регіонального розвитку, залучає до цього місцеві, внутрішні ресурси – тим більше коштів місцеві, територіальні громади 
отримують на потреби власного розвитку за рахунок структурних фондів ЄС та інших централізованих фінансових джерел ЄС. Таку 
тенденцію слід врахувати й Україні, забезпечити її втілення шляхом  поступового відходу від практики державного фінансового 
патерналізму, від практики фінансування системних проблем розвитку регіонів за рахунок централізованих бюджетних вливань. 

Регіональна політика ЄС до 2020 року ґрунтується на положеннях програмного документу «Порядок денний для територій ЄС 
2020» [10]. У документі зазначено, що метою регіональної політики ЄС є політика згуртування (вирівнювання диспропорцій регіонального 
розвитку, поглиблення процесів інтеграції та подальшої конвергенції всіх країн – членів ЄС), підвищення конкурентоспроможності 
регіонів, демократизація регіонального розвитку, залучення до цих процесів всіх мешканців громад та інституцій громадянського 
суспільства, розвиток місцевого самоврядування та самоврядності територіальних громад, активізація міжрегіонального, 
міжмуніципального співробітництва тощо. 

Прийнята в Україні у 2006 році Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року (далі – ДСРР 2015) має низку 
інституційних недоліків. Так, прийнята у 2006 році – у докризовий період стабільного економічного зростання – ДСРР 2015 не враховує 
реалій посткризового розвитку України. Зокрема, кризовий період демонструє, що інструменти державної підтримки регіонів, які 
застосовувалися до 2008 року, а саме: пряме субсидування регіонів із державного бюджету, застосування пільгових режимів (у т.ч. пільг у 
оподаткуванні, дотації) – на сьогодні стали неефективними. Ці заходи виявились неспроможними вирішити як внутрішні регіональні 
проблеми – депресивності, периферійності та монофункціональності розвитку територій, так і проблеми міжрегіонального розвитку – 
усунути надмірні диспропорції соціально-економічного розвитку, структурну незбалансованість виробничої сфери, нівелювати зростання 
тенденцій щодо монополізації регіональних ринків у межах єдиного господарського простору (єдиного внутрішнього ринку) України тощо. 
Визначені у чинній ДСРР 2015 традиційні інструменти та механізми стимулювання регіонального розвитку лише закріплюють хронічні 
проблеми розвитку територій, вирішують їх недостатньо, не створюють стимули до саморозвитку, до активізації економічної ініціативи на 
місцях. Поряд з цим, у ДСРР 2015 не визначено стратегічний вектор щодо розвитку (узгодження) регіональної політики в Україні із 
стратегічними орієнтирами регіонального розвитку країн ЄС (адже стратегічні пріоритети регіонального розвитку країни мають бути 
узгоджені з пріоритетами регіонального розвитку тих країн, до інтеграційного угрупування яких прагне приєднатись держава). 

Президент України прийняв рішення про необхідність затвердження у 2013 році Державної стратегії регіонального розвитку на 
період до 2020 року (далі – ДСРР 2020) з урахуванням стандартів регіонального розвитку Європейського Союзу [11]. Під час роботи над 
модернізованою ДСРР 2020 необхідним є врахування в Україні  загальноцивілізаційних, європейських тенденцій щодо розробки та 
впровадження політики регіонального розвитку, застосування інтегрованого підходу до формування і реалізації державної регіональної 
політики, що передбачає поєднання та узгодження трьох взаємопов’язаних складових:  

- секторального (галузевого) підходу, в основі якого – зміцнення конкурентоспроможності регіонів на основі оптимізації та 
диверсифікації структури регіональної економіки, забезпечення ефективної спеціалізації регіонів з пріоритетним використанням власного 
ресурсного потенціалу, активізації місцевої економічної ініціативи; 
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- територіального (просторового) розвитку, що передбачає досягнення рівномірного та збалансованого розвитку територій, 
активізацію міжрегіонального співробітництва, зменшення соціально-економічної диспропорційності регіонального розвитку та вирішення 
проблем локальної доступності територій, досягнення збалансованого просторового розвитку на рівні «місто – приміська територія – 
сільська територія», зміцнення потенціалу периферійних та сільських територій, проведення в Україні адміністративно-територіальної 
реформи тощо. Забезпечення соціально-економічної єдності регіонів та рівномірності просторового розвитку орієнтується на створення для 
людини, незалежно від місця її проживання на всій території України рівного доступу до якісних публічних послуг; 

- управлінської складової регіонального розвитку, що передбачає забезпечення єдності підходів до формування і реалізації політики 
регіонального розвитку, створення єдиної системи стратегічного планування та прогнозування розвитку держави та її регіонів, оптимізацію 
системи територіальної організації влади. Актуальним залишається питання щодо формування ефективного і прозорого механізму 
фінансового забезпечення регіонального розвитку, гарантування фінансової дієздатності місцевих бюджетів, місцевих громад тощо. 

Синергетичний підхід до розробки та впровадження державної політики регіонального розвитку визначає й формулювання цілей 
стратегічного планування регіонального розвитку в Україні до 2020 року, до яких слід віднести: 

- забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини на всій території країни незалежно від місця її 
проживання;   

-  підвищення ефективності державного управління у сфері регіонального розвитку;  
- створення умов для ефективної реалізації внутрішнього потенціалу розвитку регіонів (ресурсного, інституційного, 

організаційного), зменшення залежності регіонів від державного патерналізму (у т.ч. у фінансовій сфері); 
- забезпечення розвитку та ефективного використання людських ресурсів, сприяння розвитку людського капіталу на місцевому, 

регіональному рівні;  
- підвищення конкурентоспроможності регіонів;  
- зменшення енергетичної залежності, стимулювання енергозбереження, поширення практики використання відновлюваної 

альтернативної енергетики на регіональному рівні, досягнення європейських стандартів сталого регіонального розвитку (з урахуванням 
екологічного вектору регіонального розвитку) тощо. 

В цілому ж, цілями Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року в Україні мають стати:  
1. Підвищення конкурентоспроможності регіонів і забезпечення збалансованого регіонального розвитку. 
2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток. 
3. Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку. 
Ціль 1. Підвищення конкурентоспроможності регіонів і забезпечення збалансованого регіонального розвитку. Передбачає: 

зміцнення конкурентоспроможності регіонів на основі оптимізації та диверсифікації структури регіональної економіки; забезпечення 
ефективної спеціалізації регіонів з пріоритетним використанням власного ресурсного потенціалу; активізацію  місцевої економічної 
ініціативи; створення конкурентоспроможних галузево-територіальних соціально-економічних комплексів та ін.  

Ціль 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток передбачає: досягнення рівномірного та 
збалансованого розвитку територій; активізацію міжрегіонального співробітництва; зменшення соціально-економічної диспропорційності 
регіонального розвитку; вирішення проблем локальної доступності територій; досягнення збалансованого просторового розвитку на рівні 
«місто – приміська територія – сільська територія»; зміцнення потенціалу периферійних та сільських територій; здійснення в Україні  
адміністративно-територіальної реформи та ін. 

Ціль 3. Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку передбачає: забезпечення єдності підходів до формування і 
реалізації політики регіонального розвитку; створення єдиної системи стратегічного планування та прогнозування розвитку держави та її 
регіонів; оптимізацію системи територіальної організації влади; розвиток та підвищення дієвості місцевого самоврядування тощо. 

Налагодження ефективного державного управління на регіональному рівні потребує залучення інститутів громадянського 
суспільства до реалізації регіональної політики, у тому числі – шляхом: проведення консультацій представників держави з громадськістю 
щодо актуальних питань регіонального розвитку та пошуку шляхів їх вирішення; участь місцевих мешканців у спільних органах (зокрема, 
громадських радах), робочих групах; забезпечення вільного доступу громадян до публічної інформації, інтенсифікації комунікації 
громадських організацій з депутатами та органами державної влади; забезпечення участі місцевих мешканців у громадських слуханнях з 
актуальних питань місцевого, регіонального розвитку тощо. 

Активізація економічної ініціативи на місцях, впровадження дієвої регіональної політики неможливі без зростання довіри громадян 
та суб’єктів господарювання до державних установ та інститутів. Невід’ємною складовою процесів зростання такої довіри є прозорість та 
відкритість органів публічної влади. Фактично, йдеться про виконання чинного законодавства України, відповідно до норм якого органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування повинні надавати повну інформацію про здійснювану ними діяльність через 
відповідні інформаційні служби та забезпечувати вільний доступ громадськості (представників громадськості) до такої інформації [12]. 

Серед системних викликів щодо формування нової регіональної політки в Україні – створення відповідного інституційно-
правового забезпечення підтримки та стимулювання регіонального розвитку. На сьогодні вже діють понад 20 законодавчих та нормативно-
правових актів, що унормовують процеси розробки, впровадження, реформування державної регіональної політики. У тому числі, Закони 
України: «Про стимулювання розвитку регіонів» (від 08 вересня 2005 р.); «Про планування і забудову територій» (від 20 квітня 2000 р.); 
«Про Генеральну схему планування території України» (від 07 лютого 2002 р.); «Про державні цільові програми» (від 18 березня 2004 р.); 
«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України» (від 23 березня 2000 р.) та ін. Указ 
Президента України «Про Концепцію державної регіональної політики» (від 25 травня 2001 р.). Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року» (від 21 липня 2006 р.). Указ Президента України 
«Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній території» (від 24 
травня 2013 р.). Разом з тим, станом на червень 2013 р. не прийнято єдиного, уніфікованого законодавчого акту – проекту Закону України 
«Про засади державної регіональної політики». Прийняття цього закону сприятиме визнанню державної регіональної політики як однієї із 
провідних напрямків державної політики; підтвердить спроможність України здійснити комплексні реформи на місцевому, регіональному 
рівні (з урахуванням галузево-секторального, просторового та управлінського підходів); дозволить досягти збалансованого просторового 
розвитку, що актуально в контексті перспектив євроінтеграції України. 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 
Інтенсифікація процесу формування в Україні засад нової регіональної політики потребує системного підходу: інституційно-

правового забезпечення нової регіональної політики (у т.ч. прийняття закону України «Про засади державної регіональної політики» та 
модернізації базових положень Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року); задіяння наявного в регіонах потенціалу 
місцевого розвитку та стимулювання його зростання з урахуванням екологічності на безпеки життєдіяльності людини; задіяння та 
оптимального поєднання дієвих важелів, механізмів та інструментів реалізації регіональної політики; залучення громадянського 
суспільства до розробки та реалізації засад нової регіональної політики в Україні тощо. 

Серед стратегічних завдань нової регіональної політики – комплексне узгодження галузевого-секторального та просторового 
виміру регіональної політики, підвищення ефективності державного управління регіональним розвитком та дієздатності місцевого 
самоврядування. Усвідомлення та практичне впровадження триєдиного підходу до формування нової регіональної політики – запорука 
зростання конкурентоспроможності регіонів, досягнення збалансованого територіального розвитку, успішного здійснення комплексу 
започаткованих реформ, що реалізуються на місцевому, регіональному рівні. Такий підхід має бути взято за основу в процесі модернізації 
Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року, розробки та прийняття закону України «Про засади державної регіональної 
політики». 

На порядку денному розробки та впровадження нової регіональної політики – реалізація завдань просторового розвитку територій, 
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у т.ч. шляхом органічного поєднання розвитку внутрішніх територій регіону (сільської та міської місцевості, центру та віддалених, 
периферійних територій), з одночасним розкриттям ресурсного потенціалу кожної території країни задля стимулювання місцевого 
соціально-економічного розвитку, створення єдиного консолідованого внутрішнього ринку, створення «точок зростання» та «ареалів 
регіонального розвитку», нових робочих місць та підвищення на цій основі якості життя громадян України.  

Все більшого значення для України серед завдань модернізації державної регіональної політики набуває виклик щодо дотримання 
засад сталого розвитку, основа якого – динамічно збалансована взаємодії економічної, соціальної та екологічної складової, боротьба з 
бідністю, оптимізація структури доходів та споживання населення з огляду на збереження здоров'я людини, зростання людського капіталу. 
Провідний напрям забезпечення сталого регіонального розвитку – формування «зеленої» економіки, зменшення енергоємності та витрат 
природних ресурсів на потреби виробництва, запровадження енергозаощадження та освоєння відновлюваної енергетики, протидія 
забрудненню довкілля, вирішення проблем утилізації відходів, зменшення викидів СО2, сприяння розвитку органічного землеробства та 
створення на цих засадах нових робочих місць, підвищення зайнятості, зростання добробуту та якості життя населення.  

Комплексне вирішення проблем регіонального розвитку потребує належного інституційно-правового забезпечення, зокрема – 
ухвалення Закону «Про засади державної регіональної політики», модернізації Державної стратегії регіонального розвитку (на період до 
2020 року), стратегій регіонального розвитку. Відсутність в Україні системоформуючого законодавчого акту щодо державної регіональної 
політики обумовлює ситуацію правової невизначеності у питаннях її розробки та впровадження, невизначеність щодо практичного 
застосування інноваційних механізмів модернізації регіонального розвитку, задіяння потенціалу міжрегіонального співробітництва, 
створення регіональних (та міжрегіональних) кластерів.  

Прагнення України отримати статус асоційованого члена ЄС формує нові виклики щодо розробки та впровадження регіональної 
політики. Адже регіональний розвиток традиційно залишається стратегічним напрямком політики Євросоюзу. На підтвердження цього у 
2013 р. ЄС розпочато реалізацію проекту «Підтримка регіонального розвитку в Україні», серед пріоритетів проекту: прийняття в Україні 
оновленої Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року, створення на регіональному рівні мережі фахівців-практиків 
регіоналістів, сприяння розвитку громадянського суспільства, залучення громадськості до реалізації політики регіонального розвитку на 
місцях. 

Процес модернізації державної регіональної політики в Україні потребує запровадження нових важелів, механізмів та інструментів 
її реалізації, у тому числі: зміни форм та інструментів наповнення місцевих бюджетів, розширення доходної бази їх формування; задіяння 
потенціалу державно-приватного партнерства; розвитку міжрегіонального, міждержавного регіонального, транскордонного 
співробітництва. Нова регіональна політика передбачає активну участь громадян в процесі її розробки та впровадження. Інститути 
громадянського суспільства мають потужний потенціал щодо розв’язання нагальних соціально-економічних, гуманітарних, культурних та 
інших системних проблем регіонального розвитку. Налагодження ефективного співробітництва між органами виконавчої влади, місцевого 
самоврядування та інститутами громадянського суспільства, у тому числі – участь громадських організацій у контролі за витрачанням 
бюджетних коштів, вирішенні питань соціального захисту населення, формуванні ефективної регіональної/муніципальної політики – є 
усталеною європейською практикою стимулювання регіонального розвитку. Активне залучення громадськості до вирішення нагальних 
питань місцевого, регіонального розвитку – запорука підвищення дієздатності територіальних громад, формування демократичного 
суспільства в Україні.  
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Білий О.І. Потенціал кластерного підходу у стимулюванні структурної модернізації національного господарства України 
У статті розглянуто переваги та потенційні можливості застосування кластерного підходу в процесі реалізації структурної перебудови 
національної економіки, виявлено роль кластерів у формуванні «точок росту» та «ареалів економічного зростання»; досліджено вплив 
кластерів на формування мультиплікативного ефекту стимулювання економічної активності, економічного зростання на  регіональному та 
загальнонаціональному рівні національного господарства. Висвітлено потенціал задіяння механізму кластеризації в країнах ЄС, вплив 
кластерів на перспективи структурної модернізації європейської економіки на період до 2020 року, у т.ч. у сфері послуг, рекреації, туризму, 
«індустрії здоров’я». Визначено базові  пріоритети формування кластерів в Україні у сфері послуг та на основі задіяння потенціалу 
секторально-галузевого підходу, розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності, формування сучасної інфраструктури. Виявлено вплив 
кластерних ініціатив на процеси структурної модернізації національного господарства України. 
Ключові слова: кластер; кластерний підхід; структурна перебудова; «точки росту»; «ареали економічного зростання»; інноваційно-
інвестиційний розвиток; сфера послуг; «індустрія здоров’я»; галузево-секторальний підхід; інфраструктура; національна економіка; 
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національне господарство; економічна політика. 
Белый А.И. Потенциал кластерного подхода в стимулировании структурной модернизации национального хозяйства Украины. 
В статье рассмотрены преимущества и потенциальные возможности применения кластерного подхода в процессе реализации структурной 
перестройки национальной экономики, выявлено роль кластеров в формировании «точек роста» и «ареалов экономического развития»; 
исследовано влияние кластеров на формирование мультипликативного эффекта стимулирования экономической активности, 
экономического роста на региональном и общенациональном уровне национального хозяйства. Выявлено потенциал задействования 
механизма кластеризации в странах ЕС, влияние кластеров на перспективы структурной модернизации европейской экономики на период 
до 2020 года, в т.ч. в сфере услуг, рекреации, туризма, «индустрии здоровья». Определены базовые приоритеты формирования кластеров на 
Украине в сфере услуг и на основе задействования потенциала секторально-отраслевого подхода, развития инновационно-инвестиционной 
деятельности, формирования современной инфраструктуры. Выявлено влияние кластерных инициатив на процессы структурной 
модернизации национального хозяйства Украины. 
Ключевые слова: кластер; кластерный подход; структурная перестройка; «точки роста»; «ареалы экономического роста»; инновационно-
инвестиционное развитие; сфера услуг; «индустрия здоровья», отраслевой и секторальный подход; инфраструктура; национальная 
экономика; национальное хозяйство; экономическая политика. 
Bilyi O.I. Cluster approach potential in stimulating of structural modernization of the Ukrainian national economy  
The article describes the advantages and potential opportunities of cluster approach applying in the process of the national economy restructuring, the 
role of clusters in the formation of "points of growth" and "areas of economic growth", the impact of clusters on the formation of the multiplier effect 
of stimulating economic activity, economic growth at the regional and national level of the national economy has been revealed. The potential of the 
clustering mechanism applying in the EU, the impact of clusters on the prospects of structural modernization of the European economy in 2020, 
including services, recreation and tourism, "health industry" has been highlighted. The basic priorities of clusters formation in Ukraine in services and 
on the ground of involvement of sectoral and industrial approach potential, innovation and investment activity development, forming of modern 
infrastructure has been defined. The influence of cluster initiatives on the processes of structural modernization of the national economy of Ukraine 
has been revealed. 
Keywords: cluster, cluster approach, restructuring, "points of growth", "areas of economic growth"; innovation and investment development, services 
area, "health industry", sectoral and industrial approach, infrastructure, national economy, economic policy. 

 
Постановка проблеми. Під впливом глобалізаційних процесів, загострення всіх форм конкурентної боротьби за ресурси та світові 

ринки збуту, Україна повинна віднайти нові форми, механізми та інструменти активізації економічного зростання, передбачити 
закономірності формування нових умов господарювання у посткризовий період. Завдання ускладнюється усталеним міжнародним поділом 
праці, високими бар’єрами входження на світові ринки, зростаючою конкуренцією за залучення інвестиційних потоків, хронічним браком 
ресурсів тощо. За таких умов все більше науковців та практиків звертають увагу на «кластери», що дозволяють максимально раціонально 
оптимізувати процеси використання наявних в країні ресурсів (у т.ч. на місцевому, регіональному рівні) для налагодження 
конкурентоспроможного виробництва та збільшення експорту. Кластери активізують структурну перебудову економіки на інноваційних 
засадах, максимально залучають до цього процесу матеріальні, фінансові, людські, інтелектуальні ресурси, випускають конкурентну 
продукцію (і як правило – кінцевого споживання). Це позитивно позначається на зростанні конкурентоспроможності економіки країни, 
підвищує її імідж та дозволяє країні зайняти вище місце у світовій економічній ієрархії. Така постановка проблеми є надзвичайно 
актуальною для України, оскільки формування кластерів є тим механізмом, що дозволить нашій державі здійснити структурну перебудову 
та вийти на новий рівень конкуренції у світовому економічному просторі, що й обумовлює теоретичне та практичне значення даної статті. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Новітні тенденції кластеризації, в основному, висвітлюються на прикладі формування 
кластерних об’єднань на галузевому, секторальному рівні  української економіки. Так, потенціал та переваги створення кластерів у 
вугільній галузі досліджує І.Є. Лозинський [1]. Особливості формування та функціонування енергетичних кластерів проаналізував Т.І. 
Биркович [2]. Світовий досвід формування кластерних об’єднань, переваги їх створення та ризики для національної економіки розглянуто в 
роботах Л.П.Баришнікової [3],  В.П.Герасенко [4]. 

Переважна більшість вчених  акцентує увагу на тому, що кластери сприяють інноваційним процесам, стимулюють структурно-
інноваційні зрушення на рівні національного виробництва. Інноваційний потенціал кластерів відзначили О.В. Кириченко, Ю.І.Вишівська 
[5], С.Ковальчук [6] та інші науковці. 

Разом з тим, зазначимо, що сутність, особливості виникнення та функціонування кластерів свого часу докладно розглянув класик 
теорії конкурентоспроможності – М.Портер [7]. Вчений  детально висвітлив сутність кластерів, обґрунтував історичні та інтелектуальні 
передумови їх виникнення, виявив конкурентні переваги кластерного підходу у реалізації структурної перебудови на регіональному та 
загальнонаціональному рівні виробництва. Аналізуючи переваги кластерів порівняно з традиційним галузевим підходом щодо вирішення 
проблем структурної перебудови економіки, О. Длугопольський наголошував, що кластери краще ніж галузі використовують 
міжсекторальні зв’язки,  переваги внутрішньогалузевої та міжгалузевої кооперації, управлінський досвід, маркетинг, інформацію тощо [8]. 
М. Войнаренко основну увагу зосередив на спроможності кластерів забезпечити зростання продуктивності праці за рахунок використання 
«ефекту великого масштабу», впровадження інновацій та нових технологічних знань, розширення можливостей щодо залучення до 
розвитку комерційного (у тому числі державно-приватного) та некомерційного співробітництва [9] тощо.  

Переважна більшість економістів вважає, що у ХХІ ст. кластери стають ефективним інструментом підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки, розглядаються як «магніт» для залучення інвестицій у «точкові проекти» на місцевому 
(регіональному) рівні національного виробництва, створюють «мультиплікативний ефект» щодо економічного зростання [10].  За законами 
ринку, розвиток «точкових економічних проектів», залучення ресурсів логічно призводить до економічного зростання на місцевому 
(регіональному) рівні, стимулює реалізацію інноваційно-інвестиційних структурних зрушень. Такі переваги кластерів потребують 
віднайдення для кожної країни власних, перспективних для національного виробництва «точок росту». За рахунок розвитку кластерів, 
використання їх потужного економічного потенціалу, Україна зможе здійснити структурно-інноваційний прорив у найбільш перспективних 
та конкурентоспроможних галузях і сферах національного виробництва формує економічне підґрунтя для реалізації євроінтеграційної 
стратегії, отримує реальний шанс увійти до складу розвинутих країн світу. 

Виділення невирішеної проблеми. Для оптимального задіяння та використання потенціалу кластерів в процесі структурної 
модернізації національного господарства України необхідно визначити галузі, сфери, пріоритети формування кластерних об’єднань. Адже 
вірно обрані пріоритети створення кластерів – запорука економічного зростання економіки (на місцевому, регіональному, 
загальнонаціональному рівні). Вибір пріоритетних сфер кластеризації має ґрунтуватись на основі наявних (внутрішніх та залучених) 
ресурсів, так і з урахуванням зростаючої конкуренції на внутрішньому та світовому ринках, з урахуванням пріоритетів структурних 
зрушень, що притаманні розвинутим країнам  світу. Для України вкрай важливо врахувати тенденції кластеризації країн ЄС. 

Ціль статті – виявити потенціал кластерного підходу, перспективи задіяння механізмів кластеризації національного виробництва у 
стимулюванні структурної модернізації національного господарства України.  

Для досягнення цілі у статті поставлені та вирішують наступні завдання: 
- виявити сутність концептуального підходу щодо стимулювання створення «точок росту» та «ареалів економічного зростання», 

ролі кластерів у цьому процесі; 
- дослідити потенціал задіяння механізму кластеризації в країнах ЄС, вплив кластерів на перспективи структурної модернізації 

європейської економіки на період до 2020 року; 
- висвітлити пріоритетні сфери формування кластерів в Україні та їх вплив на процеси структурної модернізації національного 

господарства. 
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Результати дослідження. Принцип поляризованого (сфокусованого) розвитку, виокремлення пріоритетних «точок росту» та 
«ареалів економічного зростання» на сучасному етапі трансформаційних перетворень набуває для України надзвичайно важливого 
значення. За умов хронічного дефіциту ресурсів, збільшення дефіциту державного бюджету та зростання державного боргу змінюється й 
ідеологія структурних зрушень. Від класичного, постіндустріального трактування «структурної перебудови» (основою якого вважається 
пріоритетний розвиток машинобудування), країни, що розвиваються, переходять до пошуку «точок росту» (що на початковому етапі 
реформ формуються, переважно, на рівні регіональної економіки, але поступово розповсюджуються на рівень національної економіки в 
цілому. Вибір «точок росту», як правило, супроводжується формуванням кластерів. Це  дозволяє комплексно залучити наявні, сфокусовані 
на місцевому, регіональному та субрегіональному рівні природні, фінансові, адміністративно-управлінські, людські та інші ресурси саме у 
«полюсах», «локомотивах», «ареалах економічного зростання» з послідовним розповсюдженням інноваційної та підприємницької 
активності на всі інші рівні економіки. Такий принцип свого часу був успішно апробований новими  індустріальними країнами (Чілі, 
Південна Корея, Китай та ін.) вже на початковій стадії ринкових реформ [11]. Економічне зростання, підприємницька активність, 
інноваційні процеси в проектах – «точках росту» та «ареалах економічного зростання», підсилені потенціалом кластерів (або ж – 
сформовані на основі кластерів) характеризуються найвищою інтенсивністю, створюють потужний мультиплікативний ефект щодо 
залучення ресурсів, капіталів, інвестицій та формують реальні стимули для активізації підприємницької активності не тільки у базових, але 
й у суміжних для «ядра» кластера галузях та секторах, прискорюючи тим самим процес структурної перебудови національного 
господарства та стимулюючи економічне зростання національного виробництва на нових економічних, управлінських, організаційних 
засадах. 

У класичному розумінні – кластери, це зосередження фірм однієї чи декількох галузей (часто, навіть не пов’язаних між собою), у 
єдиний виробничо-збутовий цикл (від стадії виробництва сировини – до вироблення готової продукції та її збуту). Така структура дозволяє 
«замкнути» («вертикально-інтегрувати») у єдиний цикл виробників, постачальників, збутову мережу та покупця, що сприяє зниженню 
собівартості виробництва, мінімізує трансакційні витрати фірм. Особливу роль у процесі економічного зростання відіграють технологічні 
кластери, що виникають у сфері «критичних технологій» (виробництві лікарських препаратів і медичної техніки, у галузях, пов’язаних з 
високими технологіями та ВПК). Кластери є потужною базою для технологічного оновлення виробництва та реальною основою для 
зростання його експортного потенціалу. 

Попри вагоме значення для стимулювання розвитку національного виробництва, в Україні і досі немає законодавчо визначеної 
дефініції «кластер», немає нормативно-правового акту, закону, у якому визначалась би сутність, принципи організації та діяльності 
кластеру. Україна прагне отримати статус асоційованого члена ЄС. Тому доцільно виявити, яку роль відіграють кластери в країнах ЄС, як 
європейська економіка використовує їх потенціал для стимулювання економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності. 

У Європейській Стратегії 2020 кластерні ініціативи стають основою для розробки та впровадження сучасної промислової політики 
в країнах ЄС, сприяють зростанню  конкурентоспроможності (на основі модернізації традиційної господарської діяльності, шляхом 
впровадження інновацій, виробництва нових продуктів, товарів та послуг, що є конкурентоспроможними на європейському та світовому 
ринках). Кластери є важливим компонентом стратегій «розумної спеціалізації» міст, регіонів, окремих територій ЄС [12], оскільки вони 
дозволяють оптимально поєднати ресурсний, людський, освітній потенціал у напрямі стимулювання структурно-інноваційних зрушень. 
Розповсюдження кластерних ініціатив позитивно впливає на формування бізнес-середовища, особливо для розвитку підприємств малого та 
середнього бізнесу. 

Кластерні ініціативи в країнах ЄС часто залучають і потенціал механізму державно-приватного партнерства. В країнах Європи 
кластерні ініціативи, як правило, ініціюються на місцевому, регіональному рівні, оскільки саме на місцях краще проявляються наявні 
конкурентні переваги регіону, є міцні налагоджені зв’язки регіональних бізнес-структур з освітніми та науково-дослідними інституціями. 
Кластерний підхід в країнах ЄС розглядається як потужний механізм розбудови «економіки знань», заявленої як однієї з базових 
пріоритетних стратегічних цілей Стратегії «Європа – 2020».  

 Успіх кластерів багато у чому залежить від наявних на місцевому рівні ресурсів, інтенсифікації їх задіяння. Для того, щоб 
діяльність кластерів досягла максимального позитивного ефекту, кластери у своїй діяльності мають спиратися на місцеві ресурси та 
потенціал, сприяти створенню тісної взаємодії між підприємствами, університетами та науково-дослідницькими організаціями, швидко 
реагувати на зміну ринкових чинників розвитку, на модифікацію ринкової кон’юнктури, ендогенних та екзогенних чинників розвитку. 
Налагодження ефективної взаємодії на рівні: влада – бізнес – місцева громада – має надзвичайно важливе значення для розвитку 
кластерних об’єднань, розповсюдження його інноваційного впливу. Органи управління кластерами (у ЄС – це кластерні організації, які 
управляють кластерними ініціативами), повинні періодично оцінювати їх результати, аналізувати наслідки та визначати слабкі місця 
роботи кластерів, звітувати про них до органів державної влади. 

Кластери в країнах ЄС мають вагоме значення для стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва (МСП), для 
розвитку їх зв’язків з великими компаніями і міжнародними бізнес-структурами. У ЄС широко розповсюджена практика використання 
кластерних ініціатив для налагодження ефективного співробітництва між мультинаціональними компаніями (МНК) і МСП (у т.ч. з огляду 
на виробництво «місцевих товарів колективної конкуренції», створених у кластерному середовищі). Кластери позитивно впливають на 
трансфер технологій, допомагають впроваджувати інновації на місцевому, регіональному рівні. Для периферійних, депресивних, сільських 
регіонах ЄС  кластери створюють дієве підґрунтя для активізації економічного співробітництва, є ефективним інструментом впровадження 
(реалізації) локальних політик розвитку.  

В країнах ЄС кластери (кластерні ініціативи) сприяють підвищенню конкурентоспроможності, активізують дослідження та 
інновацій на місцевому, регіональному рівні. Управлінські органи Європейського Союзу надають всебічну підтримку розвитку кластерним 
ініціативам. В країнах ЄС, кластери, в основному, спеціалізуються на: комерціалізації науково-технічних результатів, впровадженні 
спільної діяльності між секторами; забезпеченні спеціалізованої підготовки робочої сили, маркетингової діяльності, інтеграції науково-
дослідної діяльності у виробництво («відкриті інновації»). Кластерні організації відіграють ключову роль у стимулюванні економічного 
зростання в країнах ЄС (забезпечуючи ефективне управління кластерним об’єднанням, надаючи спеціалізовані управлінські, консалтингові, 
маркетингові послуги. Серед найважливіших сучасних тенденцій розвитку кластерів в країнах ЄС – інтернаціоналізація кластерних фірм, 
інноваційна підтримка фірм у рамках кластеру.  

Роль кластерів для підтримки та забезпечення синергетичного зростання в країнах ЄС унормовано у Стратегічному Керівництві 
Спільноти щодо Згуртування на період 2007 – 2013 роки. Принцип «згуртування» (вирівнювання соціально-економічного розвитку країн-
членів у межах ЄС), передбачає заохочення держав-членів та регіонів ЄС просувати сильні кластери (як засіб налагодження співпраці між 
підприємствами, публічними дослідницькими центрами, вищими навчальними закладами – що формує «трикутник знань»). 

В країнах ЄС визнають необхідність підтримки кластерів, кластерних ініціатив, у т.ч. шляхом створення бізнес-мереж, задіяння 
державно-приватного партнерства. На ці потреби (з урахуванням сприяння інноваціям), виділено 86 млрд. євро (за рахунок фонду Спільної 
Політики ЄС-27 на період 2007 – 2013 рр.). Майже третина цих коштів спрямовується на підтримку кластерних ініціатив та розвиток 
пов’язаної з цим інфраструктури. Зокрема, йдеться про фінансову підтримку розвитку інфраструктурної мережі – наукових парків та 
наукових інкубаторів, фінансування діяльності по створенню мереж, необхідних для налагодження зв’язків між регіональними органами 
влади, бізнес-структурами та університетами. 

Серед успішних прикладів формування кластерів в країнах ЄС – кластер «Кораллія» (Corallia) - Грецька Технологічна Кластерна 
Ініціатива, фіналіст RegioStar 2009. «Кораллія» забезпечує підтримку розвитку сучасних інноваційних, науково-промислових кластерів, що 
дозволяють сконцентрувати ресурсний потенціал промисловості, науково-дослідних та венчурних центрів, діяльність яких зорієнтована на 
стимулювання інноваційних процесів. Проект має результат – створення та функціонування «Мі-кластерів» у сфері Мікроелектроніки і 
«Вбудованих Систем», що призвело до збільшення річного обороту капіталу, зростання експорту (інноваційних продуктів та патентних 
заявок), посилило екологізацію виробництва,  сприяло створенню нових робочих місць [13].  
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Гарні перспективи щодо розвитку кластерів має «індустрії здоров’я», сфера охорони здоров’я та пов’язане з цим виробництво, 
інфраструктура, сфера послуг. Кластер «Альянс Долини Медікон» (Medicon Valley Alliance), представлена як частина дослідницького 
регіону Оресунд (Oresund) (і є переможцем RegioStars 2008 року у кластерній категорії). Так, після завершення у 2000 році будівництва 
нового мосту, який з'єднує Швецію і Данію, за фінансової підтримки Політики Згуртування, можливість розвитку з’явилась у регіоні 
Оресунд. Альянс Долини Медікон – це мережа фірм, університетів, лікарень і державних органів влади, міцні зв’язки між обласними 
університетами та галуззю біомедицини. Кластер дозволив зробити регіон Оресунд одним з провідних біомедичних центрів у Європі, саме 
на нього припадає понад 60 % скандинавського експорту результатів досліджень науки та продукції (послуг) «індустрії здоров’я». отже, 
саме спеціалізація кластера на сфері біотехнології, прикладної мікробіології, імунології та онкології зробила периферійних регіон Європи 
конкурентоспроможним [14]. 

В Україні створення кластерів відбувається, в основному, стихійно і на місцевому, регіональному рівні. Серед пріоритетних сфер 
створення кластерів в Україні – освіта, сфера послуг, рекреація та туризм. Так, у Тернопільському національному технічному університеті 
імені Івана Пулюя відкрито науковий парк «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля», який створено з метою розвитку науково-
технічної та інноваційної діяльності підприємств Тернопільської області, ефективного та раціонального використання наявного наукового 
потенціалу, задіяння матеріально-технічної бази університетів для комерціалізації результатів наукових досліджень, їх впровадження у 
систему виробництва та продажу на вітчизняному та світовому ринках. У Полтавській області створено кластер «Сорочинський ярмарок» 
для сприяння розвитку сільських територій, у стадії впровадження – створення регіонального кластеру виробників екологічної продукції. У 
Запорізькій області діють Мелітопольські кластери (сільського туризму, бджільництва та сільськогосподарського машинобудування 
«Інноваційно-технологічний кластер малого та середнього машинобудівного бізнесу». У Івано-Франківській області створено кластер 
народних художніх промислів «Сузір’я», що поєднує послуги рекреації, туризму та розвиток креативних регіональних індустрій – народних 
художніх промислів. 

Поряд з розвитком сфери послуг, формування кластерів в Україні відбувається на основі задіяння виробничого потенціалу 
галузево-секторального підходу. Так, у Рівненській області діє кластер деревообробки «Полісся Рокитнівщини», інноваційний кластер 
«Впровадження». У Херсонській області діє транспортно-туристичний кластер «Південні ворота України» та «Швейний кластер». У 
Хмельницькій області діє асоціація «Поділля Перший», що поєднує швейні, будівельні і туристичні кластери. У місті Севастополь створено 
Асоціацію стійкого розвитку міста Севастополя «Аура», у яку входять пілотні кластери «ЕкоЕнерго», «Байдари-тур», «Водні-ресурси», 
«Здоров’я» [15].  

Актуальним для України є питання утворення транскордонних виробничих кластерів, зокрема з суб’єктами господарювання країн 
ЄС та Російської Федерації (найближчими сусідами України). Створення та функціонування транскордонних кластерів є одним з дієвих 
заходів щодо стимулювання економічного розвитку прикордонних (периферійних) територій України, вирішення їх актуальних соціальних 
проблем (хронічного безробіття, відсутності робочих місць) тощо. 

Вже сьогодні на прикордонних територіях України з Російською Федерацією існують проекти щодо створення кластерів. Так, у 
Сумській області триває робота щодо створення транскордонних кластерів у межах Єврорегіону «Ярославна» (зорієнтованих на розвиток 
торговельно-економічної, науково-технічної діяльності та культурне співробітництво Сумської області і Курської області Російської 
Федерації). Організаційним центром створення транскордонного кластеру визначено індустріальний парк «Свема» у місті Шостка, проект 
якого реалізується відповідно до Державної цільової програми розвитку індустріального (промислового) парку «Свема». Стратегією 
розвитку Сумської області «Нова Сумщина-2015» передбачено створення кластерів у сфері агропромислового    комплексу та, у галузі 
будівництва (за участю суб’єктів господарювання Брянської, Бєлгородської та Курської областей Російської Федерації). 

Великі перспективи щодо розвитку кластерів оцінюються у межах Єврорегіону «Донбас». Так, вже розроблено проекти 
будівництва українсько-російського залізнично-автомобільного митно-логістичного терміналу «Мілове-Чортково» з функціями 
інтермодальної обробки вантажів, створення прикордонно-митної території сервісного обслуговування логістичних парків «Должанський» 
та «Червонопартизанськ». У межах Єврорегіону «Донбас» також розглядається питання щодо можливості створення наступних кластерів: 
«Медичний кластер» (що має спеціалізуватись на організації надання невідкладної медичної допомоги, лікуванні мешканців прикордонних 
регіонів у медичних закладах суміжних територій Луганської, Донецької та Ростовської областей. Передбачено створити «Кластер 
нанотехнологій» (науково-інноваційний кластер), передумовами для створення якого є діючі лабораторії, а також дослідно-конструкторські 
та дослідно-виробничі підприємства (СПКБ «Донецьк», філія Донецького фізико-технічного інституту НАН України, підрозділ Південного 
федерального університету у Ростовській області). Потужний потенціал щодо розвитку має кластер «Транспортне машинобудування» 
(основою якого є транспортно-логістична мережа, наявна наукова та навчальна база, наявність двох заводів з випуску залізничних 
локомотивів, що дозволяє здійснити комерціалізацію і впровадження у виробництво інноваційних та наукових розробок). Потужний 
потенціал має «Аграрний кластер», передумовами для створення якого є наявність сільськогосподарських потужностей, аграрних 
навчальних закладів, науково-дослідних інститутів, дослідно-селекційних станцій, а також традиційні зв’язки у сфері науки та 
виробництва. 

У рамках Єврорегіону «Слобожанщина» (Харківська область), ініційовано створення українсько-російських транскордонних 
кластерів у наступних сферах: у фінансовій сфері (розроблено концепцію формування фінансового транскордонного кластера на базі 
кафедри управління фінансовими послугами Харківського національного економічного університету); у будівельній галузі (за участю 
Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури, Бєлгородського державного технічного університету ім. В. 
Шухова, ВАТ «Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва», Бєлгородського обласного фонду підтримки малого 
підприємництва); у сфері розвитку туризму (за участю кафедри туризму Харківського національного економічного університету та кафедри 
туризму   Бєлгородського державного університету, ВАТ «Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва» та Бєлгородського 
обласного фонду підтримки малого підприємництва). Транскордонний туристичний кластер ставить за мету відродження маршрутів 
сільського туризму та історичних пам’яток культури регіонів (зокрема, це сприятиме активізації підприємницької ініціативи у 
Золочівському районі (Україна) та Гайворонському районі (Російська Федерація)). Перспективним є створення аграрного кластеру (у т.ч. 
створення аграрного оптового ринку на території прикордонного Дергачівського району). 

У межах функціонування Єврорегіону «Дніпро» (Чернігівська область), розглядається питання щодо створення туристичного 
кластеру (у межах трьох прикордонних областей –  Гомельської, Брянської та Чернігівської). У Херсонській області опрацьовується 
питання створення агропромислового кластера південного та східного регіонів України «Еа.Р.Тесп.+», який має об’єднати комерційні 
компанії, державні структури, науково-освітні установи, що мають відношення до сфери зрошування, переробки продукції 
сільськогосподарського виробництва та реалізації харчової продукції.  

На законодавчому рівні утворенню кластерів в Україні частково сприяють Закони України «Про наукові парки» та «Про 
індустріальні парки». Водночас, на порядок денний виходить питання розробки та прийняття окремого закону «Про кластери». Адже 
специфіка діяльності наукових, індустріальних парків та кластерів не є ідентичною.  

Велику увагу в процесі створення  та функціонування кластерів, в Україні слід приділити потенціалу задіяння переваг державно-
приватного партнерства, насамперед з метою широкого впровадження та комерціалізації науково-прикладних розробок, які здійснюються 
за рахунок бюджетних коштів (у т.ч. державними науково-дослідними організаціями та установами, що входять до складу кластерів). 
Потужний потенціал щодо стимулювання економічної активності у межах будівельних та транспортно-логістичних кластерів має концесія 
(як різновид державно-приватного партнерства).  

Розвиток кластерних об’єднань в Україні слід розглядати як відповідь на виклики світової конкуренції, як реальний шанс на основі 
задіяння місцевих ресурсів, наявного наукового та інноваційного потенціалу – здійснити інноваційний прорив, сприяти розвитку сфери 
послуг, підвищити конкурентоспроможність національного виробництва та України. 
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ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 
Формування кластерних об’єднань є потужним механізмом формування «точок росту» та «ареалів економічного розвитку» на 

місцевому, регіональному та загальнонаціональному рівні. 
На сьогодні в Україні спостерігається процес стихійного формування кластерів (кластерних об’єднань), що в основному, 

відбувається на регіональному рівні. Водночас, поширення формування кластерів  свідчить про перспективність задіяння таких механізмів 
з метою стимулювання економічного зростання та з метою реалізації структурної модернізації національного господарства.  

Сьогодні, переважно, кластерні об’єднання в Україні формуються у сфері послуг (рекреації, туризму, у сфері охорони здоров’я), у 
сфері розвитку інфраструктури – транспортно-логістичної, інформаційної тощо), у сфері аграрного виробництва та переробки аграрної 
продукції.  

Для повноцінного використання та задіяння потенціалу кластеризації, в Україні необхідно задіяти цільову державну підтримку 
розвитку кластерів, у т.ч.: прийняти окремий закон України «Про кластери», задіяти потенціал державно-приватного партнерства у 
стимулюванні впровадження кластерних ініціатив, залучити потенціал Єврорегіонів, технологічних та індустріальних парків як підґрунтя, 
інституційну основу для створення регіональних, міжрегіональних, транскордонних кластерів.  

Реалізація структурної модернізації національного господарства, насамперед, передбачає вирішення трьох взаємопов’язаних 
стратегічних завдань: 1) зниження енергоємності національного виробництва (що є основою підвищення його конкурентоспроможності); 2) 
вирішення проблеми імпортозаміщення (що є основою розвитку національного виробництва, зменшення його залежності від критичного 
імпорту, основою для створення нових робочих місць); 3) реалізації структурно-інноваційних зрушень (як на рівні реального сектору 
виробництва, так і з огляду на перехід до розробки та надання послуг інноваційного характеру (медичних, інформаційних, транспортно-
транзитних тощо)). 

Розглядаючи кластеризацію як дієвий механізм впровадження структурної модернізації національного господарства серед 
перспективних сфер та напрямів формування кластерів в Україні слід виокремити наступні: формування енергетичних кластерів 
(зорієнтованих на інноваційне оновлення діючих енергетичних потужностей, у т.ч. – модернізацію електростанцій, широке задіяння 
відновлюваних джерел енергії, новітніх ресурсозберігаючих технологій); розвиток кластерів у сфері машинобудування та 
приладобудування (що традиційно виступає основою високотехнологічного оновлення галузей виробництва, є матеріальною основою 
імпортозаміщення, зниження собівартості та зростання конкурентоспроможності національного виробництва); розвиток інноваційних 
кластерів, зорієнтованих на виробництво нових матеріалів із заданими властивостями; інформаційних кластерів (нанотехнології, 
мікроелектроніки, інформаційних технологій, телекомунікацій тощо); розвиток кластеру біотехнології (вдосконалення хімічних технологій, 
розробку та випуск нових матеріалів, розвиток біотехнологій).  

Перспективними з огляду на впровадження структурних зрушень на рівні національного виробництва слід визнати розвиток 
кластерів у аграрній сфері (діяльність кластеру має бути зорієнтована на високотехнологічний розвиток сільського господарства та 
переробної промисловості), у сфері транспортно-транзитних перевезень (оскільки транзитний потенціал країни є її стратегічним ресурсом, 
що передбачає задіяння на інноваційних засадах будівництва та реконструкції наявних транспортних систем, підвищення їх пропускної 
спроможності, підвищення якості обслуговування клієнтів). 

Потужний потенціал щодо впровадження структурно-інноваційних зрушень має напрям «нові технології природокористування», 
«сталий розвиток», «екологізація виробництва». Проекти створення кластерів у цьому напрямі ставлять за мету підвищення стандартів 
охорони  навколишнього середовища та оздоровлення людини (на основі «зеленої економіки», інновацій, розвитку екологічних проектів) 
Здоров’я нації у ХХІ ст. розглядається як пріоритетний стратегічний ресурс країни, вагомий чинник соціально-економічного зростання. 
Забезпечення екологізації виробництва, у тому числі: зорієнтованість на реалізацію інноваційно-екологічних проектів, утилізацію сміття; 
реалізацію проектів, пов’язаних з енергозаощадженням та переходом на використання нових (альтернативних) видив енергоресурсів 
(сонячної, вітрової, біологічної енергії); впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій в системі життєзабезпечення країни – 
покращить якість життя людини, сприятиме переходу національного господарства на нові (інноваційно-екологічні) засади розвитку 
економіки. Такі пріоритети відповідають стратегічним орієнтирам розвитку країн ЄС до 2020 року, що позитивно впливатиме на процеси 
євроінтеграції, забезпечить перехід України на новий рівень розвитку національного виробництва, дозволить нашій державі досягти вищих 
показників конкурентоспроможності та оптимізувати структуру національного господарства (відповідно до критеріїв розвинутих країн 
світу). 
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МОДЕЛЬ МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
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Білоус-Сергєєва С. О. Модель механізму стимулювання інтелектуальної активності персоналу підприємства 
В статті визначено, що джерелом формування інноваційного потенціалу підприємства є творче ставлення працівників до виконання своїх 
посадових обов'язків, що спочатку спонукатиме частково до «поточних інновацій», а потім − до більш масштабних інноваційних процесів. 
Тому важливим аспектом ефективності інноваційної діяльності є створення умов та можливості формування творчої особистості, 
особливостями якої є: високий інтелектуальний рівень (оригінальність, спостережливість, розвинена уява, вміння зосередитися тощо); 
ініціативність, схильність до ризику; терпимість до критики; незадоволеність досягнутим; організаційні навички тощо. Узагальнено досвід 
провідних промислових підприємств України, пропозиції опитаних експертів та наукові дослідження, виконані з цієї проблематики в 
Інституті промисловості HAH України, Інституті економіко-правових досліджень HAH України, інших наукових організаціях, дають змогу 
обґрунтувати загальну концепцію формування механізму стимулювання робітників підприємств.  
Ключові слова: інноваційний потенціал, промислове підприємство, мотивація, інтелектуальний капітал, інформаційні і технологічні ноу-
хау, інвестиції, трудові ресурси. 
Белоус - Сергеева С.А. Модель механизма стимулирования интеллектуальной активности персонала предприятия 
В статье определено, что источником формирования инновационного потенциала предприятия является творческое отношение работников 
к выполнению своих должностных обязанностей, сначала побуждать частично в « текущих инноваций» , а затем - в более масштабных 
инновационных процессов . Поэтому важным аспектом эффективности инновационной деятельности является создание и возможности 
формирования личности, особенностями которой являются: высокий интеллектуальный уровень ( оригинальность, наблюдательность, 
развитое воображение, умение сосредоточиться и т.п.); инициативность, склонность к риску; терпимость к критике; неудовлетворенность 
достигнутым ; организационные навыки и тому подобное. Обобщен опыт ведущих промышленных предприятий Украины , предложения 
опрошенных экспертов и научные исследования, выполненные по этой проблематике в Институте промышленности HAH Украины, 
Институте экономико - правовых исследований HAH Украины, других научных организациях, позволяют обосновать общую концепцию 
формирования механизма стимулирования работников предприятий . 
Ключевые слова: инновационный потенциал, промышленное предприятие, мотивация, интеллектуальный капитал, информационные и 
технологические ноу-хау, инвестиции, трудовые ресурсы. 
Belous - Sergeeva SA Incentive mechanism model of intellectual activity of plant personnel. 
The paper determined that the source of the innovation capacity of the enterprise is a creative attitude of employees to perform their duties , to 
encourage first part of " ongoing innovation", and then - in the broader innovation process . Therefore, an important aspect of the effectiveness of 
innovation is the creation and the possibility of the formation of personality , featuring: high intellectual level ( originality , observation, developed 
imagination , the ability to concentrate , etc.), initiative , risk tolerance , tolerance of criticism , frustration reached ; organizational skills , and the like 
. Summed up the experience of leading industrial enterprises of Ukraine proposals of the experts and the scientific research carried out on this subject 
at the Institute of Industry HAH Ukrainian Institute of Economics - HAH Legal Studies, Ukraine, and other research organizations, can justify the 
overall concept of the formation mechanism of stimulation of workers of enterprises. 
Keywords: innovation capacity, an enterprise, motivation, intellectual capital, information and technological know-how, investments, human 
resources. 

 
Постановка проблеми. На виробничому рівні інноваційний розвиток має свої особливості. Досить рідко на рівні підприємства 

розробляється нова техніка, найчастіше впроваджуються вже наявні дослідні зразки або використовуються раціональні методи управління, 
досвід провідних компаній, тобто те, що має назву «поточних новацій». При цьому до керівників, фахівців і кваліфікованих робітників 
пред'являються особливі вимоги. Це потребує творчого ставлення кадрів до праці, прагнення поліпшити якість продукції, робіт, послуг, 
виявлення резервів економії, зниження витрат на виробництво продукції, вдосконалення організації праці тощо. Тобто саме у первинній 
ланці економіки закладаються реальні основи інноваційних процесів у вигляді творчого потенціалу персоналу: керівників, фахівців і 
робітників. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням стимулювання інтелектуальної активності персоналу промислових 
підприємств приділена увага в працях як вітчизняних так і закордонних вчених таких як: Авраменко Е., Брукинг Е., Бауліна Т., Бендиков 
М., Саліхова О., Савєнко А., Уильяме Р., Бутнік – Сіверський О. 

Мета та завдання статті. Розробити модель механізму стимулювання інтелектуальної активності персоналу підприємства з 
метою його мотивації  до інноваційной активності, до підвищення рівня своєї освіти,тощо. 

Викладення основного матеріалу. Завдяки ефекту синергії цілеспрямованої активної участі працівників в інноваційних 
процесах з'являються додаткові результати, що виявляються в інноваційному потенціалі підприємства. 

Джерелом формування інноваційного потенціалу підприємства є творче ставлення працівників до виконання своїх посадових 
обов'язків, що спочатку спонукатиме частково до «поточних інновацій», а потім − до більш масштабних інноваційних процесів. Тому 
важливим аспектом ефективності інноваційної діяльності є створення умов та можливості формування творчої особистості, особливостями 
якої є: високий інтелектуальний рівень (оригінальність, спостережливість, розвинена уява, вміння зосередитися тощо); ініціативність, 
схильність до ризику; терпимість до критики; незадоволеність досягнутим; організаційні навички тощо. 

Розвиток творчого потенціалу шляхом активізації населення, енергія якого зможе реалізуватися завдяки власній культурі, що 
освітою, науково-технологічними новаціями, підприємництвом, дозволить забезпечити стабільно високі темпи економічного зростання. В 
інноваційній економіці діяльність, пов'язана з виробництвом, збереженням, передачею та використанням знань, має прерогативу розвитку. 
Знання, втілені у продуктах та послугах, формують більшу частку створюваної суспільством вартості. Цей процес відбувається трьома 
шляхами, а саме через: 

1) інтелектуалізацію використовуваних технологій, що забезпечуватиме підвищення продуктивності праці; 
2) зростання наукоємності самих товарів і послуг; 
3) домінування на ринку власне інтелектуальних товарів та послуг. 
Інтелектуальні продукти та послуги набувають усе більшої значущості на міжнародних ринках. Таким чином, особливої уваги 

потребує розвиток та модернізація сучасної системи освіти. Саме високий освітній рівень визнається експертами (61,31%) на другому місці 
серед факторів здатності суспільства до інноваційного розвитку. 

На сучасному етапі розвитку все гостріше постає проблема модернізації діючої системи освіти. Цей аспект визнаний експертами, 
навіть опосередковано. Конкурентоспроможність системи професійної освіти насамперед залежить від упровадження в навчальний процес 
унікальних, інновативних, креативних елементів. А це можливо за умови базування системи освіти в цілому і вищої зокрема на результатах 
наукових досліджень, які є рушійною силою інноваційного розвитку. 

За умов швидкого старіння знань система вищої освіти має бути спрямована на набуття студентами адаптаційних навичок. Усе це 
потребує розвитку змісту навчального процесу із зміщенням убік формування особистісних та професійних компетенцій та готовності до 
змін. 

                                                           
© Білоус-Сергеєва С.О., 2013 
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У зв’язку з цим важливим сьогодні стає не опанування престижною професію і навіть професією, що користується попитом на 
ринку праці, а досягнення певного освітнього і культурного рівня, опанування компетенціями з метою підвищення 
конкурентоспроможності на ринку. У цьому випадку якість робочої сили відповідатиме вимогам роботодавця. Таким чином, вища освіта − 
це не усталений результат, раз і назавжди отриманий диплом, а створення умов для подальшого розвитку особистості, продовження 
навчання протягом життя, формування особистості, адекватної вимогам інноваційного розвитку. 

Проблема полягає не лише в рівні професійної освіти, підготовки кваліфікованих спеціалістів та вчених, але і в зміні 
особистісних характеристик цих кадрів, які вмотивовані насамперед до творчості, ініціативи, цілеспрямовані до нововведень, наполегливі 
щодо їх упровадження. Найважливішим завданням системи освіти за нових умов є забезпечення інноваційного типу розвитку та 
саморозвитку працюючих, створення активних працівників − інноваторів лідерського типу, які відчувають постійну потребу у свідомому та 
цілеспрямованому вдосконаленні трудового процесу, технологій, кінцевої продукції. Інноваційний тип розвитку забезпечує формування 
нового типу культури, спрямованого на створення умов, які могли б поліпшити процес прийняття управлінських рішень, що є результатом 
розробки інноваційного механізму управлінських відносин, упровадження інноваційної мотивації робітників організації. Але, на думку 
експертів, у сучасного середньостатистичного працівника промисловості рівень загальної культури, творчості, ініціювання нових ідей, 
культура праці мало відповідає вимогам інноваційного суспільства.  

Особливо слід підкреслити, що формування працівників нового типу за умов інноваційного розвитку не обмежується 
підготовкою кваліфікованих кадрів як фахівців у використанні техніки і технології та новаторських методів управління. Працівники 
повинні, крім того, володіти «інноваційними здібностями», тобто вмінням виробляти інновації самостійно в процесі трудової діяльності, а 
також знаходити нове у зовнішньому середовищі та вміло впроваджувати нові ідеї у власній трудовій діяльності. Однак розвиток 
промисловості України та ступінь готовності працівників на сучасному етапі майже не відповідають вимогам інноваційного розвитку. 

Досвід провідних промислових підприємств України, пропозиції опитаних експертів та наукові дослідження, виконані з цієї 
проблематики в Інституті промисловості HAH України, Інституті економіко-правових досліджень HAH України, інших наукових 
організаціях, дають змогу обґрунтувати загальну концепцію формування механізму стимулювання робітників підприємств. Схематично 
основні компоненти цієї концепції наведено на рис. 1 

 
 
Рис. 1. Схема моделі механізму стимулювання інтелектуальної активності працюючих на виробничому рівні (запропоновано 

автором) 
 
Синергетичний ефект щодо підвищення зацікавленості працівників в інноваційному розвитку виробництва досягається шляхом 

формування механізму стимулювання робітників як комплексно-цільової системи, що забезпечує конвергенцію інтересів підприємства та 
його персоналу стосовно розвитку інноваційної діяльності шляхом сполучення таких ключових компонентів мотиваційно-поведінкового 
процесу: мотиватори інноваційної трудової поведінки людини; внутрішні якісні риси людини; методи стимулювання інноваційної 
активності. 

До основних мотиваторів інноваційної трудової поведінки людини належать: галузева специфіка підприємства; рентабельність 
виробництва; імідж підприємства на світовому та внутрішньому ринках; якість системи управління; компетентність керівництва та 
корпоративного менеджменту; клімат у трудовому колективі; матеріальне та моральне заохочення інноваційної активності працюючих; 
умови праці; зміст праці; можливість кар'єрного зростання; створення умов для підвищення професійної кваліфікації. 

Серед внутрішніх мотиваторів інноваційної активності працівників найвагомішими є якісні риси людини праці: творчі здібності; 
характер людини; ціннісні орієнтації; менталітет; рівень освіти; професійна кваліфікація; професійні навички; творча самореалізація; 
знання; компетентність; досвід; рівень добробуту. 

Методи стимулювання інноваційної активності працівників поділяються на прямі та непрямі. 
До прямих методів слід віднести формування сучасної системи оплати праці робітників підприємства і розробку ефективної 

системи мотивації та матеріального стимулювання працюючих. 
Серед непрямих методів стимулювання найбільш важливими є: впровадження прогресивних форм організації праці; інвестиції в 

розвиток трудових ресурсів і нарощування інтелектуального потенціалу; інвестиції в інноваційний розвиток виробництва; фінансування 
розробки і реалізації інноваційних проектів; соціально-психологічні стимули інноваційної активності працюючих. 

Основні складові комплексу заходів за кожним із методів стимулювання, розроблених з урахуванням результатів експертного 
опитування та досвіду провідних вітчизняних підприємств, наведено нижче. 

Формування сучасної системи оплати праці робітників підприємства: 



ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ  
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ  ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 53

удосконалення корпоративної системи оплати праці в напрямі підвищення її об'єктивності, органічного зв'язку досягнутих 
результатів праці із заробітною платою, активного сприяння посиленню зацікавленості всіх робітників у підвищенні творчого потенціалу, 
розвитку ініціативи та продуктивності праці; 

підвищення ролі та значущості тарифу в оплаті праці робітників і впровадження системи гнучкого тарифу, що дозволяє 
здійснювати диференціацію тарифних ставок і окладів з урахуванням специфіки діяльності працюючих, інтенсивності характеру праці, 
професії, вкладу в кінцеві результати роботи; 

розвиток надтарифної частини заробітної плати з метою посилення мотиваційного потенціалу системи оплати праці; 
розробка і впровадження ефективних систем оцінки якості праці робітників як підстави диференціації оплати праці з 

урахуванням результатів роботи; 
розробка методичних підходів до коригування базових тарифних ставок і окладів за допомогою «плаваючих» коефіцієнтів, 

розміри яких поставлено у пряму залежність від трудових досягнень персоналу кожного структурного підрозділу підприємства; 
розробка дієвої системи формування та розподілу фондів заробітної плати працівників структурних підрозділів підприємства на 

основі застосування сучасних інформаційних технологій. 
Розробка ефективної системи мотивації та матеріального стимулювання працівників: 
упровадження інноваційно-цільового підходу до системи мотивації та стимулювання персоналу; 
доповнення традиційних форм стимулювання комплексом нетрадиційних форм і методів заохочення, зорієнтованих на 

мотивацію інноваційної активності працюючих; 
стимулювання працівників цільових міждисциплінарних команд і творчих дослідницьких груп за розробку та впровадження 

конструкторсько-технічних нововведень, удосконалення бізнес-процесів, підготовку пропозицій та заходів щодо підвищення 
конкурентоспроможності продукції; 

розробка та впровадження в систему оплати праці комплексу методів стимулювання робітників, які виконують особливо складні 
операції на високотехнологічному устаткуванні; 

створення ефективної системи стимулювання робітників за реалізацію творчих ідей, ініціатив, укладання вигідних контрактів, 
розробку ексклюзивного інжинірингу та технологій; 

розробка методів і форм заохочення фахівців служби розвитку персоналу підприємства за якісну підготовку і перепідготовку 
кадрів; 

виплата бонусів за певний період роботи; 
заохочення працівників за ліквідацію «вузьких» місць у виробництві. 
Упровадження прогресивних форм організації праці:  
перехід на процесний метод управління виробництвом; 
розробка моделей бізнес-процесів за принципом «як має бути» з урахуванням сучасних технологій за трьома ключовими 

напрямами − продуктивність, якість, витрати;  
активне використання прогресивних колективних (бригадних) форм організації праці;  
створення динамічних цільових міждисциплінарних команд та робочих дослідницьких груп для впровадження реінжинірингу 

бізнес-процесів, оптимізації конструкцій і технології виробництва; 
проведення комплексного аналізу трудоємності, продуктивності, виробничих витрат на виробництво продукції, яка випускається, 

розробки пропозицій відносно підвищення її споживчих властивостей та зниження собівартості;  
автоматизація конструкторсько-технологічної підготовки виробництва; 
розробка та впровадження автоматизованих робочих місць. 
Інвестиції в розвиток трудових ресурсів і нарощування інтелектуального потенціалу підприємства:  
забезпечення випереджальної підготовки та перепідготовки персоналу для вирішення завдань інноваційного розвитку 

виробництва;  
підвищення професійного рівня працівників для ліквідації розриву між рівнем кваліфікації та вимогами робочого місця;  
створення умов для отримання працюючими полівалентної кваліфікації;  
адаптація персоналу до автоматизації виробництва, комп'ютеризації технологічних процесів;   
створення умов для розвитку кар'єри працюючих;  
постійне вдосконалення програм та навчальних технологій у системі підготовки та перепідготовки кадрів;  
створення реальних умов для реалізації персоналом підприємства своїх творчих та інтелектуальних здібностей;  
підвищення рівня інноваційної культури, яка характеризує ступінь сприйнятливості нововведень персоналом підприємства, його 

готовність та здатність до реалізації нововведень у вигляді різних інновацій; 
удосконалення колективно-договірного процесу та розвиток соціальної інфраструктури підприємства як підстави підвищення 

рівня соціального захисту робітників підприємства. 
Інвестування в інтелектуальний  розвиток виробництва за рахунок власних і позикових коштів:  
розробка та реалізація стратегії широкомасштабного реінжинірингу виробництва;  
впровадження у структурні підрозділи підприємства нового унікального високотехнологічного устаткування;  
розробка і впровадження ексклюзивних технологій у бізнес-процеси; 
цілеспрямоване нарощування інтелектуальної складової продукції, яка випускається;  
системний підхід до диверсифікації виробництва з урахуванням динамічних змін кон'юнктури світового ринку та посилення 

конкуренції товаровиробників;  
створення доступної системи інформаційного забезпечення розвитку інноваційного потенціалу підприємства, бази даних щодо 

досягнень науково-технічного прогресу, впровадження новітніх технологій та технологічних ноу-хау;  
застосування сучасних інформаційних технологій у системі виробництва та внутрішньофірмового управління бізнес-процесами. 
Фінансування розробки та реалізації проектів щодо використання інтелектуального капіталу:   
забезпечення комплексного системного підходу до розробки інноваційних проектів щодо технічного переозброєння виробництва, 

придбання та впровадження в експлуатацію нового високотехнологічного устаткування;  
розробка і реалізація проектів, спрямованих на впровадження нових технологічних процесів;  
розробка інвестиційних проектів щодо створення фахівцями підприємства нового високопродуктивного устаткування й 

обладнання та новітніх, ексклюзивних бізнес-процесів;  
розробка інвестиційних проектів щодо автоматизації виробництва; 
фінансування інноваційних проектів щодо підвищення якості, конкурентоспроможності та інтелектуальної складової продукції, 

яка випускається підприємством. 
Соціально-психологічні стимули інноваційної та інтелектуальної  активності працюючих:  
створення умов для творчої самореалізації;  
заохочення прояву творчої ініціативи; суспільне визначення значущості інноваційної діяльності;  
підвищення престижу високоякісної праці;  
широке використання в системі заохочення працівників нематеріальних стимулів;  
розвиток корпоративної культури;  
забезпечення соціальних гарантій, розвиток і підвищення якості соціальної інфраструктури;  
досягнення органічного сполучення інноваційного розвитку підприємства, гуманізації виробництва і праці;  
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формування свідомості причетності робітників до кінцевих результатів діяльності підприємства, нарощування його 
конкурентних переваг. 

Практична реалізація запропонованої моделі механізму стимулювання інтелектуальної  активності працюючих на виробничому 
рівні сприятиме створенню у трудових колективах підприємств інноваційно-підприємницького клімату, який сполучатиме турботу про 
розвиток і самореалізацію кожної особистості з високою вимогою до підпорядкування діяльності всього персоналу стратегічним цільовим 
завданням інноваційного й інтелектуального  розвитку виробництва. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Пріоритетними завданнями щодо використання інтелектуального капіталу на підприємствах мають стати: науково-технічне 

переозброєння виробництва, створення на цій основі нових робочих місць, якісно нової продукції, яка випускається підприємством з 
урахуванням динамічних змін кон’юнктури світового та національного ринків; реформування системи менеджменту з метою стимулювання 
професіоналізму, нарощування інтелектуального капіталу, творчої активності робітників, підвищення їх зацікавленості в інноваційному 
розвитку підприємства та його конкурентоспроможності; створення сприятливих умов для реалізації персоналом підприємства творчих та 
інтелектуальних здібностей, перспектив соціальної мобільності; формування ефективної системи стимулювання робітників за реалізацію 
творчих ідей, ініціатив, укладання вигідних контрактів, розробку ексклюзивного інжинірингу і технологій, удосконалення конструкцій і 
підвищення ціннісних характеристик продукції, яка випускається, впровадження в систему стимулювання нетарифних форм і методів 
трудової мотивації; створення доступної системи інформаційного забезпечення розвитку інноваційного потенціалу підприємства, бази 
даних науково-технічного прогресу, впровадження новітніх інформаційних і технологічних ноу-хау; підвищення рівня інноваційної та 
інтелектуальної культури, які характеризують ступінь сприйнятливості нововведень персоналом підприємства, його готовності та здатності 
до реалізації нововведень у вигляді різних інновацій і продуктів інтелектуальної власності; розвиток правової та економічної культури 
менеджерів різного рівня, різних категорій працівників. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕНЕДМЕНТА ИЗМЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ  В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ  

 
Блинов А.О. академик РАЕН, док. экон. наук, профессор кафедры общего менеджмента и управления проектами Финансовый университет 
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Современные тенденции развития экономики в изменяющихся рыночных условиях обозначили проблему поиска новых подходов, форм, 
методов и технологий управления промышленными предприятиями.  Традиционные подходы к управлению, основанные на 
рационалистических методах анализа и решения проблем, ясной формулировке видения и направления действий становятся 
недостаточными, препятствующими успеху предприятия. Одной из важных научно-практических задач, становится поиск эффективных 
стратегий и механизмов организационных преобразований и изменений, которые позволят активизировать деятельность организаций, 
повысят их конкурентоспособность, и как следствие, позволят создать основу для технологического развития других отраслей российской 
экономики. Практика управления организационными изменениями нуждается в адекватном методологическом подходе. 
Ключевые слова:  организационные изменения; организационное развитие; инновационное развитие; стратегический менеджмент; 
реорганизация. 
 
Modern trends in the economy in the changing market conditions outlined the challenge of finding new approaches, forms, methods, and technology 
management industry. Traditional approaches to management based on rationalistic methods of analysis and problem solving, a clear statement of the 
vision and course of action are insufficient, hindering the success of the enterprise. One of the important scientific and practical problems is the search 
for effective strategies and mechanisms of organizational change and changes that will enhance the work of organizations will increase their 
competitiveness, and as a result, will provide the basis for the technological development of other sectors of the Russian economy 
Keywords: organizational change; organizational development; innovation development; strategic management; restructuring. 
 

В XX в. на протяжении нескольких десятилетий в России существовала командно-административная система хозяйствования. В 
стране с командной экономикой со временем стали все больше проявляться и нарастать отрицательные ее последствия: снижение 
эффективности производства; преобладание экстенсивного типа развития; невосприимчивость экономики к достижениям научно-
технического прогресса; диспропорциональность развития народного хозяйства; подрыв трудовой мотивации работников и др.  В 
частности, советская экономика к середине 80-х гг. столкнулась с полным исчерпанием возможностей наращивания производства за счет 
дополнительного вовлечения природных, трудовых и иных ресурсов.  

На рубеже 80-х-90-х гг. наступил системный кризис, в результате чего произошел крах советской экономики.  Переход к 
современной рыночной системе в начале 90-х годов, который не сопровождался адекватными действиями, прежде всего, со стороны 
государственного управления, по развитию российской промышленности, привел к развитию негативных, порой разрушительных 
тенденций. В результате её современное состояние характеризуется как проблемное, а на некоторых предприятиях как кризисное, не 
отвечающее уровню потребностям развития национальной экономики. 

Учитывая приоритетную роль промышленности в национальной экономике, необходимо отметить, что сложившееся на 
большинстве предприятий тяжелое положение оказывает деструктивное и даже парализующее воздействие на другие виды деятельности, 
которые не обеспечиваются промышленной продукцией в нужном количестве и нужного качества. 

В настоящее время, решение проблем российских промышленных предприятий предполагает не просто улучшение их 
экономического состояния и повышение эффективности управления, но и обеспечение их инновационного и устойчивого динамического 
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развития.  В связи с этим одной из важных научно-практических задач, становится поиск эффективных стратегий и механизмов 
организационных преобразований и изменений, которые позволят активизировать деятельность предприятий, повысят 
конкурентоспособность выпускаемой продукции, и как следствие, позволят создать основу для технологического развития других отраслей 
российской экономики.  

Понятие «изменения» является философской категорией, которая характеризует состояние, альтернативное стабильности, 
процесс обновления (преобразования) организации, основанный на внедрении инноваций в организационные процессы.  Актуальность 
изменений и нововведений обусловлена необходимостью адаптации предприятия к требованиям внешней и внутренней среды, к овладению 
новыми знаниями и технологиями, что особенно важно в условиях рыночной экономики.  Объем знаний, которыми владеет человечество, 
удваивается примерно каждые пять-семь лет, соответственно этому удваивается и число новых обстоятельств, требующих адекватного 
решения.  Это приводит к возрастанию важности задач управления преобразованиями.  Незначительные корректировки основных 
параметров организационной среды (структура, задачи, процессы, персонал и др.) рекомендуется проводить в организации регулярно, 
крупные — с периодичностью один раз в четыре-пять лет.  Цель изменений — осуществление прогрессивных преобразований для перевода 
организации в высокоэффективное состояние. 

В теории современного менеджмента понятие «изменения» используется достаточно широко, так как именно с этим понятием 
связаны основные возможности организационного развития.  Значимость изменений активно возрастает, постепенно приобретая статус 
объекта управления.  Процесс этот вполне закономерный и связан со стремлением хозяйствующих субъектов максимально адаптироваться 
к изменениям, происходящим во внешней среде предприятия.  По мере усложнения среды функционирования хозяйствующих субъектов 
потребность в изменениях возрастает.  Этот вывод  следует из содержания одного из законов кибернетики – закона необходимого 
разнообразия, сформулированного английским ученым Уильямом Эшби и формально доказанного в работе «Введение в кибернетику».  
Суть закона заключается в следующем: разнообразие сложной системы требует управления, которое само обладает необходимым 
разнообразием.  

За этой довольно простой формулировкой скрывается существенный для управления социально-экономическими системами 
вывод о том, что разнообразие сложной системы требует управления, которое само обладает достаточным разнообразием. В 
соответствии с этим законом, с увеличением сложности бизнеса более разнообразным должен  быть процесс управления, обеспечивая 
разнообразие управляемой системы.  Чтобы достигнуть необходимого разнообразия на выходе системы, т.е. результатов деятельности 
организации, управляющий орган должен быть готов к выработке определенного минимума управляющих воздействий.  Если этот 
потенциал низкий, он не способен обеспечить качество управления, которое достигается за счет увеличения его разнообразия. 

Требуемое для успешного функционирования предприятия необходимое разнообразие обеспечивается за счет проведения 
различных изменений. При этом очевидно, что изменения должны осуществляться не хаотично, а в соответствие с определенной логикой и 
схемой. То есть, изменениями можно и необходимо управлять.  Для успешного осуществления преобразования необходимо анализировать 
их причины, объекты, положительные и отрицательные стороны, четко формулировать цели и только затем проводить изменения.  Любые 
нововведения как определенные изменения в трудовом процессе неизбежны, поскольку обусловлены, главным образом, объективными 
факторами. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что реорганизация не самоцель, а средство реализации новых задач и направлений 
деятельности. 

Реорганизация предприятия может осуществляться в различных формах: слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование, сокращение, перепрофилирование. При каждом из указанных видов происходит соответствующая перестройка системы 
управления, которая влечет за собой изменения в структуре, технологиях, кадрах, организационной культуре и других существенных 
параметрах функционирования организации. 

Приоритетной целью изменений и нововведений следует считать достижение более высоких результатов, освоение передовых 
средств и приемов труда, устранение рутинных операций, осуществление прогрессивных изменений в системе управления. 

Диагностические признаки, определяющие необходимость изменений, могут быть прямыми и косвенными: ухудшение или 
стабилизация показателей эффективности работы организации, проигрыши в конкурентной борьбе, пассивность персонала, 
неаргументированный протест против любых инноваций, отсутствие процедуры отмены неэффективных управленческих решений, разрыв 
между формальными обязанностями персонала и его конкретной работой, высокая частота наказаний при отсутствии поощрений и др. 

Управление изменениями может быть реализовано на основе двух принципиальных подходов: 
Реактивный подход — позволяет реагировать на происходящие события, адаптироваться к переменам, смягчать их последствия. 

При этом имеет место временной интервал отставания внутренних изменений в ответ на внешние воздействия, что может привести к 
потере конкурентных позиций организации. 

Проактивный (превентивный) подход — дает возможность предвидеть события во внешней среде, опережать их и самим 
инициировать перемены.  В этом случае роль менеджера заключается в проведении постоянных организационных изменений, 
позволяющих привить самой «судьбой» организации.  Такой подход позволяет кардинально управлять изменениями. 

Основными объектами организационных изменений и нововведений являются: цели деятельности персонала и организации в 
целом;структура управления организацией; технология и задачи трудовой деятельности сотрудников; состав персонала.  

Людям характерно настороженно-негативное отношение ко всем изменениям, так как нововведение обычно представляет 
потенциальную угрозу привычкам, образу мышления, статусу и т.д.  Выделяют три вида потенциальных угроз при осуществлении 
нововведений: экономические (снижение уровня дохода или его уменьшение в будущем); психологические (ощущение неопределенности 
при изменении требований, обязанностей, методов работы); социально-психологические (утрата престижа, потеря статуса и т.д.).  

При внедрении инноваций организация работы с человеческими ресурсами  осуществляется в соответствии со следующими  
принципами: информирования о существе проблемы; предварительной оценки (информирование на подготовительной стадии о 
необходимых усилиях, прогнозируемых трудностях, проблемах); инициативы снизу (необходимо распределять ответственность за 
успешность внедрения на всех уровнях); индивидуальной компенсации (переобучение, психологический тренинг и т.д.).  

Анализируя внешние тенденция, те изменения, которые происходят во внешней среде, образцы для подражания и современные 
требования, руководители планируют изменения, направленные на повышение гибкости организации, развитие ее способности 
адаптироваться к требованиям внешней среды и использование открывающихся возможностей.  

Последовательность процесса организационных изменений определяется следующими факторами:  
 наличием движущих сил организационных изменений, которые обусловливают перемены;  
 осознанием необходимости осуществления изменений, прежде всего, менеджментом организации;  
 инициированием изменений с учетом осознанной необходимости;  
 собственно осуществлением изменений, определенное сочетание которых и образует модель управления 

организационными изменениями (рис. 1). 
 

Процесс управления изменениями распространяется на стадию осознания необходимости перемен, инициирование изменений и 
их осуществление. Реализация перечисленных этапов должна строиться на основе той ситуации, которая складывается и на предприятии и 
за его пределами. То есть, движущие силы изменений существуют как внутри предприятия, так и вне его.  К числу внешних причин 
относятся  воздействующие на организацию силы, которые формируются во всех секторах внешней среды: конкуренты, потребители, 
технологии, национальная экономика, международная среда и пр.).  К внутренним причинам изменений относят неэффективность бизнес-
процессов, финансовые проблемы организации, несоответствие организационной культуры стратегическим целям и пр. 

Представленная на рис.1. модель может рассматриваться как универсальная, пригодная для использования любым 
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хозяйствующим субъектом, при этом  количество выделяемых этапов управления может быть увеличено, что объясняется более подробным 
описанием действий, выполняемых на том, или ином этапе.  Необходимо отметить, что определение каждого этапа, конкретные 
мероприятия и их содержание определяется спецификой деятельности объекта управления.  В соответствии с общей моделью процесс 
управления изменениями начинается с подготовительного этапа, основная цель которого заключается создании условий для последующего 
результативного проведения изменений.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис..1. – Модель управления плановыми организационными изменениями 
 

Большинство российских предприятий – это проблемные субъекты хозяйствования.  Проблемы эти являются следствием 
рыночных преобразований и накапливались в течение последних 20 лет, что, несомненно, отразилось на объеме и качестве выпускаемой 
промышленной продукции.  Устаревшее оборудование, разрыв связей в производственно-технологической цепочке производства, утрата 
значительной части кадрового потенциала «тормозят» разработку и внедрение новых технологий, выпуск продукции более высокого 
научно – технического уровня с качественно новыми потребительскими свойствами, что является необходимым условием для 
формирования экономики инновационного типа.  

Для большинства промышленных предприятий наиболее типичными являются факторы неконкурентоспособности (отсталость 
производственно-технологического уровня производства; как следствие – низкое качество продукции и пр.), порождающие финансовые 
факторы, так они являются отражением в целом неблагополучного, а порой и кризисного состояния хозяйствующих субъектов.   

Характер причин организационных изменений определяет основную функцию организационных изменений, которая состоит в 
разрешении существующих проблем.  Для конкурентоспособных предприятий  главная функция – обеспечение развития, стремление 
находиться на шаг впереди от конкурентов или профилактическая, обеспечивающая адаптацию к неопределенности внешней среды. 

По мнению специалистов, занимающихся вопросами управления организационными изменениями для руководства, организации 
и координирования всех действий, связанных с их реализацией, целесообразно сформировать отдельную команду во главе с 
руководителем. Особенно это важно в тех случаях, когда речь идет о существенных изменениях, затрагивающих большинство или даже все 
аспекты деятельности предприятия. Централизация решения всех вопросов, касающихся организационных изменений в едином органе, в 
данном случае является оправданным и позволяет  четко организовать работу сотрудников.  Практика показывает, что если речь идет о 
незначительных изменениях, касающихся довольно узкого аспекта деятельности, более оправданным является создание рабочих групп как 
временных коллективов, оперативно решающих возникшие проблемы. Для решения более сложных и долговременных задач, как правило, 
создаются рабочие команды, которые призваны обеспечить взаимодействие структурных подразделений предприятия.  Создание команд 
управления изменениями является непростой задачей, требующей высокой управленческой квалификации и искусства управления людьми.  
Развитием командного подхода при управлении организационными изменениями является их выделение в отдельный проект. 

При определении команды может возникнуть некоторое непонимание того, чем именно команда отличается от обыкновенной 
группы.  Подобная неопределенность может возникать из-за того, что люди в организациях часто подразумевают группы, в которых сами 
состоят, под командой, но в действительности таковыми они не являются. Существует несколько важных различий между группой и 
командой (рис.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Сравнительные характеристики работы команд и групп  
 
Во-первых, в группе степени выполнения исполнения работы зависит от индивидуальной деятельности ее членов.  Результат 

работы в команде зависит от личного вклада каждого ее члена в достижение общей цели, в тесном взаимодействии.  
Второе отличие связано с тем, какое место уделяется ответственности за выполняемую работу.  Обычно члены групп объединяют 

свои ресурсы для достижения цели, хотя это одновременно и работа каждого в отдельности, которая учитывается при вознаграждении 
(например, при выдаче премий).  Члены групп чаще всего не несут ответственности за общий результат работы, но отвечают только за свою 
индивидуальную деятельность. Команды же придают значение как индивидуальной работе каждого из ее членов, так и общему результату.  
Ее члены работают совместно для достижения результата (например, выпуска продукции, предоставления услуги или разработки решений), 
который является совместным вкладом команды в работу, и каждый из команды разделяет ответственность за результат.  Основное же 
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различие состоит в следующем: организация контроля в группах ориентирована на индивидуальный отчет о проделанной работе каждого 
сотрудника, в  то время как члены команд осуществляют самоконтроль.  

В-третьих, в то время, когда члены групп могут лишь разделять общую цель, члены команд, помимо прочего, разделяют и общие 
обязательства по достижению цели.  Более того, эти цели часто рассматриваются, как возможность победить в реализации той или иной 
цели (быть первыми или лучшими в чем-либо). 

В-четвертых, команды отличаются от групп характером своей связи с менеджментом.  Групповая самоорганизация может быть, 
реализована на основе внутренней дисциплины, консенсуса и консолидации, достигаемых членами группы самостоятельно или под 
влиянием лидера. Оно может сообразовываться по целям и мотивам с идущими сверху воздействиями "помогать" им.  Перед командой 
руководство ставит цель и не вмешивается в процесс планирования внутрикомандной работы, то есть команды должны иметь различные 
уровни самоуправления.  Они должны обладать высокой степенью свободы и быть в состоянии самостоятельно устанавливать 
промежуточные цели, заниматься расчетом времени выполнения работы и иметь возможность максимально приблизить результаты к 
поставленной цели.  Все эти действия должны происходить без вмешательства со стороны руководства или при его минимальной 
вовлеченности в процесс работы команд.  Таким образом, команды по своей сути являются самоуправляющимися или частично 
управляемыми подразделениями организации.  Тем не менее, было бы неправильным полагать, что команды имеют абсолютную 
независимость от высшего организационного уровня предприятия и от контроля со стороны соответствующих органов организации.  Они 
обязаны отвечать требованиям вышестоящих уровней управления корпорации, которые также могут быть организованы на основе 
командного принципа (такие команды высшего уровня называются высшим руководящим звеном организации). 

Чтобы осуществить изменения в организации, можно создать команду. Чтобы создать команду, нужно знать, как ее создают и 
формируют.  Необходимо выбрать правильный способ создания команды. Само по себе создание команды еще недостаточное условие для 
проведения изменений.  Команда должна действовать эффективно — это залог успеха осуществления перемен, а следить за 
эффективностью и повышать ее — это задача менеджеров и управленцев. 

Из общих предположений ясно, что чем неопределеннее задача, тем более эффективен командный подход, особенно в случаях, 
когда необходимо удовлетворить разнообразные требования заинтересованных сторон.  Это очевидно, например,  при разработке 
технологической инновационной политики, когда выбор между альтернативными вариантами развития осуществляется на основе 
детального изучения разнообразных данных.  В данном случае не всегда бывает достаточно фактов для определения окончательного 
варианта политики или стратегии инновации, поддержки и развития, поэтому при принятии решения учитываются мнения и личное 
видение участвующих сторон.  Если экспертиза не позволяет прийти к необходимому решению проблем, то компромиссы между 
альтернативными перспективами и законными интересами сторон могут быть найдены в результате командной работы. 

Эффективность команды – это степень, в какой команда реализует свои цели, насколько команда близка к их достижению. 
Основные причины снижения эффективности команды можно определить тем, что когда решение проблем определяется в 

процессе совместного обсуждения, вероятно, будут исключаться крайние, в том числе, возможно, и оптимальные варианты решения. 
Результат командной работы определяется степенью прогрессивности команды по своему составу, нормам и ценностным 

ориентациям.  Та команда, в которой приоритетным является дух изобретательства и оригинальности, стремится к новаторскому типу 
поведения.  Новаторский тип поведения организации является ее важным преимуществом в конкурентной борьбе, его ресурс практически 
неисчерпаем.  Если ценовая конкуренция сталкивается с множеством ограничений, как со стороны государства, так и бизнес-ассоциаций, 
то возможности предложения новых продуктов и услуг, изменения их качества постоянно поддерживаются достижениями ученых, 
инженеров, управленцев, нестандартной мыслительной деятельностью одаренных профессионалов различных областей знания. 

На выработку командного решения требуется больше времени, чем на принятие индивидуального, так как предполагаются 
взаимные контакты и нахождение консенсуса по принимаемому решению. 

Таким образом, необходимо проводить системную диагностику организационных изменений в организациях, что позволит 
синтезировать принципы стратегического управления и реинжиниринга при внедрении процессных методов управления, согласуя  их с 
целями, что даст возможность перепроектировать и управлять бизнес-процессами, ориентируя их на достижение стратегических целей 
предприятия.  
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Божинов Божидар. Можливості впровадження системи оцінки рівня сталого розвитку банківської системи в Болгарії 
Стабільність банківської установи грає ключову роль у розвитку національної економіки, тому і керівники, і широка громадськість в цілому 
зацікавлені в розвитоку банків країни. У статті розглянута незалежна система оцінки, на підставі якої створюються необхідні умови для 
підвищення громадського контролю кредитних організацій і додаткові стимули для підвищення їх продуктивності, а також стабільності при 
здійсненні розумної політики управління банківськими установами з метою їх сталого розвитку в майбутньому. 
Дана адаптована версія рейтингової системи для оцінки сталого розвитку банків спрямована на розробку систематичного незалежного 
аналізу кредитних організацій на основі загальнодоступних даних про їх стан і розвиток. Відкрита методологія та її публічність, 
представлена автором у статті, дозволить забезпечити прозорість рейтингового процесу і можливість впровадження незалежними 
дослідниками підходів для покращення здатності об'єктивно оцінювати стан банківських структур. У результаті оцінки банківської системи 
Болгарії автором зроблено висновок про те, що в цілому болгарська банківська система досить стабільна, в тому числі при вирішенні 
проблем національного бізнесу. 
Ключові слова: банк , банківська система , кредитна організація , рейтинг , сталий розвиток бізнесу. 
Божинов Божидар. Возможности внедрения системы оценки уровня устойчивого развития банковской системы в Болгарии 
Стабильность банковского учреждения играет ключевую роль в развитии национальной экономики, поэтому и руководители, и широкая 
общественность в целом заинтересованы в состоянии и развитии банков страны. В статье рассмотрена независимая система оценки, на 
основании которой создаются необходимые условия для повышения общественного контроля кредитных организаций и дополнительные 
стимулы для повышения их производительности, а также стабильности при осуществлении разумной политики управления банковскими 
учреждениями с целью их устойчивого развития в будущем.  
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Данная адаптированная версия рейтинговой системы для оценки устойчивости банков направлена на разработку систематического 
независимого анализа кредитных организаций на основе общедоступных данных о их состоянии и развитии. Открытая методология и ее 
публичность, представленная автором в статье, позволит обеспечить прозрачность рейтингового процесса и возможность внедрения 
независимыми исследователями подходов для улучшения способности объективно оценивать состояние банковских структур.  
В результате оценки банковской системы Болгарии автором сделан вывод о том, что в целом болгарская банковская система достаточно 
стабильна, в том числе при решении проблем национального бизнеса. 
Ключевые слова: банк, банковская система, кредитная организация, рейтинг, устойчивое развитие бизнеса. 
Bozhidar Bozhinov. Opportunities to improve the rating system for assessing the sustainable development of banks in Bulgaria 
Stability of bank establishment plays a key role in development of national economy, therefore both leaders and wide public are on the whole 
interested able development of banks of country. The independent system of estimation, on the basis of which necessary terms for the increase of 
public inspection of credit organizations and additional incentives are created for the increase of their productivity, and also stability during 
realization of reasonable policy of management bank institutions with the purpose of their , sustainable development in the future, is considered in the 
article.  
This adapted version of the rating system for the estimation of stability of banks is directed for development of systematic independent analysis of 
credit organizations on the basis of public data about their state and development. The opened methodology and its publicness, presented an author in 
the article, will allow to provide transparency of rating process and possibility of introduction of approaches independent researchers for the 
improvement of ability objectively to estimate the state of bank structures.  
As a result of estimation of the banking system of Bulgaria an author is do a conclusion that the Bulgarian banking system is stable enough on the 
whole, including at the decision of problems of national business.  
Key words: bank, banking system, credit organization, rating, steady development of business. 
 

Introduction 
Society has always been interested in the condition of banks as the main custodian of its wealth and a factor of economy’s stability. 

Banking supervisory authorities and rating agencies, and to a much lesser degree – individuals in society, are mainly interested in this issue. This is 
understandable to some extent since supervisory authorities are to ensure the stability of banks and the banking system. The supervisory authorities 
use the rating system as an additional tool through which they assess the actual condition of the banks and if necessary, determine the respective 
corrective actions in order to guarantee a healthy and sustainable development of the banking system and to detect duly any potential problems in the 
activities of a particular bank. 

1. Importance of the rating systems for the banking sector stability  
The main purpose of the independent rating agencies is to provide a realistic assessment of a particular bank’s risk profile and condition to 

the public or to potential investors. Unlike the supervisory authority systems, which are often based on inside banking information, the rating agency 
systems are based primarily on information available to the public. Despite some differences in the goals of these two types of institutions the 
mechanism of the systems does not differ substantially, as they are based on a set of financial ratios or other indicators used to analyze the actual 
condition and results of the banking institution’s performance.  

The main problem for carrying out a qualitative and reliable analysis on the condition of any bank is the requirement for presence of 
adequate and qualitative information. If this is not a problem for the bank itself and for the supervisory authorities, those who want to carry out an 
external independent assessment may find the lack of information a decisive and insurmountable obstacle. In this case, official sources of information 
are usually used, though the information is generally synthesized and scarce. That appears to be the most common reason for the small number of 
attempts to build an external system for rating banks. 

The supervisory systems for rating banks initially originated as a way to assess the condition of a supervised bank during an immediate on-
site inspection. On-site rating systems were created in this way. The drawback of this method of rating is that such supervisory visits are relatively 
rare, and are undertaken in cases of doubts about the health of the respective banking institution. It turns out to be the reason for the establishment of 
assessment systems for remote monitoring or the so called off-site rating systems. In recent years, the second type of systems occupies a dominant 
place in the banking system supervisory assessments. 

Regardless of the type of system used the ultimate end of the supervisory authorities is to get duly truthful and qualitative information on 
the condition of the respective banking institution allowing due warning of potential problems in a particular field. Supervisory analyses are 
confidential and are used for internal needs. 

The systems for analysis through financial correlations are used to assess banks’ financial condition by applying a certain set of specific 
financial ratios, which usually include capital adequacy measurers, quality of assets, profit, liquidity, etc. They are based to a great extent on publicly 
available information of the supervisory authorities and data from the financial statements and accounting reports. The analysis is often used to 
compare the values of some indicators of a bank’s past activities or to compare to other similar banks with the aim of identifying the problematic 
ones. Special attention is paid, for example, if a certain correlation exceeds the critical level (threshold) determined preliminarily, or is beyond a fixed 
interval, considered normal, or is far from the values which it had in the past activities of the bank examined. 

The systems for integrated assessment of banking risks involve a comprehensive and detailed assessment of a bank’s risk profile. The 
different types of banking risks for each business activity are assessed individually through the formation of the main groups of business activities. 
The individual results of the assessment by individual risks and by individual business lines are aggregated consecutively, thus making the final 
assessment or the final rating of the banking institution. This approach is based on an integrated assessment of a comprehensive system of various 
quantitative and qualitative risk factors inherent in a bank and its internal business units. A kind of disadvantage of the systems for integrated 
assessment of banking risks is their complexity, as well as the fact that they require more resources and time to build the final assessment, and also 
that they require access to inside banking information. 

A new development in the field of rating systems is the statistical models that are aimed at solving the problem of predicting future 
performance and sustainability of banks. Through the application of advanced statistical and mathematical techniques, they seek to predict future 
reliability and sustainability of banks and the level of risk in their activities by trying to distinguish banks with high uncertainty or risk of bankruptcy 
in the future from those with secure and sustainable development.  
2. The rating system for assessing the sustainable development of banks (TERLA) and opportunities for improving it 
  The system was developed in 2005 as part of a scientific project and emphasizes the following key aspects of banking activities: 
Transparency of banking activities, Efficiency and profitability, Condition of the Resource basis, Bank Liquidity, Quality of the Bank Assets 
(TERLA – Transparency, Efficiency, Resources, Liquidity, Assets). Calculating the comprehensive rating of the respective bank is related to the 
initial calculation of a set of indicators on a three-month basis (Table 1), grouped in five key trends. 
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Table 1 
Major sectors and key indicators of the TERLA system for remote analysis of banks1 

 
SECTION 1. QUALITY OF BANK ASSETS 

А1. BANK’S CREDIT ACTIVITY 

 
 

А2. CREDITING THE REAL SECTOR OF ECONOMY 

 
А3. LOAN LOSS PROVISION 

 
А4. ASSETS FOR RESALE AS A PERCENTAGE OF ASSETS 

 
А5. CHANGE IN PROFITABLE ASSETS 

 
А6.  DYNAMICS OF ASSETS’ INTEREST YIELDS 

 
 

SECTION 2. CONDITION OF THE RESOURCE BASIS 
R1. DYNAMICS OF CLIENTS’ BASIS 

 
R2. STABILITY OF ATTRACTED RESOURCES 

 
R3. DYNAMICS OF ATT RACTED FUNDS 

 
R4. CHANGE IN OWNER’S EQUITY 

 
R5. COVERAGE OF RISK ASSETS BY OWNERS’ EQUITY 

 
R6. RATE OF INTERNAL CAPITALIZATION 

 
 

SECTION 3. BANK LIQUIDITY 
L1. CASH LIQUIDITY 

 
L2. TOTAL LIQUIDITY 

                                                           
1 Vatev, Zh, B. Bozhinov, et al. Distantsionen analiz na bankovata deynost. Abagar, V.Tarnovo, 2005, pp. 67-120 
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L3. PRIMARY LIQUIDITY 

 
L4. SECONDARY LIQUIDITY 

 
L5. CREDIT-DEPOSIT RATIO 

 
L6. PERCENTAGE OF SHORT-TERM  EXTRA-DEPOSIT RESOURCES 

 
 

SECTION 4. EFFICIENCY AND PROFITABILITY 
Е1. SUSTAINABILITY OF REVENUES FROM PRIMARY ACTIVITY 

 

Е2. CHANGE IN THE NET INTEREST INCOME 

 
Е3. DYNAMICS OF NET PROFIT 

 
Е4. PERCENTAGE OF PROFIT IN THE OPERATING REVENUE 

 
Е5. EFFICIENCY OF THE CONTROL ON EXPENSES 

 
Е6. RETURN ON ASSETS 

 
 

SECTION  5. TRANSPARENCY OF BANKING ACTIVITIES 
T1. DOES THE BANK HAVE A WEB PAGE                                                                                     (YES/NO) 

T2. PUBLISHED ANNUAL FINANCIAL STATEMENT  IN BULGARIAN                                        (YES/NO) 
T3. OFFICIALLY PUBLISHED FEES AND COMMISSIONS TARIFFS, ETC.                                (YES/NO) 

T4. PUBLICLY DECLARED POLICY AND STRATEGY                                                                 (YES/NO) 
T5. DOES IT HAVE ITS OWN COMPREHENSIBLE  ECONOMIC ANALYSIS                             (YES/NO) 
T6. ACCESS TO DETAILED INFORMATION FOR THE BANK’S SHAREHOLDERS                 (YES/NO) 

 
An expert assessment is made after calculating each of the indicators depending on its behaviour over 6 consecutive quarters, giving one of 

the following ratings1:   
 rating 2 (best) – it is assigned when there is a clear trend towards continuous improvement in the indicator examined in the last 

six quarters of the period analyzed. This gives reason to believe that the favorable pattern will continue in the future; 
 rating 1 (good) – it is given when the overall dynamics in the development of the indicator analyzed is in a positive direction, 

the overall trend is favorable, although there are some fluctuations and uneven developments in certain quarters; 
 rating 0 (average) – it refers to an indicator which almost does not change in the analyzed six consecutive quarters, i.e. clearly 

does not deteriorate, but is definitely not improving. The problem is that the prospects for its future development are unclear 
and hard to predict; 

 rating -1 (low) – it is characteristic of an indicator which is very unstable and fluctuating during the period analyzed and there 
is a general trend towards its deterioration. This raises doubts that the negative trend can be maintained or further deepened in 
the future; 

 rating -2 (poor) – it assesses an indicator in the development of which there is a negative trend towards steady deterioration in 
every next quarter of the period analyzed. The consequences in the future may be quite adverse and dangerous for the bank’s 
sustainability. 

                                                           
1 Vatev, Zh, B. Bozhinov, et al. Distantsionen analiz na bankovata deynost. Abagar, V.Tarnovo, 2005, pp. 107-108. 
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 There is an exception in the five-level rating scale only when analyzing the quality criterion transparency in the bank activities. 
Due to the specific character of indicators that are analyzed they are rated only by using two levels – rating 2 (best) and rating -
2 (poor). 

 
The formation of the final rating of banks passes through the following steps: 

 The total rating according to each of the five sets of criteria is calculated as a sum of the assigned ratings of indicators included 
in the set. The total rating of the set may vary within +12 and -12. 

 The total rating of the bank is obtained according to the formula1: 

АLRЕTTRw .23.0.22.0.19.0.20.0.16.0  , 

where: 
wTR  is the weighted total rating of the bank assessed. 

 
The separate weights of the sets of criteria are obtained on the basis of an expert assessment as a result of a survey carried out 
among bank experts. 

 
Depending on the bank’s integrated rating it falls in one of the following groups2: 

 Prospering bank (from +12 to +7.2) – High reliability and sustainable development. The prospects for preserving and 
improving the condition and financial results give rise to no doubts. Very high development potential. 

 Normally developing bank (from +7.2 to +2.4) – Good reliability and relatively sustainable development, regardless of some 
slight fluctuations. The financial condition and financial results are satisfactory and they are likely to stay in the future. 
Significant development potential. 

 Stagnant bank (from +2.4 to -2.4) – An average level of stability and sustainability. The condition of the bank and its results 
are relatively good, but in some respects there are symptoms of stagnation. The prospects for development in the future are 
unclear and unpredictable.    

 Unstable bank (from -2.4 to -7.2) – Low reliability and decreasing development potential. There are doubts regarding a future 
worsening of the financial condition and results.   

 Critically vulnerable bank (from -7.2 to -12) – Instability, non-sustainability and serious problems. In many respects the bank 
is vulnerable, having in mind that its financial condition and performance results are constantly worsening. Low potential and 
unfavourable prospects for development. 

While originally a purely academic development, the TERLA system got its recognition from the professional community through the 
publication of its results in “The Pari” newspaper in 2005. Since its establishment, it has remained the only independent Bulgarian rating system for 
remote analysis of banking. 

Unfortunately, due to the change occurring in the accounting of banks, which reflected in public reports and documents, after 2006 the 
TERLA rating system is almost unusable. This is precisely one of the main reasons for updating and improving it. The other main reason is related to 
the possibility to improve the system through its objectification and elimination of subjectivity in assessing some of the indicators (transparency), as 
well as in assessing the trends in rating each indicator. 

In the first trend, it is appropriate to eliminate the subjective criteria of transparency of banking information as seven years after creating 
TERLA almost all banks have published detailed information on their corporate websites, which in turn reduces considerably the information 
significance of that set of indicators. 

The second trend in which the system can be improved is by objectifying the ratings of each of the indicators. For this purpose the number 
and meaning of ratings are preserved (5 ratings from +2 to -2), but instead of being subjectively rated by an expert we suggest that they are rated 
according to the pace of change compared to the previous period analyzed and referring it to a specific group, namely: 

 rating 2 (best) – growth over 15% compared to the previous period; 
 rating 1 (good) – growth between 5 and 15% compared to the previous period; 
 rating 0 (average) – change between -5% and +5%  compared to the previous period; 
 rating -1 (low) – drop between 5 and 15% compared to the previous period; 
 rating -2 (poor) – drop over 15% compared to the previous period; 

Besides the introduction of the above scale, another change in the methodology involves the calculation of the ratings for each period, and 
the integrated rating for the period of 6 quarters is to be obtained as an average of the ratings of the analysed periods. 

Since the number of the sets of criteria is changed, the formula for calculating the integrated ranking will be: 
 

RЕLАTRW .23.0.24.0.26.0.27.0  ,3 
 
and in the modified formula the weights are redistributed according to the relative weight of the involved sets of indicators.  
The following are used as main sources of information for the formation of ratings that are publicly available: Balance of commercial 

banks, Income statement, Form 40A (Equity, debt and compensatory instruments, investments in associates, subsidiaries and joint ventures (accounted 
for, using the equity method – incl. reputation), information on dividend and interest incomes), Form 40 B (Loans and advances (gross) by type of 
currency, information on specific provisions for impairment losses and interest income) and Form 40B (Borrowed funds by types of currency and 
information on interest expenses). This information is available on the website of the Bulgarian National Bank (www.bnb.bg) in the “Banking 
Supervision” section – “Credit institutions (banking sector)” – “Financial and supervisory reports – data” – “Banks and branches of foreign banks”. 

The following ratings of credit institutions operating on the territory of Bulgaria were calculated during the tests and analyses according to 
the adapted system for assessing the sustainable development of banks: 

  
Table 2. Integrated rating of Bulgarian banks (June 2012) 

 

Integrated rating 
TERLA 
June ‘04 

Rating  ALER(TS) 
June ‘12 

Rating 

Bulgarian banks      
CORPORATE COMMERCIAL BANK 8.07 Prospering  0.27 Stagnant 
FIRST INVESTEMNT BANK 2.47 Normal  0.18 Stagnant 
SOCIETE GENERALE EXPRESSBANK 3.85 Normal  -0.07 Stagnant 
TBI BANK -0.03 Stagnant  -0.08 Stagnant 

                                                           
1 Vatev, Zh, B. Bozhinov, et al. Distantsionen analiz na bankovata deynost. Abagar, V.Tarnovo, 2005, p. 119. 
2 Vatev, Zh, B. Bozhinov, et al. Distantsionen analiz na bankovata deynost. Abagar, V.Tarnovo, 2005, p.119. 
3 ALER(ТS) – Assets, Liquidity, Efficiency, Resources (Test System) 
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PROCREDIT BANK (BULGARIA) 7.52 Prospering   -0.34 Stagnant 
DSK BANK 7.35 Prospering   -0.62 Stagnant 
UNITED BULGARIAN BANK 5.74 Normal  -1.32 Stagnant 
UNICREDIT BULBANK 4.98 Normal  -1.36 Stagnant 
COMMERCIAL BANK  4.40 Normal  -1.44 Stagnant 
PEB TEXIM 0.65 Stagnant  -1.45 Stagnant 
CIBANK 4.14 Normal  -1.55 Stagnant 
BULGARIAN DEVELOPMENT BANK 0.14 Stagnant  -1.67 Stagnant 
MUNICIPAL BANK 3.97 Normal  -1.80 Stagnant 
REIFFEISENBANK (BULGARIA) 6.94 Normal  -1.80 Stagnant 
ALLIANZ BANK BULGARIA 6.31 Normal  -1.87 Stagnant 
EUROBANK EFG BULGARIA 6.96 Normal  -2.00 Stagnant 
INTERNATIONAL ASSET BANK 1.38 Stagnant  -2.02 Stagnant 
CENTRAL COOPERATIVE BANK 2.21 Stagnant  -2.13 Stagnant 
EMPORIKI BANK-BULGARIA -   -2.28 Stagnant 
BULGARIAN-AMERICAN CREDIT BANK 2.00 Stagnant  -2.48 Unstable 
MKB UNIONBANK 3.58 Normal  -3.28 Unstable 
TOKUDA BANK -0.51 Stagnant  -3.44 Unstable 
INVESTBANK -0.03 Stagnant   -3.59 Unstable 
      

Branches of foreign banks in Bulgaria      
PIRAEOS BANK BULGARIA 3.53 Normal  0.35 Stagnant 
TG ZARAAT BANK- SOFIA branch 0.82 Stagnant  -1.04 Stagnant 
BNP PARIBA S.А. - SOFIA branch -   -1.87 Stagnant 
ALPHA BANK-  SOFIA branch 5.71 Normal  -2.46 Unstable 
ING BANK N.V.- SOFIA branch 5.02 Normal   -3.14 Unstable 
CITIBANK N.A.- SOFIA branch -0.61 Stagnant  -3.64 Unstable 

 
Conclusion 
The stability of the banking institutions is of key importance to the development of national economy, which is why both the supervisors 

and the general public as a whole are interested in their condition and development. Prerequisites for increasing the public control on credit 
institutions and additional incentives to improve their performance, stability and the implementation of prudent policies for their management are 
created through the development and implementation of independent rating systems. 

This adapted version of the rating system for assessing the sustainability of the banks (TERLA) aims to initiate a systematic independent 
analysis of credit institutions based on publicly available data regarding their condition and development. The open methodology and its publicity 
allow both transparency on the rating process and an opportunity for independent researchers to propose approaches, methods and techniques to 
improve its ability to objectively assess the condition of the banks. 

The results of the ratings carried out in the Bulgarian banking sector showed a certain decline in the first years after the global financial 
crisis, which was followed by a gradual improvement after the mid-2009. This enables us to conclude that, despite the relatively low ratings and the 
prevailing “stagnant” rating for most of our banks as a whole Bulgarian banking system is stable enough to meet the challenges of its business. 
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Бойко А.М. Удосконалення системи професійного розвитку працівників на підприємстві - важлива складова забезпечення 
інноваційного розвитку економіки. 
У статті були виявлені напрямки підвищення якості робочої сили відповідно до потреб інноваційного розвитку. Встановлено, що важливим 
напрямом вдосконалення має стати перетворення існуючого на сучасному етапі на підприємствах України методичного забезпечення 
процесу розвитку персоналу відповідно до змін законодавчої бази України для досягнення його максимальної ефективності. Визначено, що 
необхідно також внести зміни до методичного забезпечення процесу навчання, що повинно привести до підвищення змістовності 
документів, вони будуть більш повно відображати сутність отриманих знань. Зроблено висновок, що головним напрямком удосконалення 
системи розвитку персоналу на підприємствах в умовах прагнення досягнення інноваційного розвитку має стати формування системи 
навчання на основі моделей компетенцій. Впровадження даної системи навчання дозволить своєчасно виявляти брак знань і умінь, створить 
умови для розкриття потенціалу працівників і можливостей їх розвитку, мотивує працівників до підвищення свого кваліфікаційно-
професійного рівня. Проте впровадження системи навчання на основі компетенцій має бути чітко продумано і організовано як проект. 
Впровадження системи навчання на основі моделей компетенцій дозволить здійснювати попереджуючу підготовку персоналу, забезпечить 
досягнення необхідного в умовах інноваційного розвитку рівня компетентності працівників підприємства. 
Ключові слова: професійний розвиток, компетенції, інноваційний розвиток, інноваційно активний спеціаліст, інноваційні компетенції. 
Бойко А.Н. Совершенствование системы профессионального развития работников на предприятии - важная составляющая 
обеспечения инновационного развития экономики. 
В статье были выявлены направления повышения качества рабочей силы в соответствии с потребностями инновационного развития. 
Установлено, что важным направлением совершенствования должно стать преобразование существующего на современном этапе на 
предприятиях Украины методического обеспечения процесса развития персонала в соответствии с изменениями законодательной базы 
Украины для достижения его максимальной эффективности. Определено, что необходимо также внести изменения в методическое 
обеспечение процесса обучения, что должно привести к повышению содержательности документов, они будут более полно отражать 
сущность полученных знаний. Сделан вывод, что главным направлением совершенствования системы развития персонала на предприятиях 
в условиях стремления достижения инновационного развития должно стать формирование системы обучения на основе моделей 
компетенций. Внедрение данной системы обучения позволит своевременно выявлять недостаток знаний и умений, создаст условия для 
раскрытия потенциала работников и возможностей их развития, мотивирует работников к повышению своего квалификационно-
профессионального уровня. Однако внедрение системы обучения на основе компетенций должно быть четко продумано и организовано как 
проект. Внедрение системы обучения и основе моделей компетенций позволит осуществлять упреждающую подготовку персонала, 
обеспечит достижение требуемого в условиях инновационного развития уровня компетентности работников предприятия. 
Ключевые слова: профессиональное развитие, компетенции, инновационное развитие, инновационно активный специалист, 
инновационные компетенции. 
Boyko A.N. Improving the system of professional development of employees in the enterprise - an important part of ensuring the 
development of an innovative economy 
The article identified the direction of improving the quality of the labor force according to the needs of innovative development. It is established that 
an important focus should be to improve the conversion of an existing at the present stage in the enterprises of Ukraine methodological support 
development of staff in accordance with changes in the legal framework of Ukraine to achieve its maximum performance. Determined that the need to 
make changes in the methodological support of the learning process, which should lead to an increase in useful tools, they will be more fully reflect 
the nature of the knowledge gained. It is concluded that the main way to improve the system of personnel development in enterprises in striving to 
achieve the innovation development should be the creation of a system of training based on competency models. Implementation of this system of 
training allows timely identification of lack of knowledge and skills that will create the conditions for realizing the potential of employees and 
opportunities for their development, motivates employees to improve their qualification and professional level. However, the introduction of 
competency-based learning should be well thought out and organized as a project. Implementation of the system of training and competency-based 
models allow for proactive training will produce the desired in terms of innovative development of the level of competence of the employees of the 
enterprise. 
Keywords: professional development, competence, innovation development, innovation and active professional, innovative competence. 

 
В условиях перехода Украины на инновационный путь развития возрастает спрос на квалифицированные человеческие ресурсы, 

способные обеспечить эффективность и конкурентоспособность предприятий. В центре внимания организации становится человек как 
генератор идей, инноваций, источник капитала. В связи с этим проблема обеспечения соответствия трудового потенциала запросам 
инновационного развития приобретает особую актуальность. 

Проблемам инновационного развития экономики, формирования и развития человеческого капитала как главного фактора решения 
этой сложнейшей задачи уделяют особое внимание в своих исследованиях много известных отечественных ученых и практиков, среди 
которых А.Амоша, В. Антонюк, Д. Богиня, И. Булеев, С. Бандур, С. Калинина, А. Колот, Ю. Макогон, В. Петюх, В. Панков, В. Пастушенко 
и др. 

Вместе с тем, существующая сложная ситуация в сфере инновационной деятельности в Украине обусловливает необходимость 
дальнейшего развития и углубления исследований в этом направлении. 

Цель статьи – разработка направлений совершенствования системы развития персонала на предприятиях Украины на основе 
теоретического обоснования и разработки практических рекомендаций, обеспечивающих повышение эффективности его инновационной 
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деятельности.  
Процесс развития персонала на предприятиях Украины в последние годы претерпевает значительные изменения и ставит новых 

задачи. Это, во-первых, нацеленность предприятий на повышение качества персонала, а, во-вторых, осознание того, что персонал – это 
важнейший ресурс предприятия необходимый для достижения всех его целей, т. е. сотрудники должны быть признаны важнейшим 
достоянием предприятия, которое нужно сохранять, развивать и эффективно использовать. То есть на предприятиях должна быть 
выстроена сложная многоуровневая система обучения, которая должна позволить предприятию эффективно осуществлять упреждающую 
подготовку персонала – в соответствии с потребностями инновационного развития.  

Однако, несмотря на высокий уровень организации работы по обучению и развитию персонала, на ряде крупных предприятий 
Украины существуют и определенные проблемы, а именно: недостаточное финансирование программ по развитию работников; отсутствие 
эффективной системы информационного обеспечения процесса обучения; объемность формальных процедур, предшествующих процессу 
обучения работников; сложность закрепления работников на рабочих местах особенно после повышения уровня подготовки; отсутствие 
эффективной системы оценивая процесса обучения. 

Исходя из данных проблем можно рекомендовать следующие методы по совершенствованию работы в данном направлении: 
 необходимо усовершенствовать методическое обеспечение системы обучения персонала в части регламентации 
структуры данного процесса с целью обеспечения многоуровневости обучения; 
 целесообразно внести изменения в организацию процесса обучения персонала с целью создания новой современной 
системы обучения на основе моделей компетенций и обеспечения системности данного процесса; 
 усовершенствовать информационное обеспечение процесса обучения с целью автоматизации данного процесса; 
 необходимо усовершенствовать систему оценивая результатов развития персонала. 
Нормативно-методическое обеспечение создает условия для эффективного процесса подготовки, принятия и реализации решений 

по вопросам развития персонала. Оно состоит в организации разработки и применения методических документов, а также в ведении 
нормативной документации системы обучения персонала. Однако одной из основных проблем на современных предприятиях является 
различная степень использования методического обеспечения. К основным причинам, которые влияют на степень использования 
нормативно-правовой и методической базы, можно отнести следующие: 

 спонтанное отношение работодателей к проблемам подготовки кадров на производстве, склонность к принятию 
интуитивных решений, что, как правило, отрицательно влияет на качество обучения, снижает ответственность  предприятия за 
осуществление профессионального обучения; 
 несоответствие имеющихся организационно-правовых документов и методических разработок специфике 
функционирования предприятий, их устарелый характер; 
 невозможность получить необходимые официальные документы и методические материалы по вопросам профессионального 
обучения кадров на производстве; 
 ориентация некоторых предприятий на получение других источников информации, что также связано с организационно-
технической или региональной спецификой производства и потребностью в подготовке кадров на производстве [4, с. 31]. 
Следующим важным направлением совершенствование процесса развития персонала на предприятиях должно стать формирование 

новой системы профессионального обучения. Создание современной системы обучения персонала на основе модели компетенций на 
предприятиях Украины является объективной необходимостью. Причиной этого в первую очередь, является следующий недостаток – на 
предприятиях не систематизирован процесс формирования групп работников, подлежащих повышению квалификации или переобучению. 
Решения о направлении на обучение в большинстве случаев принимаются исходя из личных предпочтений руководителей, а иногда и 
настойчивости работников. В результате учат не тех, кого нужно и не всегда тому, что действительно необходимо предприятию. 

То есть контроль уровня квалификации и профессиональной подготовки большинства работников предприятий ведется на местах. 
Это приводит к субъективизму оценок, к возможным ошибкам и сложности соответствующего централизованного учета.  

Основными недостатками отечественной системы профессионального образования и подготовки кадров принято считать 
следующие: 

 отсутствие целенаправленной стратегии и политики в сфере профессиональной подготовки кадров, в частности, с учетом как 
отраслевой специфики, так и особенностей хозяйственной деятельности крупных, средних и малых предприятий, с целью 
обеспечения высокой конкурентоспособности национальной рабочей силы; 
 необеспеченность предприятий методическими материалами, касающимися организации процесса обучения кадров на 
предприятии; 
 незаинтересованность и финансовая неспособность работодателей обеспечивать профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации своих кадров; 
 низкий уровень стимулирования профессионального развития работников; 
 отсутствие единой системы профессиональных квалификаций и стандартов по профессиональной подготовке; 
 отсутствие инфраструктуры профессиональной подготовки кадров на предприятиях [3, с.30]. 
Для того чтобы обеспечить успешное развитие предприятия соответствующее потребностям инновационного развития, 

необходимо решить следующие задачи: 
 структурировать накопленные знания (каждым работником по отдельности и предприятием в целом), обеспечить их 
дальнейшее развитие и совершенствование; 
 выявить и описать стратегически важные профессии; 
 разработать модели компетенции и на их основе оценить работников; 
 внедрить современную систему обучения персонала на основе модели компетенций [6, с. 18]. 
По мере развития производства каждое предприятие накапливает знания, умения и навыки работников, это его ценнейшие активы. 

Но, кроме того,  каждый человек обладает скрытым, не проявленным потенциалом, поэтому развитие персонала постоянно должно быть в 
фокусе внимания руководителей подразделений. Важнейшие задачи менеджеров в этом направлении: 

 выявлять недостаточность знаний, умений и навыков у работников и обеспечить быстрое их восполнение; 
 своевременно оценивать потребности в новых компетенциях и планировать соответствующее обучение; 
 в полной мере обеспечивать условия для раскрытия потенциала работников, определять перспективные направления для их 
развития; 
 нацелить людей на постоянное совершенствование, мотивировать к повышению квалификации и профессиональному 
развитию [6, с. 18]. 
В данных условиях на предприятиях возникает потребность в инновационно активных специалистах, т.е. личностях, которые 

являются носителями инновационно ориентированных компетенций и имеющих соответствующий стиль трудового поведения, 
предоставляющих возможность продуцировать новые идеи и решения, обосновывать рациональность их реализации и внедрять в любой 
сфере приложения труда с целью получения конкурентных преимуществ и доходов. 

Ключевые инновационные компетенции, на формирование которых должны быть ориентированы образовательные программы: 
развитие системного инновационного мировоззрения, умение проводить стратегический и маркетинговый анализ, умение проводить анализ 
возможностей применения инновации, включая методы аудита, умение формировать стратегию коммерциализации инновации и ее 
продвижений; владение методами проектного управления и бизнес-планирования, знание правовых основ интеллектуальной 
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собственности; инициативность, целеустремленность, владение навыками использования информационных технологий. 
В формировании системы обучения персонала на основе компетенций можно выделить несколько этапов, которые будут 

рассмотрены ниже. Однако, прежде чем, рассматривать порядок формирования и внедрения данной системы необходимо дать  определение 
основным понятиям. 

Компетентность – это умение выполнять свои рабочие функции в соответствии с предусмотренными должностью стандартами. 
Причем компетентность подразумевает демонстрацию умений на деле – в реальных рабочих ситуациях (включая связанное с этим 
психологическое давление), а не только знание теории или понимание того, как это делается. 

Компетенции – комплекс требуемых характеристик (качеств) работника, которые он проявляет в реальной деятельности для 
успешного достижения поставленных целей в конкретных условиях. К компетенциям относятся как знания и навыки, так и личностные 
характеристики: врожденные способности, эмоциональные способности и волевые установки, проявляющиеся в поведении [2, c. 16]. 

Карта компетентности (модель компетенций) – это своего рода «фотография» профессии (производственной роли работника), в 
которой в соответствии с требованиями конкретной профессии отражаются: 

 основные составляющие компетентности (производственные задачи); 
 элементы компетентности (знания, умения,  навыки и способности, которыми должен обладать сотрудник для того, чтобы 
качественно выполнять работу в пределах поставленных перед ним производственных задач); 
 умение на практике (в конкретных условиях, на рабочем месте) продемонстрировать все элементы и составляющие 
компетентности в соответствии с требованиями, предписанными стандартом компетентности для каждого уровня 
компетентности [5, c. 25]. 
Работу по формированию системы обучения на основе моделей компетенций необходимо начинать с постановки стратегических 

целей и разработки долгосрочной программы развития предприятия в целом. Затем следует разработать стратегические карты структурных 
подразделений, в которых каждому подразделению будут поставлены конкретные задачи. Руководители цехов и отделов должны четко 
определить:  в каком направлении им необходимо идти, и где они окажутся через определенный срок. 

На следующем этапе формирования системы обучения на основе компетенций в соответствии с поставленными целями и задачами 
руководители выявляют группы стратегических профессий – позиции, или должности, наиболее важные для достижения поставленных 
целей. Для успешной реализации и совершенствования бизнес-процессов необходимо также создать профессиональные модели – образцы, 
в которых  сконцентрированы внутрифирменные требования к должностям и профессиям (с учетом специфики производства). С их 
помощью возможно для каждого подразделения определить требования к качеству персонала, оценить уровень подготовки специалистов 
предприятия (профессиональных знаний, умений,  навыков), а также его соответствие стратегии  развития компании, технологическим и 
техническим условиям производства и рынка.   

Далее необходимо  составить набор компетенций. Чтобы определить какими компетенциями должны обладать ключевые 
работники предприятия необходимо изучить трудовую деятельность «типовых» сотрудников, их функциональные обязанности, 
особенности рабочих мест. 

Составив наборы компетенций, можно описать роли, а также разработать модели компетенций для отдельных должностей и 
профессий.  

Определив для каждой профессии набор компетенций, которые необходимы для успешного осуществления деятельности, 
руководители могут объективно оценить готовность персонала к выполнению своих обязанностей и определить приоритетные для каждого 
цеха/ отдела направления  дальнейшего обучения и развития работников.  

Таким образом, составив набор компетенций, оценив компетентность персонала, следует сформировать новую систему 
профессионального обучения персона на основе моделей компетенции.  Отношение к этому проекту должно быть очень ответственным: 
необходимо разработать стратегию обучения и развития персонала, а затем пошагово прописать план действий, с учетом особенностей 
предприятия. Результатом этой работы будет система управления обучением, работающая на цели и задачи предприятия.  

Конечно, построение такой системы – довольно длительный и трудоемкий процесс, требующий проведения большой 
предварительной аналитической и исследовательской работы, совместной деятельности всех управленцев.  

После того как определена основа нового обучения, необходимо определить, как формировать и развивать требуемые 
компетенции, какие курсы и преподаватели необходимы для этого. Не менее важно организовать действительно эффективное обучение, 
чтобы люди смогли приобрести и в полном объеме развить все требуемые компетенции. Грамотно выстроенная система обучения на основе 
модели позволит: 

 своевременно и полно выявлять реальные потребности в обучении (это особенно  важно для внедрения новых технологий); 
 точно планировать и регламентировать весь процесс обучения; 
 эффективно компоновать  учебные группы; 
 правильно дозировать объем и уровень обучения; 
 за счет хорошо организованной обратной связи своевременно отслеживать эффективность всех этапов обучения; 
 оценивать обучение по ряду параметров (уровень, качество, эффективность и т. д.) [6, с.20]. 
Внедрение новый системы обучения на основе компетенций на предприятиях Украины  должно быть организовано как проект: 

необходимо четко определить сроки, выделить ресурсы и назначить ответственных (и со стороны организаторов обучения, и со стороны 
руководства структурных подразделений).  

Однако, на наш взгляд, для руководителей нельзя ограничиваться только системой обучения на основе компетенций, так как у них 
особый характер работы. Для них целесообразно применять и другие виды обучения.  

Существуют следующие основные виды обучения руководящих работников и специалистов, обеспечивающие его непрерывность:  
 систематическое самостоятельное обучение (самообразование); 
 краткосрочное обучение (повышение квалификации); 
 стажировка; 
 аспирантура и докторантура; 
 переподготовка [7, с.157]. 

Любым должностным перемещениям руководителей и специалистов должны предшествовать повышение квалификации или 
переподготовка. При отсутствии должностных перемещений все руководители и специалисты обязаны повышать квалификацию по роду 
специальной деятельности с установленной периодичностью (самообразование – постоянно, семинары – систематически, краткосрочное 
обучение – ежегодно, длительное обучение – не реже одного раза в пять лет). 

Важным этапом на пути развития персонала в соответствии с стремлением к инновационному развитию на предприятиях 
необходимо осуществить полную автоматизацию процесса обучения.  

Автоматизация необходима не только для организаторов процесса обучения, она важна и для руководителей, и для самих 
работников. 

 Руководители всех уровней смогут: 
 планировать обучение в соответствие с текущими и перспективными требованиями производства; 
 контролировать все этапы процесса обучения своих работников; 
 иметь точное представление об объеме и уровне получаемых ими знаний, умений и навыков; 
  увязать в единый процесс все процедуры, касающиеся оценки и обучения персонала (предварительное тестирование, 
обучение, аттестация, анализ обратной связи после прохождения обучения); 
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 обобщать всю информацию, связанную с обучением и развитием персонала (по каждому подразделению, профессии, 
программе и т.п.); 
 эффективно организовывать и контролировать процесс обучения; 
  анализировать информацию по каждому сотруднику (этап, уровень, успешность обучения). 

Сотрудники предприятия смогут: 
 принимать участие в планировании своего обучения; 
 самостоятельно контролировать процесс обучения (компетенции, уровни обучения, программы, сроки и т.д.). 

В результате автоматизации система обучения должна работать более эффективно. И для руководителей и самих работников 
станут понятны требования к квалификации и профессионализму, ясны потребности в обучении. Руководители смогут точнее составлять 
индивидуальные планы  обучения и развития, а подчиненные  – охотнее их выполнять. 

Сотрудники, которые задействованы в преподавательской деятельности, должны разработать модульные программы по различным 
направлениям. Все учебные материалы необходимо занести в электронную базу данных. Впоследствии эти материалы  станут 
неотъемлемой частью общей базы знаний предприятия. 

Таким образом, стремительные изменения в развитии общественных процессов, высокие темпы научно-технологического 
развития, возникновение различных форм собственности и экономических отношений требуют от будущего специалиста формирования 
экономического мышления, овладения большим количеством компетенций, большинство из которых развиваются в процессе образования 
и профессиональной подготовки. Это актуализирует задачу модернизации системы подготовки кадров, которая должна быть направлена, 
прежде всего, на повышение адекватности конечных результатов актуальным потребностям государства, общества и личности. Во многом 
это касается реализации инновационных подходов к обучению, в том числе компетентностного. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ КОМПОНЕНТА УЧАСТИЯ УКРАИНЫ В ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ 
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Борисова С.Е. Аналитическая компонента участия Украины в инвестиционных процессах Юго-Восточной Европы. 
В статье проанализированы финансовые компоненты международной инвестиционной позиции Украины в контексте усиления глобальных 
трансформационных процессов в странах Юго-Восточной Европы. Международная инвестиционная позиция является глобальным и одним 
из самых основных показателей, при этом учитываются не только государственный долг или задолженность правительства, но и займы 
частных корпораций и предприятий. Учитывая возросший интерес во всем мире к объемам иностранных инвестиций, внедрение МИП 
предоставит ключевую информацию для оценки экономических взаимоотношений страны с остальным миром. Сделан вывод, 
инвестиционная позиция является важным показателем, характеризующим состояние внешнеэкономической деятельности Украины, и 
имеет широкий спектр применения, как для органов государственной власти, так и для зарубежных инвесторов. 
Ключевые слова: международная инвестиционная позиция страны, международный бизнес, инвестиционная деятельность, глобальная 
экономическая система, иностранный капитал, инвестиционный процесс. 
Борисова С.Є. Аналітична компонента участі України в інвестиційних процесах Південно-Східної Європи. 
У статті проаналізовано фінансові компоненти міжнародної інвестиційної позиції України в контексті посилення глобальних 
трансформаційних процесів у країнах Південно-Східної Європи. Міжнародна інвестиційна позиція є глобальним і одним із самих основних 
показників, при цьому враховуються не тільки державний борг або заборгованість уряду, але і позики приватних корпорацій і підприємств. 
Враховуючи збільшений інтерес у всьому світі до обсягів іноземних інвестицій, впровадження МІП надасть ключову інформацію для 
оцінки економічних взаємин країни з рештою світу. Зроблено висновок, інвестиційна позиція є важливим показником, що характеризує 
стан зовнішньоекономічної діяльності України, і має широкий спектр застосування, як для органів державної влади, так і для зарубіжних 
інвесторів. 
Ключові слова: міжнародна інвестиційна позиція країни, міжнародний бізнес, інвестиційна діяльність, глобальна економічна система, 
іноземний капітал, інвестиційний процес. 
Borisovа S.Y. The analytical component of Ukraine's participation in the investment processes of South-Eastern Europe. 
The article analyzes the financial components of the international investment position of Ukraine in the context of increasing global transformation 
processes in the countries of South-Eastern Europe. The international investment position is global and one of the main indicators are taken into 
account not only the national debt or government debt but also debt of private corporations and businesses. Given the growing interest worldwide in 
terms of foreign investment, the introduction of IIP will provide key information to assess the country's economic relations with the rest of the world. 
It is concluded investment position is an important indicator of the state of Ukraine's foreign trade, and has a wide range of applications, both for 
public authorities, both local and foreign investors. 
Keywords: international investment position of the country, international business, investment activity, the global economic system, foreign capital 
investment process. 
 

Постановка проблемы и актуальность темы исследования. В процессе реализации международных инвестиционных проектов, 
важное значение приобретает не только информация о непосредственном объекте инвестиций, важное значение имеет также 
инвестиционный климат страны-импортера инвестиций. Именно поэтому в мировой практике разработаны и используется ряд показателей 
и рейтинговых оценок для определения инвестиционной привлекательности экономики конкретных стран. Стоит выделить показатель 
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«международной инвестиционной позиции страны». Согласно определению по методологии Международного валютного фонда, которое 
принято и в Украине, международная инвестиционная позиция – это статистический отчет, отражающий накопленные запасы внешних 
финансовых активов и пассивов страны. Речь идет о всех финансовых требованиях и обязательствах резидентов страны в отношении 
нерезидентов. 

Степень изученности проблемы исследования. Исследованию проблематики инвестиционной деятельности посвящены работы 
зарубежных ученых Р.Вернона, Дж.Гэлбрейта, Дж.Даннинга, М.Познера, А.Ругмана, М.Тейлора, С.Хаймера, С.Хирша и других. В 
украинской экономической науке данным исследованием занимаются В.Будкин, Ю.Пахомов, З.Луцишин, О.Рогач, О.Шнырков, 
Ю.Макогон, Л.Руденко-Сударева, Е.Савельев и другие.  

Целью исследования является изучение финансовых компонентов международной инвестиционной позиции Украины в контексте 
усиления глобальных трансформационных процессов в странах Юго-Восточной Европы. 

Результаты исследования. Национальный банк Украины, выполняя требования предусмотренные соглашением с МВФ 
относительно предоставления информации о международной инвестиционной позиции Украины, начиная с 1997 года, осуществляет работу 
по разработке методики и информационной базы для определения данного показателя. Кроме того, составление инвестиционной позиции 
позволяет определить ряд важных параметров, характеризующих международную экономическую деятельность страны, в частности:  

 состояние внешнеэкономических связей с другими странами мира; 
 накопления запасов внешних финансовых активов и обязательств страны; 
 структуру и объемы зарубежных капиталовложений в форме прямых и портфельных инвестиций; 
 структуру и объемы внешней задолженности в контексте определения критериев оптимальных размеров внешних 

заимствований; 
 состояние резервных активов (запасов) страны. 

На основе чистой инвестиционной позиции можно приблизительно оценить уровень чистого инвестиционного дохода страны на ее 
иностранные активы и пассивы, который в некоторых странах является крупной статьей доходной части бюджета и счета текущих 
операций платежного баланса. Оценка инвестиционного дохода из-за рубежа может основываться на оценке объема чистых иностранных 
инвестиций данной страны и преобладавшей в течение прошедшего года средней процентной ставки по таким активам. Обычно 
используется ставка Либор плюс небольшая премия размером в 1-1,5 процентного пункта. Однако, если норма доходов на внешние активы 
больше, чем платежи по внешним пассивам, чистый инвестиционный доход будет положительным, тогда как чистая инвестиционная 
позиция может быть отрицательной, например в результате того, что в первые годы дивиденды обычно меньше суммы инвестиций в 
акционерный капитал. 

Страны, испытывающие трудности с финансированием отрицательного сальдо платежного баланса, могут прибегать к его 
исключительному финансированию - операциям, проводимым по согласованию и при поддержке их зарубежных партнеров в целях 
снижения отрицательного сальдо до уровня, который может быть профинансирован традиционными средствами. В их числе - 
аннулирование внешнего долга, обмен задолженности на акции, заимствование для урегулирования платежного баланса, переоформление 
задолженности и просрочка платежей по задолженности. Производным от платежного баланса статистическим отчетом является баланс 
международных инвестиций, показывающий накопленные запасы внешних финансовых активов и обязательств страны. Баланс 
международных инвестиций на конец определенного периода, называемый инвестиционной позицией, отражает совокупность финансовых 
операций, стоимостных изменений и других корректировочных процедур, имевших место на протяжении рассматриваемого периода, и 
определяет величину внешних активов и пассивов страны. Чистая инвестиционная позиция показывает соотношение международных 
финансовых ресурсов, которыми располагает страна, и ее задолженности перед другими странами. 

Как уже отмечалось, работу по расчету международной инвестиционной позиции Украины проводит НБУ. Она формируется в 
табличном виде, где указываются основные компоненты внешних требований и обязательств нашей страны соответствуют статьям 
финансового счета платежного баланса.  

Финансовые компоненты международной инвестиционной позиции состоят из портфельных, прямых и прочих инвестиций, а также 
из резервных активов, относящихся к требованиям страны. Указанные компоненты инвестиций классифицируются по типам финансовых 
инструментов и секторами экономики.  

 
Рис. 1. Динамика чистой инвестиционной позиции Украины  

в 2000-2012 гг., млн. долл. США [4] 
 
Из рис. 1 видно, что инвестиционная позиция Украины за всё время наблюдения постоянно ухудшается. Это говорит о том, что с 

каждым годом, Украина всё больше наращивает кредиторскую задолженность, совсем не увеличивая активы. Для того, чтобы понять, 
почему так происходит, необходимо проанализировать составляющие инвестиционной позиции, и  выяснить из-за чего она постоянно 
ухудшается. 
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Рис. 2. Динамика роста долгосрочных небанковских кредитов  

за 2000-2012 гг., млн. долл. США [4] 
 

Долгосрочные небанковские кредиты (рис. 2) один из немногих показателей, который за 12 лет вырос почти в 30 раз. В эту 
категорию относятся долгосрочные кредиты, выданные любым украинским предприятиям кроме банков. С одной стороны, этот показатель 
не так уж плох, ведь он показывает, что иностранные кредиторы, готовы выдавать займы украинским предприятиям, но при этом другие 
показатели, не успевают соответствовать данному, из-за чего образуется отрицательные показатель. 

 
Рис. 3. Динамика роста иностранных кредитов, выданных украинским компаниям под гарантии правительства, млн. долл. США 

за 2000 – 2012 гг. [4] 
 
Иностранные кредиты, выданные украинским компаниям под гарантии правительства (рис. 3) – один из самых опасных для 

государства с экономической точки зрения. Ведь по сути, это кредит, который придётся возвращать государству, в случае, если компания 
не сможет его оплатить. Резкий рост этого показателя в последние годы говорит о том, что украинские компании всё чаще пользуются 
поддержкой государства при получении иностранных кредитов. Это не значит, что правительство больше доверяет компаниям, просто в 
последние годы приближение бизнеса к политике стало наибольшим за последние годы, и бизнес пользуется этим. 

 
Рис. 4. Долговые ценные бумаги за 2001 – 2012 гг., млн. долл. США [4] 

 
В начале 2000-х годов такой инструмент кредитования,  как выпуск облигаций внешнего и внутреннего государственного займа, 

практические не использовался. Правительство применяло его лишь как дополнительный источник финансирования. Но в последние годы, 
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это стал едва лишь не основной источник дохода (естественно, после сбора налогов). Такое увеличение в последние годы также говорит о 
том, что государство выпускает новые облигации для того, чтобы расплатиться по старым.  

С принятием закона о финансовых векселях это ситуация будет решать намного проще для государства. Согласно закону, 
государство сможет рассчитываться по своим долгам не деньгами, а финансовыми векселями, которые лишь свидетельствуют о том, что 
когда-нибудь, деньги будут выплачены. 

 
Рис. 5. Прирост ПИИ в Украину за 2000 – 2012 гг. млн. долл. США [4] 

 
Рост ПИИ в Украину обусловлен не столько благодаря инвестиционным идеям правительства, сколько возвратом в Украину ранее 

вывезенных денег. Если изучить структуру ПИИ в Украину (рис. 6), то станет видно, что основными инвесторами являются именно 
оффшорные зоны: Кипр (треть всех инвестиций), Виргинские острова, Белиз. Больше 50% всех ПИИ в Украину пришли из оффшоров. 

 
 

Рис. 6. Географическая структура ПИИ в Украину на 01.04.2013г. [2] 
 
После рассмотрения пассивов, необходимо также рассмотреть активы, из которых состоит инвестиционная позиция страны. Валюта 

и депозиты – статья активов инвестиционной позиции Украины в которую входят все денежные активы страны, как те, что хранятся в 
банках, так и вне банковской системы. Этот рост свидетельствует о том, что деньги в экономике Украины есть, и часто они хранятся вне 
банковского сектора, что способствует инфляции. 

Резервные активы Украины уменьшаются, это происходит, в основном за счёт ценных бумаг, а также уменьшения денежной массы 
в национальном банке. Всё это приводит к тому, что на фоне роста пассивов и стремительного уменьшения активов, международная 
инвестиционная позиция Украины с каждым годом ухудшается. 

 
Рис. 7. Валюта и депозиты. 2000 – 2012 гг., млн. долл. США [4] 
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Ни одна статья активов не растёт такими темпами, какими растут пассивы. Всё это в конце концов может привести к плачевным 
последствия в экономике. 

Высокая финансовая открытость украинской экономики во многом объясняется потенциальной возможностью притока и оттока 
капитала благодаря либерализации сделок по счету операций с капиталом и эффективному использованию финансовых инструментов 
платежного баланса. Можно констатировать, что за последние годы Украина все больше втягивается в процессы финансовой интеграции, в 
частности на территории Юго-Восточной Европы, формально сохраняя относительно высокий уровень контроля за движением капиталов. 
Однако, в целом, с макроэкономической точки зрения, более важным является не формальный уровень ограничений, налагаемых 
государством на операции с капиталом, а фактическая степень мобильности капитала.  

Выводы и предложения. Таким образом, можно сказать, что международная инвестиционная позиция является глобальным и 
одним из самых основных показателей. По большому счёту, инвестиционная позиция – это то, что страна имеет, за вычетом того, что 
страна должна. При этом учитываются не только государственный долг или задолженность правительства, но и займы частных корпораций 
и предприятий. Итак, инвестиционная позиция является важным показателем, характеризующим состояние внешнеэкономической 
деятельности Украины, и имеет широкий спектр применения, как для органов государственной власти, так и для зарубежных инвесторов. 

Принципиально важные интеграционные решения и практические шаги стран Юго-Восточной Европы к более тесному и 
эффективному сотрудничеству открывают широкие возможности для более активного валютно-финансового взаимодействия. Оно 
становится одним из главных факторов развития и модернизации экономики стран-партнёров и экономической интеграции. Дальнейшими 
необходимыми мерами по развитию взаимных валютно-финансовых отношений являются: выработка механизма проведения 
согласованной валютной политики, основой которого является осуществление скоординированной политики валютного курса; обеспечение 
реальной конвертируемости национальных валют, введение их регулярных котировок друг к другу, более широкое применение этих валют 
сначала в качестве валют платежа; применение взаимных преференций в области регулирования деятельности банков стран-партнёров и 
т.д. Решение проблем будет во многом зависеть от конструктивной внутренней экономической политики стран-партнёров, 
целенаправленной и скоординированной экономической и финансовой политики в сфере сотрудничества. 
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ЦЕНОВЫЕ ТРЕНДЫ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ  И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ В 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
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Борисовская К.А. Ценовые тренды мировой торговли продовольствием и национальные интересы в продовольственной 
безопасности.  
В статье исследованы динамика и специфика проявления ценовых трендов показателей мировой торговли продовольствием в 2005-2011 гг.  
Выявлены качественные характеристики всемирного аграрного сектора как наиболее устойчивого, слабо волатильного в периоды резких 
изменений мировой экономики; подтверждена гипотеза об устойчивости продовольственного производства как единственной мегасферы 
мирового уровня, сохранившей положительную динамику в кризисном 2009 г. Показано, что стратегический глобальный тренд мировой 
торговли и аграрного оборота к 2013 г. - устойчивый рост мировых цен экспортируемого продовольствия. Поскольку в условиях роста 
конкуренции на мировых рынках продовольствия формируются и особые формы национальных интересов производителей и потребителей 
продукции данной сферы, то предложено их идентифицировать и учитывать в стратегии национальной продовольственной безопасности 
России и Украины как крупных агропроизводящих государств мира и членов ВТО. 
Ключевые слова: цена на продовольствие, мировая торговля, тренды, мировые рынки продовольствия, национальные интересы, аграрный 
бизнес.  
Борисовська К.О. Цінові тренди світової торгівлі продовольством і національні інтереси в продовольчій безпеці. 
У статті досліджені динаміка і специфіка прояву цінових трендів показників світової торгівлі продовольством у 2005-2011 рр. Виявлено 
якісні характеристики всесвітнього аграрного сектора як найбільш стійкого, слабо волатильного в періоди різких змін світової економіки; 
підтверджена гіпотеза про стійкість продовольчого виробництва як єдиної мегасфери світового рівня, що зберегла позитивну динаміку в 
кризовому 2009 р. Показано, що стратегічний глобальний тренд світової торгівлі та аграрного обороту до 2013 р. - стійке зростання 
світових цін експортованого продовольства. Оскільки в умовах зростання конкуренції на світових ринках продовольства формуються і 
особливі форми національних інтересів виробників і споживачів продукції даної сфери, то запропоновано їх ідентифікувати і враховувати у 
стратегії національної продовольчої безпеки Росії і України як великих агропроізводящіх держав світу та членів СОТ. 
Ключові слова: ціна на продовольство, світова торгівля, тренди, світові ринки продовольства, національні інтереси, аграрний бізнес. 
Borisovskaya K.A. Price trends of world food trade and the national interests in food safety. 
In the article dynamics and specific indicators of price trends for world food trade in 2005-2011 are investigated. Qualitative characteristics of the 
world agricultural sector as the most sustainable,  low volatile during the periods of rapid changes of the world economy are revealed; hypothesis 
about the stability of food production as the only megasphere of the world level, which has kept positive dynamics in crisis 2009 is confirmed. It is 
shown that a strategic global trend of world trade and an agrarian turnover by 2013 - the steady increase the world prices of the exported food. Under 
conditions of growing competition in the world food markets and if the special forms of national interests of producers and consumers of production 
of the sphere are formed, it is offered to identify them and to consider in the strategy of National Food Security of Russia and Ukraine as the large 
agro-states in the world and members of the WTO. 
Keywords: food price, world trade, trends, world markets of the food, national interests, agribusiness  

 
Постановка проблемы. Производство, распределение (логистика), сохранение и потребление продовольствия относятся к 

чувствительным секторам мировой экономики в силу не только проблемы продовольственного обеспечения как таковой, ликвидации 
голода для миллиарда голодающих жителей Земли [1], но и для экономически благополучных, развитых стран согласно тренду 
неуклонного роста общественных затрат в данном отраслевом сегменте. Выявление тенденций, особенностей, принципов и механизма 
регулирования условий мировой торговли в аграрной и пищеперерабатывающей сферах, их постоянная адаптация к усложняющимся 
глобализационным реалиям  -  актуальная научно-исследовательская задача для подавляющего числа государств мира в силу 
стратегической значимости производства и внешнеторговых поставок товаров данной группы.  
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Совокупная доля России и Украины в мировом зерновом производстве в течение 2007-2012 гг. составила 16-20 % [2, с.20-21]. 
Принимая по внимание полноправное членство в ВТО России (с 2012 г.) и Украины (с 2008 г.), значимость аграрного производства для 
экономики государств, а также их роль в мировом производстве продовольствия, в частности, зерновых культур, проблема справедливой 
конкуренции, отсутствие дискриминации поставок на мировой аграрный рынок представляется сферой ключевых национальных интересов 
для обеих стран. Следовательно, важно изучение задач отстаивания интересов крупнейших зернопроизводителей мира, выявление трендов 
движения мирового аграрного рынка в целом, регулируемого положениями ВТО.  

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы включенности российского аграрного сектора в мировые процессы 
агропродовольственного бизнеса развиваются в трудах В.В.Милосердова, Г.Б.Клейнера, Э.Н.Крылатых, В.Я.Узуна. Следует выделить ряд 
недавних научных работ, посвященных условиям и последствиям присоединения России к ВТО [3,4,5], важным представляется 
исследование проблем продовольственной безопасности и незащищенности российского сектора АПК перед глобальными вызовами в 
связи с членством в ВТО [8,9], включая региональные аспекты развития АПК в условиях ВТО [6,7]. 

Крайне важным представляется изучение механизмов развития мирового продовольственного рынка и формирование на его основе 
национальной стратегии защиты национальных продовольственных интересов в условиях ВТО, что пока мало представлено в российской 
экономической литературе.   

Выделение нерешенной проблемы. Внешняя торговля продовольствием в структуре мировой торговой системы – стратегический 
сектор, занимающий особое место в межгосударственных и общемировых политических и экономических отношениях в качестве зоны 
удовлетворения первичных потребностей человека  согласно «пирамиде Маслоу», а также сфера жизненных интересов как стран-
производителей, так и стран-потребителей продукции агропромышленной сферы.  

Аграрный сектор в начале ХХI века по-прежнему концентрирует комплекс внутренних (экономических и социальных) проблем, 
приобретая функции и роль сектора национальной безопасности - продовольственной. Следует отметить, что доля абсолютных 
стоимостных и натуральных показателей продовольствия в объеме мировой торговли в течение полувека постоянно снижается в силу роста 
объема торговли непродовольственными товарами. Если в период до Второй мировой войны торговля сельскохозяйственным сырьем и 
продовольствием составляла более 50 % в мировой торговле, то к середине девяностых доля данных товаров сократилась до 15 %. Таким 
образом, внимание к регулированию аграрного производства, условия и ликвидация межстрановых торговых и неторговых барьеров 
продолжают оставаться актуальными при разработке стратегии продовольственной безопасности России и Украины, выработке их 
внешнеэкономической политики, организации национальной поддержки экспорта согласно условиям ВТО.  

Цель научной статьи заключается в изучении динамики, специфики и показателей изменения объемов, а также выявлении 
основных ценовых трендов мирового аграрного рынка в целях принятия решений по совершенствованию деятельности агропромышленной 
сферы и разработки стратегии защиты национальных продовольственных интересов в рамках членства России и Украины в ВТО.    

Результаты исследования. В течение последних 60 лет мировая торговля представляется сферой высокоинтенсивного развития, 
темпы роста которой в значительной степени опережают среднегодовые показатели роста мирового ВВП. Проявление глобализационных 
изменений проявляется в показателях совокупной динамики объема торговых отношений, которая неравномерна и связана с 
неравномерностью производства и условий торговли (табл.1). 

 
Таблица 1 - Объем мирового экспорта в 1948, 1953, 1963, 1973, 1983, 1993, 2003, 2011 гг.  

и динамика его роста, млрд долл. США и  % [10]. 
  1948 1953 1963 1973 1983 1993 2003 2011 
  
Весь мир 59 84 157 579 1838 3676 7377 17816 

Темпы роста к 1948 100,0 143,3 268,0 989,4 3141,1 6283,1 12609,4 30455,3 
Избранные периоды изменения динамики мировой торговли, рост в разы 

25 лет (1948-1973)     9,9      
20 лет (1973-1993)      6,4    
20 лет (1983-2003)       4,0   
18 лет (1993-2011)        4,8  
   

В течение периода (1973-2011 гг.) наращивание объемов мирового экспорта сохраняется высокими темпами, несколько замедляясь 
в середине периода, что демонстрирует закономерное снижение темпов его роста в силу насыщения рынков и необходимости 
инновационных решений, новых качественных сдвигов в условиях ведения мировой торговли, стимулирования экспортной деятельности, в 
т.ч. для сохранения достигнутых темпов роста.  

Мировая торговля продукцией агропромышленного производства имеет специфику, основанную не только на роли продукции 
сельского хозяйства как товара, но и на социально-экономической, природоохранной и сберегающей окружающую среду, 
благотворительной  функции и значимости аграрной сферы мировой экономики.      

Сферы международного аграрного производства и объем внешнеторгового оборота представляют глобальный комплекс 
взаимосвязанных процессов, первичным из которых выступает производство продукции, основанное на природно-климатических и иных 
технологических возможностях государств-производителей согласно принципам международного разделения труда. Внешняя торговля 
получает для продвижения в мировых логистических каналах распределения товары, которые, в силу объективных и субъективных причин, 
следует реализовать на внешнем рынке. 

 
Таблица 2 – Динамика изменения объемов производства товаров и экспорта в мире  

в 2005-2011 гг. [11] (среднегодовой процент прироста (снижения))*  
 2005-11 2009 2010 2011 
 
Мировой товарный экспорт: 3,5 -12 14 5 
Сельскохозяйственная продукция 4 -2 8 4 
Топливо и минеральные продукты  1,5 -5,5 5,5 1,5 
Промышленные товары  4,5 -15 18,5 6,5 

 
Мировое товарное производство:  2 -5,5 4,5 2,5 
Сельское хозяйство 2 0,5 0 2 
Минеральные продукты 0,5 -1,5 2 1,5 
Промышленные товары 2 -7,5 6 3 
Справочно:  Мировой ВВП 2 -2,5 4 2,5 

*) Примечание:  Глобальные данные для оценки мировых агрегированных показателей товарного экспорта, производства и ВВП.  
 

Анализ динамики темпов развития аграрного сектора мирового хозяйства в 2005-2011 гг. и торговли сельскохозяйственными и 
продовольственными товарами показывает (табл.2), что  аграрный сектор представляется наиболее устойчивым, слабо волатильным, 
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обладает  значительным потенциалом сохранения достигнутых объемов производства и мировой торговли в кризисный для глобальной 
экономической системы период. На 2005-2011 гг. приходится этап резких изменений в динамике всех показателей развития глобальной 
экономической системы под влиянием мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. и ее последующего посткризисного восстановления в 
течение 2010-2011 гг.  

Данные табл. 2 подтверждают гипотезу об устойчивом и стабильном развитии мирового аграрного продовольственного 
производства, демонстрирующего существенно менее заметные волны в динамике изменений в кризисные периоды. Мировой сектор 
аграрный -  единственный из мегасфер производства - в кризисном 2009 г. сохранил положительную динамику развития (0,5 % прироста). 
Кроме того, темпы его восстановления также отличались от скорости выхода из кризиса совокупного мирового товарного производства – 
0% по отношению к 4,5 % в мире     (2010 г.) и 2,0 % к 2,5 % (2011 г.) соответственно.  
      В сравнении с мировым аграрным производством объем внешнеторгового оборота продуктов продовольствия в кризисный период 
показал существенно более положительный тренд со среднегодовым темпом прироста в 4,0 % за 2005-2011 гг. в целом, и 
продемонстрировал минимальный кризисный спад (-2,0 %) по отношению к общему падению мировой торговли в  12,0 % в 2009 г. Спад 
объема внешнеторгового оборота оказался в 2,2 раза глубже темпов падения мирового производства и в 4,8 раза глубже темпов снижения 
мирового ВВП.  

Таким образом, данные глобальной статистики за 2005-2011 гг. свидетельствуют, что в кризисный период развития глобальной 
экономической системы волатильность мирового производства в целом остается ниже волатильности мировой торговли, однако при этом 
среди мегасекторов всемирной торговли аграрная сфера (поставки сельскохозяйственной продукции) представляется наиболее устойчивым 
элементом. Данный вывод оказывается значимым для процессов утверждения принципов и совершенствования механизмов регулирования 
межгосударственных торговых отношений в рамках мирового аграрного рынка, в наибольшей степени находящихся в юрисдикции ВТО. 

Подтверждением актуальности разработки и совершенствования методов поддержания мирового аграрного рынка в состоянии 
относительного баланса выступает и анализ цен на аграрную продукцию, представленный в динамике за 1990-2013 гг. (рис.1).  

 

 
Рис. 1 Динамика номинального и реального значений индекса ФАО цен на продовольствие в 1990-2013 гг. [12] 

 
Долгосрочный тренд состояния реального и номинального значений индекса ФАО цен на продовольствие характеризует два 

основных, относительно ясно выраженных периода состояния мирового агропродовольственного рынка в номинальной и реальной 
ценовых характеристиках: 1990-2006 гг. и 2007-2013 гг.  

Относительно базы 2002-2004 гг. (принята за 100%) в первом из выделенных периодов, в целом, наблюдаются слабые колебания – 
в пределах 10-30 % базы – с выделяемым незначительным «возмущением» в 1995-1998 гг. Вместе с тем, ценовые скачки второго периода 
составляют более 100-200 % к базовому уровню, что требует углубленного научного анализа столь резких ценовых колебаний  в 2007-2013 
гг. по ключевым мировым товарным (продуктовым) рынкам.   

 

 
Рис. 2  Индексы экспортных цен ФАО на продовольствие по основным товарным группам 

 в 2000-2012 гг. относительно базы 2002-2004 гг. [13] 
Анализ долгосрочной динамики движения ценовых параметров позволяет выявить продовольственные товары в наибольшей мере 

подверженные влиянию мировой ценовой конъюнктуры (рис.2).  
Согласно данным ФАО ООН, к началу 2013 г. глобальным трендом нового века в сфере мировой торговли и аграрного оборота 

представляется последовательный и неуклонный рост мировых цен на экспортируемое продовольствие. К 2008 г. сводный индекс 
экспортных цен продовольствия удвоился по отношению к базовому уровню 2002-2004 гг. На рис.2 представлена и наблюдается динамика 
влияния кризиса 2008-2009 гг., посткризисное восстановление аграрного рынка, а также отражено, вероятно, начало нового спада ценового 
тренда (данные 2012 г.).  
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Десятилетние тренды отдельных товарных групп (молочные продукты, масла и жиры, мясо, зерновые и сахар) формируют 
тенденции того, какие именно товарные группы имеют выраженную тенденцию к возможному росту мировых цен, а, следовательно, 
привлекательны в перспективе для производства и экспорта. К ним относятся следующие продукты: сахар – 2,6 раза, зерновые – 2,4 раза, 
масла и жиры – 2,3 раза. Экспортные цены на мясо имели наиболее слабый потенциал роста, составивший за 10 лет 1,7 раза. 

В условиях роста привлекательности внешней торговли продовольствием и продовольственными товарами Россия и Украина, 
располагая достаточным аграрным потенциалом, обеспечивающим устойчивую тенденцию наращивания внутреннего производства, 
особенно – по зерновым культурам, которые являются общей для обоих государств отраслью мировой специализации, должны обеспечить 
учет интересов производителей и потребителей данного сектора экономики путем дополнений к государственным стратегическим 
документам, например, Доктрине национальной продовольственной безопасности (Россия).  

Принятая в 2010 г. Доктрина национальной продовольственной безопасности, к сожалению, в ее нынешней редакции не учитывает 
изменения внешних условий -  членства России в ВТО и современных реалий кризисных процессов в мировом производстве и торговле 
продовольствием.     

 
Выводы и предложения.  
Таким образом, проведенный анализ позволил сделать следующие выводы и сформулировать предложения.  

1. Динамика темпов развития аграрного сектора мирового хозяйства в 2005-2011 гг. свидетельствует и том, что  аграрный сектор 
представляется наиболее устойчивым, слабо волатильным, обладает значительным потенциалом сохранения достигнутых объемов 
производства и мировой торговли в кризисный период для глобальной экономической системы.  

2. Исследованием подтверждена гипотеза об устойчивом и стабильном развитии мирового аграрного продовольственного 
производства, демонстрирующего в динамике существенно менее заметные волны изменений в кризисные периоды. Таким образом, 
мировой аграрный сектор -  единственный из мегасфер производства сохранил положительную динамику развития (0,5 % прироста) в 
кризисном 2009 г. 

3. Темпы восстановления продовольственного сектора отличались от скорости выхода из кризиса мирового товарного 
производства  в целом – 0% по отношению к 4,5 % в мире (2010 г.) и 2,0 % к 2,5 % (2011 г.) соответственно. Тем самым очевидно, что в 
кризисный для глобальной экономической системы период волатильность мирового производства в целом остается ниже волатильности 
совокупной мировой торговли, но при этом среди мегасекторов всемирной торговли аграрная сфера (поставки сельскохозяйственной 
продукции) представляется наиболее устойчивым элементом, что значимо для разработки принципов и механизмов регулирования 
межгосударственных торговых отношений в рамках мирового аграрного рынка, в наибольшей степени находящихся под юрисдикцией 
ВТО.  

4. Согласно данным ФАО ООН, к началу 2013 г. глобальным трендом нового века в сфере мировой торговли и аграрного оборота 
представляется последовательный и неуклонный рост мировых цен на экспортируемое продовольствие. К 2008 г. сводный индекс 
экспортных цен продовольствия удвоился по отношению к базовому уровню 2002-2004 гг.  

5. Десятилетние тренды отдельных товарных групп (молочные, масла и жиры, мясо, зерновые и сахар) формируют 
стратегические тенденции относительно того, какие именно товарные группы обладают перспективой возможного роста мировых цен, а, 
следовательно, привлекательны для производства и торговли. К ним относятся следующие продукты: сахар – 2,6 раза, зерновые – 2,4 раза, 
масла и жиры – 2,3 раза. Экспортные цены на мясо имели наиболее слабый потенциал роста, составивший за 10 лет 1,7 раза.  

6. Анализ долгосрочных тенденций изменения экспортных цен, а также факторов, их определяющих, продиктован потребностью 
производителей и потребителей в получении обоснованных прогнозов, а для органов управления мировой торговлей – значимостью 
совершенствования процедур и правил ее ведения. Уточнение  регулирующих мер, принятых в рамках международных финансовых и 
торговых организаций и объединений, позволяет странам-производителям и потребителям продовольствия соответствующим образом 
корректировать национальную производственную и внешнеторговую стратегию, политику, тактику, защитные и протекционистские меры 
во внешней торговле в рамках правил и требований процедур ВТО.  

7. Усиление конкуренции на рынках продовольствия, а также трансформация продовольственной проблемы в его более сложные 
формы, предопределяет и формирует национальные интересы как производителей, так и потребителей продовольствия, которым важно 
следовать межгосударственным институтам внешнеторгового развития как, например, ГАТТ-ВТО. Тем самым, для России и Украины как 
членов ВТО представляется приоритетным выявление, учет и гармонизация системы национальных интересов, включая в качестве 
неотъемлемого управленческого элемента разработку внешнеторгового блока стратегии продовольственной безопасности государства, 
например, для действующей российской Доктрины продовольственной безопасности (2010 г.).   
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИВЕЗЕННЯ КАПІТАЛУ 
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Босненко В.Б. Світовий досвід державного регулювання вивезення капіталу 
Стаття присвячена дослідженню зарубіжного досвіду державного регулювання вивезення капіталу з країни. Розкрито особливості 
державного регулювання вивезення капіталу з провідних країн світу. Показана тенденція на розширення права резидентів і зняття основних 
обмежень на операції, що здійснюються нерезидентами. Крім того, регулювання руху капіталу стало поступово забезпечуватися ринковим 
механізмом і інструментами грошово-кредитної політики. 
Зазначено, що сьогодні в західноєвропейських країнах акцент у боротьбі з відтоком капіталу робиться на удосконаленні системи 
оподатковування, спрямованої на зниження податків і стимулювання вкладення капіталу в національну економіку; заходи протидії 
вивезенню капіталу замінюються створенням економічних умов для його функціонування всередині країни зокрема, стимулювання 
притоку інвестицій у реальний сектор, що сприяють зниженню обсягів вивезення капіталу. 
Зроблено висновок, що, з досвіду багатьох розвинених країн, відомча роз'єднаність і відсутність координації усередині інституціональної 
структури валютного контролю створює непідконтрольні зони або викликає дублювання окремих заходів. У багатьох же країнах існує 
система єдиного державного фінансового контролю, і це ніде не розглядається як протиріччя ліберальної моделі ринкової економіки. 
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органи валютного контролю. 
Босненко В.Б. Мировой опыт государственного регулирования вывоза капитала 
Статья посвящена исследованию зарубежного опыта государственного регулирования вывоза капитала из страны. Раскрыты особенности 
государственного регулирования вывоза капитала из ведущих стран мира. Показана тенденция на расширение права резидентов и снятие 
основных ограничений на операции, осуществляемые нерезидентами. Кроме того, регулирование движения капитала стало постепенно 
обеспечиваться рыночным механизмом и инструментами денежно-кредитной политики. 
Отмечено, что сегодня в западноевропейских странах акцент в борьбе с оттоком капитала делается на совершенствовании системы 
налогообложения,, направленной на снижение налогов и стимулирование вложения капитала в национальную экономику;, меры 
противодействия вывозу капитала заменяются созданием экономических условий для его функционирования внутри страны, в частности, 
стимулирование притока инвестиций в реальный сектор, способствуют снижению объемов вывоза капитала. 
Сделан вывод, что, по опыту многих развитых стран, ведомственная разобщенность и отсутствие координации внутри институциональной 
структуры валютного контроля создает неподконтрольные зоны или вызывает дублирование отдельных мероприятий. Во многих же 
странах существует система единого государственного финансового контроля, и это нигде не рассматривается как противоречие 
либеральной модели рыночной экономики. 
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Bosnenko V. World experience of state regulation of capital outflow 
To research experience, state regulation of foreign capital outflow from the country. The features of state regulation of the export of capital from the 
leading countries of the world. Shown a tendency to expand the rights of residents and removing basic restrictions on transactions by non-residents. In 
addition, regulation of capital flows has gradually ensured market mechanisms and instruments of monetary policy. 
Noted that today in Western countries focus in the fight against capital flight is on improving the tax system, aimed at reducing taxes and encouraging 
investment in the national economy, measures against the export of capital are replaced by the creation of economic conditions for its operation in the 
country in particular, stimulate the flow of investment real sector, which help to reduce the volume of export of capital. 
It is concluded that the experience of many countries, sectoral fragmentation and lack of coordination within the institutional structure of exchange 
controls creates or causes beyond the control zone of overlap of individual measures. In many countries, however, there is a single system of state 
financial control, and is never seen as a contradiction of liberal market economy model. 
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Постановка проблеми. Для вітчизняних фахівців світовий досвід запобігання вивезенню капіталу стає предметом особливої уваги. 

Але використання цього досвіду для розвитку й удосконалення вітчизняного законодавства поки що недостатнє. Це пояснюється вкрай 
ліберальним характером сучасного законодавства провідних західних країн, за винятком нормативно-правових актів, спрямованих проти 
легалізації злочинних доходів. 

Формування національних і міжнародних правових режимів по боротьбі з нелегальним вивезенням капіталу історично бере свій 
початок у боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Подальший розвиток цих режимів проходив у розрізі розвитку як національного, так і 
міжнародного законодавства, спрямованого проти відмивання коштів. 

У країнах ЄС криміналізація відмивання доходів відбулася в 1991 році з початком дії Директиви Ради Європи "Про запобігання 
використання фінансових систем для "відмивання" коштів" (91/308/ЕЕС). Положення Директиви були включені не тільки в національні 
законодавства 12 країн ЄС, але й поширені в 1992 р. на весь Європейський економічний простір (додатково 6 європейських країн). Крім 
того, усі перераховані вище країни, а також Швейцарія, США, Канада, Японія й ряд інших співпрацюють у рамках ФАТФ (The Financial 
Action Task Force on Money Laundering (FATF)) - спеціальної групи по застосуванню фінансових заходів для боротьби з відмиванням 
грошей. ФАТФ, створена в 1989 році, спочатку була боролася з обігом наркотиків. З тих пір ФАТФ розробила безліч різних рекомендацій 
для країн-учасниць по протидії відмиванню доходів. 

У цей час міжнародні правові акти створюють правову основу взаємодії держав у сфері протидії легалізації доходів від злочинної 
діяльності і є основою для розвитку національного законодавства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вітчизняних та зарубіжних авторів, що розглядають у своїх роботах різні аспекти 
вивезення капіталу, можна виділити A.C. Булатова, Ю.П. Гармаєва, Д.Ю. Голубкова, T.M. Григор'єва, А.Д. Дзадзамия, Н.М. Дмитрієву, Е.В. 
Добичіна, Д.В. Замятіна, A.A. Здунова, Ю. Катасонова, О.Є. Користіна, А.Е. Косарева, H.A. Лопашенко, В.П. Оболенського, В.А. Панова, 
Н.Ю. Танющеву, Т.А. Тищук, Н.Е.Черепненко й інших. 

Проблема вивезення капіталу із країни знайшла відбиття в роботах закордонних економістів, таких, як Р.В. Бакер, Дж. Вайли, Дж. 
Виллиамсон,  Р. Дорнбуш, М. Депплер, М. Дулли, Дж. Каддингтон і інших. 

Метою статті є дослідження зарубіжного досвіду державного регулювання вивезення капіталу з країни.  
Викладення основного матеріалу. Одним з інструментів для досягнення валютного регулювання донедавна слугувало обмеження 

операцій, пов'язаних з рухом капіталу. Так, у законодавствах країн Західної Європи й Америки основним засобом запобігання витоку 
капіталу було встановлення обмежень на його вивезення. Слід зазначити, що подібні обмеження знімалися поступово на шляху країн до 
вільного міжнародного ринку капіталів. І в самий останній момент скасовувалися саме обмеження на придбання фізичними особами цінних 
паперів іноземних емітентів. У США це відбулося в 1974 р., у західноєвропейських країнах - лише в 90-х роках. Тільки до цього часу уряди 
підрахували, що економічний розвиток їх держав досяг рівня, що дозволяє зняти деякі обмеження. 
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Розвиток внутрішнього фінансового ринку провідних західноєвропейських країн, США і Японії, а також зміцнення зв'язків цих 
країн з міжнародними валютно-фінансовими інститутами привели до здійснення найважливіших форм грошово-кредитної політики й 
послаблення валютного контролю. У результаті цього, до теперішнього часу в цих країнах значно розширені права резидентів і зняті 
основні обмеження на операції, здійснювані нерезидентами. Таким чином, регулювання руху капіталу стало поступово забезпечуватися 
ринковим механізмом і інструментами грошово-кредитної політики [1]. 

Сьогодні в західноєвропейських країнах акцент у боротьбі з відтоком капіталу робиться на удосконаленні системи 
оподатковування, спрямованої на зниження податків і стимулювання вкладення капіталу в національну економіку. Таким чином, заходи 
протидії вивезенню капіталу замінюються створенням економічних умов для його функціонування всередині країни (наприклад, 
стимулювання притоку інвестицій у реальний сектор, що сприяють зниженню обсягів вивезення капіталу). 

Механізм валютного регулювання й контролю в промислово розвинених країнах історично складався з обліку специфічних 
особливостей розвитку кожної держави. Тому в нашому дослідженні необхідно приділити увагу досвіду різних країн у сфері протидії 
вивезення капіталу, концентруючись як на проблемах валютного регулювання, так і стимулювання інвестицій у цих країнах. 

США. Прийнятий у США Закон про податкову реформу 1986 р., був націлений на лібералізацію податкового законодавства. У 
ньому проголошувалися принципи обмеження регулюючого впливу уряду на прийняття компаніями господарських рішень і встановлення 
рівних податків на рівний дохід. 

У США розв'язанням проблеми витоку капіталу сприяє й система податкового стимулювання розвитку малих підприємств. Так, з 
метою стимулювання дослідницького процесу й впровадження технічних нововведень, уряд США протягом останніх років послідовно 
знижував податкову ставку на дохід від приросту капіталу для венчурних фірм. Характерно, що адміністрація вважає навіть вигідним 
зниження ставок цього податку, оскільки це сприяє створенню нових робочих місць і росту ділової активності. Відзначимо, що загальною 
визначальною рисою системи пільг, що надавалися урядом США в сфері інвестування й науково-технічного розвитку виробництва, є їхня 
чітка націленість на реальний результат: капітали інвестуються в національну економіку, причому в передові, перспективні галузі, що 
бурхливо розбудовуються [2]. 

Велика Британія. Основним завданням органів валютного контролю Великої Британії є збереження національних валютних 
резервів і забезпечення оптимальних пропорцій платіжного балансу. 

Основою сучасної системи валютного й експортного контролю є Закон «Про імпорт, експорт і повноваження митниці». 
Система органів валютного й експортного контролю Великої Британії включає Британське Казначейство (є головним органом, що 

визначає режим валютного регулювання), Банк Англії й уповноважені банки, що мають валютну ліцензію (безпосередньо здійснюють 
валютний контроль), а також органі митниці й акцизів. 

Функції валютного контролю у Великій Британії: 
1) забезпечення своєчасного повернення виторгу за експорт англійських товарів; 
2) максимальний строк для репатріації валютного виторгу, дозволеного казначейством, становить 6 місяців. Перевищення цього 

строку можливо лише у випадку одержання спеціального дозволу або, наприклад, у випадку поставок під експортні кредити, гарантовані 
державою; 

3) контроль над операціями, пов'язаними з рухом капіталу, включає контроль за прямими й портфельними інвестиціями (у 
випадку прямого інвестування капіталу резиденти повинні одержати дозвіл органів валютного контролю). 

У Великій Британії існує досить діюча й мобільна система податкових пільг для приватних інвесторів, яка сприяє вирішенню 
проблеми втечі капіталу із країни. Так, з доходів від приватних інвестицій не стягуються внески в національну програму страхування. З 
іншого боку, виплата дивідендів дає можливість корпорації скористатися податковим кредитом, рівним одній третині виплаченою раніше 
корпорацією суми у вигляді податку на прибуток. 

Німеччина. У цей час валютне регулювання в Німеччині здійснюється на основі Закону «Про валютний обіг і контроль над 
товарообігом» 1949 року й Закону «Про німецький Федеральний Банк» від 1957 року. 

Органами валютного контролю є Федеральний Банк Німеччини й Митні Управління. Важливо відзначити, що Федеральний Банк 
при виконанні своїх повноважень діє незалежно від Центрального Уряду. У його виняткову компетенцію входить забезпечення умов для 
функціонування грошово-валютної системи усередині країни [3]. 

Перелік завдань у ФРН податкової реформи (вона проводилася в три етапи - 1986, 1988, 1990 рр.) свідчить про створення Урядом 
сприятливих умов для запобігання витоку капіталу. Завдання ставилися наступні: полегшення податкового тягаря для населення й 
корпорацій; підвищення конкурентоспроможності німецьких фірм на світовому ринку, причому за рахунок створення більш сприятливого 
клімату для інвесторів усередині країни; розвиток малого й середнього бізнесу й заохочення його до швидкого відновлення виробленої 
продукції, а також поетапне зниження промислових податків. 

Італія. Система валютного контролю Італії є однією із самих стабільних у Європі. Основним документом, що регулює і 
регламентує валютні операції в країні є «Декрет про валютне регулювання». Органами валютного контролю в Італії є Фінансова Гвардія й 
Італійська Митна Служба. 

Основними принципами валютного регулювання є: 
1) монополія на торгівлю золотом й іноземною валютою; 
2) обов'язкове повідомлення державних органів про всі операції в іноземній валюті, здійснювані резидентами; 
3) заборона на обіг іноземної валюти на внутрішньому ринку країни; 
4) контроль над операціями, пов'язаними з рухом капіталу (крім прямих інвестицій); 
5) контроль над дотриманням валютного законодавства. 
Франція. На сьогоднішній день уряд Франції відмовився від здійснення валютного контролю в країні. Але до 80-х рр. тверда 

система валютного контролю все-таки зіграла свою роль в обмеженні темпів інфляції в країні, створенні достатніх валютних резервів. 
Валютний контроль поширюється на залучення інвестиції в діючі французькі компанії (під прямими інвестиціями у французькому 

законодавстві розуміються такі капіталовкладення, які приводять до встановлення контролю над підприємствами) [4]. 

Ірландія. В Ірландії валютний контроль практично повністю відсутній. Імпортний і експортний контроль здійснюється 
«Департаментом Податкових Комісарів». 

Єдине валютно-експортне обмеження полягає в наступному: експортери товарів повинні забезпечити одержання доходу протягом 
шести місяців від дати поставки, якщо їх вартість перевищує встановлений законодавством поріг. 

Ввезення і вивезення капіталу резидентами й нерезидентами вільний від валютних обмежень і контролю [5]. 

Швейцарія. Контроль над експортно-імпортними операціями й платежами здійснює Федеральна Рада, а Національний Банк є 
консультативним і виконавчим органом валютного контролю на території Швейцарії. Валютним контролем охоплені наступні види 
діяльності: 

1) вивезення капіталу фінансовими інститутами через купівлю іноземних облігацій, розташованих у Швейцарії на суму, що 
перевищує встановлений норматив і на строк понад 12 місяці, здійснюється за згодою Центрального Банку; 

2) діють обмеження на платежі й перекази по поточних операціях з деякими країнами (зокрема, з Лівією й Іраком). 
В інших випадках вивезення капіталу із країни здійснюється без обмежень. 
Швеція. Валютний контроль над здійсненням поточних операцій і операцій, пов'язаних з рухом капіталу, не здійснюється. 
Фінляндія. Валютний контроль у Фінляндії відсутній. Доходи від експорту у Фінляндії не підлягають валютному контролю. 

Контролюється лише продаж зброї на експорт (як втім, і у всіх перерахованих вище країнах). 
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Дозволені операції, пов'язані з рухом капіталу, за винятком придбання у Фінляндії нерухомості (у цьому випадку потрібний 
спеціальний дозвіл). Міжнародна діяльність фінських уповноважених банків не регулюється, до них застосовуються тільки звичайні вимоги 
по контролю над діяльністю банків [6]. 

Японія. Фінансові органи не встановлюють обмежень на здійснення валютних операцій. Уповноважені банки вільно здійснюють 
валютні операції зі своїми клієнтами, з банками-нерезидентами й між собою. Контроль над валютними й зовнішньоторговельними 
операціями здійснюють в основному Міністерство Фінансів, Банк Японії як агент уряду, Міністерство Зовнішньої Торгівлі й 
Промисловості (здійснює контроль над експортно-імпортними операціями) і уповноважені банки, які відіграють основну роль у проведенні 
розрахунків. 

Для здійснення операцій, пов'язаних з рухом капіталу необхідно виконати ряд умов. По-перше, одержати попередній дозвіл, по-
друге, подати попереднє повідомлення з певним періодом очікування, протягом якого Мінфін або Міністерство Зовнішньої Торгівлі й 
Промисловості можуть зажадати відкласти угоду або змінити окремі деталі контракту, по-третє, направити попереднє повідомлення без 
періоду очікування. 

На нашу думку, для української економіки найбільш прийнятним у практичному плані може стати використання досвіду 
Німеччини і Японії як країн з конкретною позицією уряду на створення соціально-орієнтованої економіки. Разом з тим, особливості 
регулювання руху капіталу в нових індустріальних країнах можуть підказати нові напрямки удосконалення цього процесу в умови 
міжнародної інтеграції й фінансової глобалізації. Країни Південно-Східної Азії розбудовуються стрімкими темпами й починають 
відігравати помітну роль не тільки в міжнародному розподілі праці, але й на міжнародних фінансових ринках. 

Індонезія. Контроль над валютною й торговельною системою проводять Центральний Банк, уповноважені валютні банки, 
небанківські фінансові інститути, Міністерство торгівлі, Мінфін, і митні органи. 

Валютні контролери відслідковують наступні аспекти зовнішньоекономічної діяльності: 
1) валютні платежі й вступ повинні здійснюватися тільки через уповноважені валютні банки й у конвертованій валюті; 
2) по всіх товарах, оподатковуваних експортними митами й додатковими експортними зборами, оплата проводиться тільки у 

випадку, якщо експортні поставки були зареєстровані у валютних банках; 
3) в Індонезії існують інститути спецекспортерів і спецімпортерів певних промислових і сільськогосподарських товарів, якими 

можуть бути тільки резиденти. Не існує обмежень, пов'язаних з рухом капіталу [7]. 
Досвід держав Латинської Америки, на перший погляд, може здатися зовсім нетиповим для українських умов, однак, ефективність 

застосовуваних ними заходів протидії вивезенню капіталу заслуговує певного інтересу й може бути врахований в розробці вітчизняної 
стратегії державного регулювання економіки. 

Бразилія й Чилі. Досвід Бразилії й Чилі свідчить, що в ті роки, коли в сусідніх з ними Аргентині, Венесуелі, Уругваї й Мексиці 
спостерігалася великомасштабна втеча капіталу, із зазначених країн із твердим валютним контролем ця втеча була незначною (принаймні, 
легальна втеча). Як пишуть дослідники чилійського досвіду боротьби із втечею капіталу X. П. Ареллано й Д. Рамос, «чилійський досвід 
свідчить, що коли існує довіра..., такий контроль не обов'язковий. Більше того, ми схильні припускати, що контроль сам по собі не може 
довго заміняти макроекономічну рівновагу. Однак контроль над капітальними операціями може бути надзвичайно корисним доповненням 
до політики збереження макроекономічної рівноваги в умовах, коли спостерігається криза довіри (як в 1982-1983 рр.). До того ж важливо 
не тільки існування формального контролю, але і його ефективне здійснення. Щодо цього, хоча контроль над капітальними операціями не 
був дуже жорстким у неоконсервативному Чилі, ті його заходи, що діяли, здійснювалися добре» [8]. 

Таким чином, розходження в думках про набір макроекономічних заходів боротьби із втечею капіталу, дослідники досвіду Бразилії 
й Чилі сходяться в тому, що такий адміністративний метод, як валютний контроль, може обмежувати цю втечу. 

Як додають Д. Р. Лессард і Дж. Вільямсон, «важко виправдати політиків, котрі радять країнам-боржникам ліквідувати систему 
валютного контролю... Для країни-боржника, що дозволяє своїм громадянам інвестувати за кордоном, це означає посилення фінансової 
незахищеності через ріст заборгованості або зменшення споживання наявних у неї ресурсів». Одночасно вони підкреслюють, що буде 
помилкою вважати валютний контроль панацеєю, особливо якщо він погано працює: «валютний контроль принесе більше шкоди, чим 
користі, якщо буде розглядатися як панацея, яка може замінити відповідну економічну політику». 

Мексика. На думку мексиканця Є. Зедилло, введення валютного контролю в Мексиці не допоможе її проблемам, а «зробить їх ще 
гостріше й зробить неможливою яку-небудь істотну репатріацію капіталу в майбутньому» [9]. Головними способами боротьби із втечею 
капіталу він вважає політику економічного росту й низької інфляції, а також гнучкі процентні ставки по депозитах, що реагують на її зміну 
на міжнародних фінансових ринках. 

Досвід латиноамериканських країн продемонстрував, що при невеликих масштабах втечі капіталу він носить переважно 
короткостроковий характер, а при рості цих масштабів стає більш орієнтованим на довгострокові вкладення, у тому числі прямі. 
Повернення на батьківщину довгострокових вкладень малоймовірно, враховуючи їх низьку фінансову мобільність. У довгострокові 
вкладення перетворюється й частина короткострокового капіталу. 

У цей час для нас не менш цікава система валютного регулювання в країнах з так званою «перехідною економікою». При 
різноманітності підходів і методів практично всім державам Центральної й Східної Європи вдалося уникнути «доларизації» внутрішнього 
грошового обігу, чому сприяло досить жорстке регулювання руху іноземної валюти. 

Особливо важливий для українських економістів досвід держав Східної Європи - колишніх країн соціалістичного табору, а в цей 
час - повноправних членів Європейської Союзу. Це пояснюється тим, що сучасний стан економік цих держав багато в чому нагадують 
ситуацію в Україні, а, виходить, і шляхи вирішення виникаючих проблем можуть відповідати один одному. 

Польща. Головним валютним контролером у країні виступає Польський Національний Банк, який у своїй діяльності опирається на 
«Закон про Валютне Регулювання» 1989 року. Валютні обмеження виглядають у такий спосіб: 

1) юридичні й фізичні особи зобов'язані продавати отриману валюту банкам; 
2) заборонено використання іноземної валюти як засобу платежу; 
3) строки, встановлені для переказу валюти в Польщу, постійно скорочуються [10]. 
Зазначимо, що чим вищий в країні рівень інфляції й показник росту валютного курсу, що приводять до зниження такого показника 

як ВВП, тим швидше уряд тієї або іншої держави хоче ввести валютний контроль. Але якщо в Малазії й Індонезії головними цілями 
валютного контролю є репатріація валютного виторгу для покриття зовнішнього боргу, проте, наприклад, в Україні й Угорщині крім усього 
іншого гостро постає питання економічного відродження країни, подолання стагнації й скорочення рівня інфляції. 

Досвід багатьох розвинених країн свідчить, що відомча роз'єднаність і відсутність координації усередині інституціональної 
структури валютного контролю створює непідконтрольні зони або викликає дублювання окремих заходів. У багатьох же країнах існує 
система єдиного державного фінансового контролю, і це ніде не розглядається як протиріччя ліберальної моделі ринкової економіки. 

Висновок. На нашу думку, при формуванні системи єдиного державного контролю вивезення капіталу може бути врахований 
досвід країн, що організували комплексну систему протидії відпливу капіталів і боротьби з відмиванням злочинних доходів. У якості 
прикладів може бути функціонування таких спеціалізованих органів як Fincen у США, FSA у Великобританії, Tracfin у Франції, Об'єднане 
агентство фінансових розслідувань у Гонконзі, Виконавче агентство по запобіганню нелегального вивезення й відмивання капіталів в 
Іспанії. Такий підхід буде відповідати сучасним тенденціям світового економічного співтовариства, дозволить налагодити взаємовигідні 
партнерські відносини з міжнародними й закордонними фінансовими організаціями, що здійснюють контроль над рухом капіталів. 
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Бударіна Н.О., Прокопенко А. О. Проблеми функціонування фондового ринку України та їх вплив на реалізацію національних 
інтересів у фінансову сферу.  
Перехід нашої країни до ринкової економіки визначив собою початок нового етапу в розвитку ринку цінних паперів. Узагальнивши 
накопичений досвід попередніх періодів, і взявши до уваги сучасні особливості розвитку суспільства, ми отримуємо сучасний фондовий 
ринок. У роботі проведено аналіз проблем функціонування сучасного фондового ринку України. Визначені національні інтереси України у 
фінансовій сфері.  
У роботі вказано ряд національних цілей у фінансовій сфері, які спрямовані на досягнення, підтримку і захист відповідних національних 
інтересів української економіки. Так як в сучасних міжнародних умовах існує загроза зосередження торгівлі привабливими українськими 
цінними паперами за межами нашої країни, в столицях розвинених держав, то зроблена спроба згрупувати та узагальнити наслідки 
подібних процесів. 
Ключові слова: фондовий ринок, національні інтереси, фінансово-промислові групи, фінансова сфера. 
Бударина Н.А., Прокопенко А.А. Проблемы функционирования фондового рынка Украины и их влияние на реализацию 
национальных интересов в финансовой сфере. 
Переход нашей страны к рыночной экономике определил собой начало нового этапа в развитии рынка ценных бумаг. Обобщив 
накопленный опыт предыдущих периодов, и приняв во внимание современные особенности развития общества, мы получаем современный 
фондовый рынок. В  работе проведён анализ проблем функционирования современного фондового рынка Украины. Определенны 
национальные интересы Украины в финансовой сфере.  
В работе указан ряд национальных целей в финансовой сфере, которые направленны на достижение, поддержку и защиту соответствующих 
национальных интересов украинской экономики. Так как в современных международных условиях существует угроза сосредоточения 
торговли привлекательными украинскими ценными бумагами за пределами нашей страны, в столицах развитых государств, то сделана 
попытка сгруппировать и обобщить последствия подобных процессов. 
Ключевые слова: фондовый рынок, национальные интересы, финансово-промышленные группы,  финансовая сфера. 
Budarina N., Prokopenko A. Problems of the stock market of Ukraine and their impact on the realization of national interests in the 
financial sector. 
The transition to a market economy has defined a new stage in the development of the securities market. Summarizing the experience of previous 
periods, and taking into account the peculiarities of modern society, we have a modern stock market. The paper analyzes the problems of the 
contemporary Ukrainian stock market. Determination of  Ukraine's national interests in the financial sector. 
The paper identifies a number of national objectives in the financial sector, which aimed at achieving, support and protection to the national interests 
of the Ukrainian economy. Since the current international conditions, there is the threat of concentration of trade attractive Ukrainian securities 
outside the country, in the capital cities of developed countries, the attempt to group and summarize the effects of such processes. 
Keywords: fund market, national interests, financial and industrial groups, financial sector. 

 
Постановка проблемы. В странах с рыночной экономикой фондовый рынок принято считать главным индикатором 

экономического состояния в стране. События же на отечественном фондовом рынке свидетельствуют о том, что связь между ним и 
развитием экономики практически отсутствует.  

Фондовый рынок требует не только правового регулирования оборота ценных бумаг, но и возникновения организации, которая бы 
обеспечивала этот оборот. Такой организацией является рынок ценных бумаг.  

Главной задачей, которую должен выполнять рынок ценных бумаг в экономике, является,  прежде всего, обеспечение гибкого 
межотраслевого перераспределения инвестиционных ресурсов,  максимально возможного притока инвестиций на предприятия, 
формирование необходимых условий для стимулирования накопления и трансформации сбережений в инвестиции.  

Развитие эффективного рынка ценных бумаг в Украине невозможно без активизации процесса социально-экономических и 
политических реформ. Какие-либо масштабные экономически преобразования остаются незавершенными без создания 
конкурентоспособного финансового сектора. 

В Украине не разработаны стратегии действий по реализации национальных интересов в финансовой сфере, а значит и 
конкурентоспособной модели развития отечественного фондового рынка. 

Крайне неэффективное решение проблем становления рынка ценных бумаг в Украине, на протяжении почти 15 лет не позволяло 
существенно сдвинуть научные исследования влияния функционирования фондового рынка Украины на реализацию национальных 
интересов в финансовой сфере и обеспечения надлежащей конкурентоспособности финансового сектора. Как следствие, не хватает 
действенных механизмов привлечения инвестиционных ресурсов, сдерживается создание мощных украинских транснациональных 
компаний на приоритетные направления. 

Анализ последних исследований и публикаций. Данная тема особенно часто затрагивается и исследуется зарубежными учёными 
и практиками, например, И.А. Бланк, А.А. Пересада, У.Ф. Шарп. В последнее время и украинские учёные-экономисты всё чаще и чаще 
занимаются проблемами фондового рынка, его развития и анализа его деятельности структуры. Актуальные работы таких учёных, как В. 
М. Шелудько, И.Л. Сазонец, Ю.Я. Кравченко, В.И. Павлов, В.И. Миркин, О.Н. Мозговой и др. 

Цель исследования: уточнить и исследовать категорический аппарат, связанный с исследованием проблем функционирования 
фондового рынка, и их влияние на национальные интересы в финансовой сфере украинской экономике. 

Основные результаты исследования. Основными проблемами фондового рынка Украины являются: низкая ликвидность, 
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зависимость от внешних площадок, «зарегулированность», плохая техническая оснащенность и слабая информированность граждан о 
фондовом рынке. Самый большой дневной оборот на «Украинской бирже» составил 60 миллионов гривен. На ПФТС дневной объем 
составляет в среднем 30-40 миллионов гривен. В то время как на ММВБ дневной оборот торговли акциями составляет 1-2 миллиарда 
долларов, а на ведущих мировых площадках значительно больше. Такой низкий объем сделок вызван серьезным недостатком ликвидности. 
По самым популярным украинским акциям в день проходит в лучшем случае 10-20 сделок, во втором эшелоне вполне может быть и одна 
сделка в неделю. Серьезные инвесторы не заинтересованы, в таком малоликвидном рынке, поэтому основными игроками отечественного 
рынка являются спекулятивные зарубежные фонды, нацеленные на быстрое получение прибыли, и украинские финансовые компании, 
давно работающие на этом рынке.  

Обычные граждане практически не имеют доступа на фондовый рынок. Они, конечно, могут отнести деньги в институты 
совместного инвестирования: компании по управлению активами и паевые инвестиционные фонды, но мало кто знает об этой 
возможности, а после кризиса бывшие инвесторы серьезно опасаются вкладывать свои деньги в акции [6].   

По статистике на 2011 год только 15% населения Украины знают, что такое фондовый рынок и что в него можно вкладывать 
деньги. Количество граждан, вложивших деньги в акции низок, по состоянию на 2011 год в ИСИ (институты совместного инвестирования) 
физическими и юридическими  лицами было вложено 2 миллиарда гривен, в то время как на банковские депозиты – 160 миллиардов [4].  

Такая ситуация вызвана, в первую очередь, отсутствием рекламы такого инструмента вложения капитала, и отсутствием 
государственной программы развития фондового рынка. 

Доступ на отечественный фондовый рынок ограничивает также его слабая техническая оснащенность.  
Только в 2009 году украинские компании стали предоставлять услугу Интернет-трейдинга своим клиентам. Эта услуга очень 

распространена во всем мире, она позволяет физическому лицу собственноручно, через компьютерную программу, торговать на фондовых 
рынках, платя комиссионные брокеру за совершенные сделки. Это экономит время и средства и дает клиенту возможность видеть свои 
сделки в реальном времени. В Украине количество пользователей этой услуги пока измеряется сотнями, в мире же таких пользователей уже 
миллионы [5].  

Из-за низкой ликвидности украинского фондового рынка главную роль в нем играют нерезиденты 
(иностранные участники), которые путем быстрого ввода и вывода капитала могут поднимать и опускать 
украинский рынок. У отечественных игроков нет достаточных средств для эффективных манипуляций на рынке и противостоянию 
иностранному капиталу. Они могут только двигаться в русле тенденции, заданной иностранными игроками, либо формировать слабые 
движения, когда те выйдут. 

Для принятия государственных решений по совершенствованию функционирования фондового рынка и устранению проблем  
необходимо провести развернутый анализ системных проблем его развития и роли Государственной комиссии по ценным бумагам и 
фондовому рынку, Кабинета Министров Украины, Верховной Рады Украины в их решении. Важно также выработать предложения для 
надлежащего правового и институционального обеспечения деятельности фондовом рынке [1]. 

Украина как один из геополитических центров стран Балто-Черноморской полосы, Восточной Европы и Кавказа требует развития 
лидирующего в указанном регионе конкурентоспособного финансового рынка. 

По нашему мнению, к национальным интересам Украины в финансовой сфере следует отнести создание и развитие 
конкурентоспособных финансовых и экономических институтов с целью накопления и использования финансовых ресурсов, достаточных 
для решения национальных задач внутри страны и за ее пределами, поддержания здоровой, растущей экономики для обеспечения высокого 
уровня благосостояния граждан. 

Национальные интересы в финансовой сфере – это жизненно важные экономические и финансовые цели выживания Украины как 
свободной и независимой нации в условиях глобализации. 

Среди национальных целей в финансовой сфере, направленные на достижение, поддержку и защиту соответствующих 
национальных интересов, можно назвать: 

- повышение международного авторитета Украины благодаря осуществлению качественного отечественного 
правительственного, предпринимательского и финансового менеджмента; 

 - достижение реальной стабильности и сбалансированного развития финансовой системы страны путем налаживания 
механизмов защищенности и обеспечения финансовых субъектов, домохозяйств, предприятий, государства финансовыми ресурсами, 
необходимыми для удовлетворения их потребностей и выполнения функциональных обязанностей, осуществления реальной детенизации 
экономической и финансовой системы Украины; 

- разработка и удачная реализация конкурентоспособной модели и стратегии развития (на 15-20 лет) финансовой, денежно-
кредитной, валютной, банковской, бюджетной, налоговой, таможенной, расчетной, инвестиционной и фондовой систем на региональном и 
глобальном финансовом рынках, а также ценообразования, которые имеют достаточный потенциал устойчивости от воздействия 
внутренних и внешних негативных факторов; 

-скорейшее завершение правовой, организационной, институциональной перестройки конкурентоспособного фондового рынка, 
национальных и частных финансовых институтов; нейтрализация тенденций угрозы целостности финансовой системы, в том числе 
связанных с сепаратистскими проявлениями; 

-налаживание эффективного взаимодействия между финансовыми системами Украины, стран ЕС, стран ЧЭС и других 
региональных образований с последующей интеграцией в них на базе национальных интересов Украины; 

- стратегическая цель Украины - в условиях функционирования наднациональных платежных систем, максимально учесть 
финансовые интересы украинского государства, получить статус финансового центра в регионе Балто-Черноморской дуги, Восточной 
Европы и Кавказа, занять устойчивую позицию среди стран ЧЭС, а также достичь европейского уровня жизни граждан [3]. 

Так как фондовый рынок Украины по степени своей зрелости и рискам относится к рынкам, которые находятся на начальных 
стадиях своего развития, он не способен выдержать жесткой конкуренции с фондовыми рынками развитых стран, так как ограниченный 
объем инвестиционных ресурсов. 

В современных международных условиях существует угроза сосредоточения торговли привлекательными украинскими ценными 
бумагами за пределами нашей страны, в столицах развитых государств. Последствия подобных процессов будут неутешительными: 

- второстепенный статус фондового рынка Украины с последующим уменьшением объемов операций с ценными бумагами на 
нем; 

- отсутствие достаточного вхождения на отечественный фондовый рынок иностранных инвесторов и финансовых институтов 
после окончания денежной приватизации; 

- постприватизационное перераспределение украинской собственности на иностранных рынках. 
Наибольшей проблемой в ближайшие годы станет регуляторный арбитраж (разница между расходами участников рынка на 

соблюдение комплекса регулятивных требований в той или иной стране), связанный с масштабным перемещением капиталов в оффшорные 
зоны для создания рынка, параллельного внутреннему [2, с.303]. Ведущая роль в этих процессах принадлежит отдельным украинским 
финансово-промышленным группам. 

Для признания Европой финансово-промышленных групп, как формы самореализации частного и корпоративного капитала нужно 
осуществить внутреннюю модернизацию, наладить принципиально новые формы взаимоотношений с государством, оптимизировать свое 
присутствие в политике, разработать эффективную систему разрешения корпоративных конфликтов и, наконец, продемонстрировать 
западным партнерам амбиции и потенциал, достаточный для содействие модернизации украинской экономики на базе национальных 
интересов Украины. 

На сегодняшний день  именно с деятельностью лоббистских группировок из числа финансово-промышленных групп связывают 
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такие явления: 
- сохранение в политике, государственном управлении, экономике непрозрачных моделей принятия решений; 
- масштабная коррупция среди правящего класса; 
- систематическое нарушение принципов рыночной конкуренции; 
- втягивание представителей высших эшелонов власти в большой бизнес; 
- манипулирование общественным мнением и массовым сознанием [7]. 

Выводы. Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что экономический рост Украины во многом зависит от усилий 
государства, профессионализма крупных участников национального рынка капиталов и способности мобилизовать финансовые ресурсы с 
целью их инвестирования в реальный сектор экономики. 
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Van Acker J. EUBAM’s contribution to the strengthening cross-border cooperation. 
The article describes the role of the EUBAM in the strengthening cross-border cooperation of the Republic of Moldova and Ukraine. The author 
outlines background, area of responsibility, structure and main activities of the Mission focused on the improvement of the integrated border 
management in the Republic of Moldova and Ukraine. The scope of work of the Mission in the two countries related to such areas as the Integrated 
Border Management, the settlement of the Transnistrian issue, the prevention and fighting of trans-national organised and cross-border crimes, anti-
corruption, the trade facilitation, the implementation of trade policy measures and the modernization of customs procedures, the implementation of 
EU principles of good governance and cooperation with civil society is emphasized.  The working principles, approaches and methods used by 
EUBAM with specific examples are also mentioned in the given article. The overview is given to the achievements made by the border police, border 
guards and customs services / administrations of the Republic of Moldova and Ukraine under facilitation, support and assistance provided by 
EUBAM.  
Key words: integrated border management, cross-border cooperation, settlement of the Transnistrian issue, prevention and fighting of trans-national 
organised and cross-border crimes, trade facilitation, trade policy measures, modernisation of customs procedures, anti-corruption, good governance, 
civil society. 
Ванакер Ж. Вклад миссии EUBAM в укрепление приграничного сотрудничества 
Статья характеризует роль Миссии EUBAM в укреплении приграничного сотрудничества Республики Молдова и Украины. Автор 
описывает предпосылки создания Миссии, информирует о зоне ответственности,  структуре и главных мероприятиях Миссии, 
направленных на улучшение интегрированного управления границей в Республике Молдова и Украине.  Подчеркнута деятельность Миссии 
в двух странах, относящаяся к таким областям, как  интегрированное управление границей, урегулирование приднестровского вопроса, 
предотвращение и борьба с транснациональной и трансграничной преступностью, борьба с коррупцией, содействие торговле, внедрение 
мер торговой политики и модернизация таможенных процедур, внедрение принципов ЕС по надлежащему управлению и сотрудничество с 
гражданским обществом. В данной статье также упоминаются рабочие процедуры, подходы, которые используются в Миссии EUBAM, 
приводятся конкретные примеры. Представлен обзор достижений, сделанных пограничной полицией, пограничной службой и 
таможенными службами/ администрациями  Республики Молдова и Украины при содействии, поддержке и помощи  Миссии EUBAM. 
Ключевые слова: интегрированное управление границей, приграничное сотрудничество, урегулирование приднестровского вопроса, 
предотвращение и борьба с транснациональной и трансграничной преступностью, содействие торговле, меры торговой политики, 
модернизация таможенных процедур, борьба с коррупцией, надлежащее управление, гражданское общество. 
Ванакер Ж. Внесок місії EUBAM у зміцнення прикордонного співробітництва 
Стаття характеризує роль Місії EUBAM у зміцненні прикордонного співробітництва Республіки Молдова та України. Автор описує 
передумови створення Місії, інформує про зону відповідальності, структуру та основні заходи Місії, спрямовані на покращення 
інтегрованого управління кордоном у Республіці Молдова та Україні. Підкреслено діяльність Місії у двох країнах, що спрямована на такі 
сфери, як інтегроване управління кордоном, врегулювання придністровського питання, попередження та боротьба з транснаціональними та 
транскордонними злочинами, боротьба з корупцією,  сприяння торгівлі, впровадження заходів торговельної політики та модернізації 
митних процедур, впровадження принципів ЄС з належного врядування та співробітництво з громадянським суспільством. У цій статті 
також згадуються робочі процедури, підходи, які застосовуються у Місії EUBAM, наводяться конкретні приклади. Представлено огляд 
досягнень, зроблених прикордонною поліцією, прикордонною службою, митними службами/ адміністраціями Республіки Молдова та 
України за сприяння, підтримки та за допомогою Місії EUBAM. 
Ключові слова: інтегроване управління кордоном, прикордонне співробітництво, врегулювання придністровського питання, попередження 
та боротьба з транснаціональними та транскордонними злочинами, сприяння торгівлі, заходи торгівельної політики, модернізація митних 
процедур, боротьба з корупцією, належне врядування, громадянське суспільство. 
 

Many elements contribute to the development of a country. EUBAM, the European Union Border Assistance Mission to the Republic of 
Moldova and Ukraine, can be seen as one of the elements in the development process of both countries who declared to be candidates for joining the 
European Union. Currently both countries are involved in the process for discussing and signing of the Association Agreements with the European 
Union. Both countries are also implementing their Visa Liberalisation Action Plan. 

This article has the intention to give overview of the role of the EUBAM in strengthening the cross-border cooperation in the region and in 
particular its function related to the improvement of the border management between both countries. 

Let me first describe the EUBAM to have a good understanding on the scope of its work, its area of responsibility, its structure and staffing. 
EUBAM has been set up in 2005 on the basis of an agreement, known as the Memorandum of Understanding (MoU), between the European 

Commission, the Government of the Republic of Moldova and the Government of Ukraine. The MoU is considered as the mandate of the EUBAM. 
The essence of the mandate, which is prolonged until 30 November 2015, is to assist and advise  relevant authorities of both governments in border, 
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customs and fiscal matters and to support actions undertaken for the benefit of the Moldovan and Ukrainian Border Police / Border Guards, Customs 
Administrations, other law enforcement agencies and relevant state agencies. The Mission is a technical advisory body without executive power. 

On the basis of the MoU the EUBAM Mission Statement is described as follows: 
“Borders help to promote a safe environment in which trade and people-to-people contacts can flourish. Effective border management should 

facilitate, not hinder, legitimate trade and cross-border contacts. The Mission is seeking to make a sustainable contribution to the delivery of good 
quality border and customs services to the citizens and companies of Moldova and Ukraine to facilitate contacts and trade. Our common aim is a 
system of border and customs controls and border surveillance which meets European standards and serves the legitimate needs of the citizens of each 
country. In its work, the Mission’s personnel strive to adhere at all times to its core values which are: results, partnerships, transparency, neutrality, 
service and reliability.” 

The Mission area of responsibility covers the border between the Republic of Moldova and Ukraine and has a total length of 1222 km 
Green/Blue Border comprising 67 Border Crossing Points of which the so called Transnistrian sector (central sector) takes 472 km Green/Blue border 
comprising 25 Border Crossing Points. The staffing of EUBAM is composed of international contracted experts, international seconded experts and a 
national staff of both countries. The EU is currently represented by approximately 90 experts from 19 Member States. Altogether 219 people (July 
2013). The Mission has six field offices distributed along the border between both countries and headquarters in Odessa (Ukraine). 

EUBAM is present at central, regional and local levels. Its main partners are the border related law enforcement agencies but also the 
representative bodies of the civil society such as academies, business associations, NGOs and more general the local population.  

Support is provided through the delivery of advice and recommendations, analytic reports, training events, seminars, study tours and 
conferences. A planning and performance measurement system is in place to assure the proper implementation of the action plan. Procedures are 
established to ensure that advice and recommendations are given in line with EU regulations and EU best practices. Quality control is applied on the 
“products” such as on analytic reports to ensure reliability of the support provided by the different international experts of the Mission. 

In the frame of its mandate as described in the Memorandum of Understanding, EUBAM’s current action plan is based on a number of 
strategic documents such as the Stockholm programme, the European Neighbourhood Policy, the Country Strategic Papers of the Republic of 
Moldova and Ukraine, progress reports, evaluations made by external bodies, etc. The action plan has been endorsed by the members of the Advisory 
Board in which all the relevant authorities and law enforcement agencies of both countries are represented. The endorsement is of key importance for 
the work of the EUBAM. It gives the needed legitimacy and justification for all the activities which are supported by the EUBAM. It lays the 
foundations for acceptance of the assistance provided by the EUBAM experts and ensures effective results of the given support. 

The current action plan which covers the period from 01 December 2011 till 30 November 2013 is focusing on six objectives, namely: to 
enhance border management; to make a positive contribution towards the settlement of the Transnistrian issue; to build capacity to implement and 
apply EU and other international standards/best practices; to contribute to the prevention and fighting of trans-national organised and cross-border 
crime; to contribute to compliance and trade facilitation, the implementation of trade policy measures and the modernization of customs procedures; 
and to support the anti-corruption efforts of partners, focusing on the implementation of EU principles of good governance. Each of those objectives 
covers a list of activities on which I will come back further on in this article. 

Integrated Border Management 
The issue of cross-border cooperation includes attention to be given to the integrated border management (IBM). In this way EUBAM 

supports the development of processes increasing the cooperation within the agencies (intra-agencies) but also between the agencies (inter-agencies), 
the bi-lateral cooperation between both countries and the broader international cooperation such as the cooperation with the WCO, Frontex, Europol, 
Interpol, SELEC, IOM, OLAF, etc. It should be mentioned that substantial progress has been made during the last years in the implementation of the 
concept of IBM in the Republic of Moldova and Ukraine. Hereafter the reader will find an overview of activities supported by the EUBAM.  

EUBAM assists the partner services in implementing their national IBM strategy, IBM concept and action plans. In particular EUBAM 
initiates actions at the level of the border crossing points with regular working sessions for planning, coordination and evaluation. Support is provided 
on the implementation of the one-stop-shop concept. This procedure is especially important for the traveller / business community to minimize the 
control time and waiting time for crossing the border. EUBAM experts are continuously assisting the officers at local level to implement border 
checks and surveillance measures based on risk analysis. Bi-lateral and international cooperation is supported through assistance in the 
implementation of Joint Border Patrols composed of the border police / border guard services of the Republic of Moldova and Ukraine, by the 
implementation of the Jointly Operated Border Crossing Point (JOBCP) pilot project Briceni-Rossoshany and initiation of the replication of JOBCP at 
other BCPs.  

It should be stressed that EUBAM is involved in the initiative taken by the European Commission on the implementation of the Eastern 
Partnership Flagship Initiative on Integrated Border Management. By providing training and exchange of best practices EUBAM contributes to the 
further development of the involved countries of the Black Sea area.  

Since 2012 EUBAM is also involved in supporting the Republic of Moldova and Ukraine in their activities related to the EU Strategy for the 
Danube region and the Euroregion Dniester. In this regard EUBAM took the initiative to ensure the participation of both countries into the Steering 
Group of the Priority Area 11 of the Danube Strategy created to promote security and combat organized and serious crime. In the frame of the 
cooperation with the Euroregion Dniester a Joint Statement has been signed on 16 August 2012 describing the areas where EUBAM will cooperate 
with the Euroregion Dniester. The Euroregion Dniester is a body for the cross-border cooperation among the administrative-territorial units of 
Ukraine and the Republic of Moldova. The main objective of the creation and activity of Euroregion 'Dniester' is the implementation of the programs 
of complex harmonized development of the areas adjoining the Dniester on the commonly accepted principles of the Outline Convention on 
Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities' adopted in Madrid on 21.05.1980 and additional to it protocols #1 and #2. 
This includes, among others, the organization, coordination and deepening of ties in economics, trade, science, culture, tourism and sports; 
participation in the building of international transport corridors and reconstruction of the existing motorways; assistance in infrastructure development 
of interstate and local BCPs on the UA-MD state border; facilitation of contacts with the corresponding international organizations, funds, institutes, 
agencies and other organizations. Parties are cooperating within their competence in such areas as law-enforcement bodies' actions in their fight 
against organized international criminality in the border regions, smuggling, drug-trafficking, fire-arms trafficking, and illegal migration of human 
beings. As part of the Joint statement on cooperation between the Euroregion Dniester and EUBAM, signed on 16 August 2012, a ‘Community 
oriented project to improve the process for crossing the border’ has been set up. The related action plan is currently being implemented. Actions to be 
implemented cover the decreasing of waiting times at the border, the improvement of quality of service, the improvement of infrastructure and 
equipment at border crossing points, etc.  45 actions altogether have been defined by the project team. 

EUBAM is assisting the Republic of Moldova and Ukraine in their efforts to implement their visa liberalisation action plans. In this regard 
EUBAM is supporting its partners in the implementation and evaluations of specific actions and recommendations reflected in the action plans and 
progress reports. EUBAM experts are also supporting the partners in making preliminary evaluations on the degree of implementation of the action 
plans. On request EUBAM is supporting the Joint Ukrainian-Moldovan Commission on Border Demarcation. This Commission is taking all the 
initiatives to put in practice the border line between the Republic of Moldova and Ukraine. EUBAM experts are providing technical assistance based 
on EU best practices.  

Contribution to the settlement of the Transnistrian issue  
As one of its main activities EUBAM, as a technical body, is contributing to the settlement of the Transnistrian issue.  
In this regard EUBAM is monitoring and advising on the implementation of the Joint Declaration of the Prime-Ministers of Ukraine and the 

Republic of Moldova of 30 December 2005 on the external trade activity of companies based in Transnistria.  
EUBAM is providing assistance to the EU Delegation to the Republic of Moldova in fulfilling their efforts in the conflict settlement process. 

In cooperation with the OSCE, EUBAM is facilitating and supporting initiatives to enhance confidence-building measures between Chisinau and 
Tiraspol. As an example a study tour was organized upon EUBAM initiative, on 11 – 14 March for the Customs Service of the Republic of Moldova 
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and Tiraspol customs structure representatives together with OSCE, to the joint customs posts at Waldshut and Weil am Rhein at the German-Swiss 
border to allow the representatives to get knowledge on customs procedures applied at a joint customs post. It was the first time customs 
representatives at the level of Directors General from both banks of the Dniester River participated together in such event.  

EUBAM is also assisting stakeholders to enhance movement of goods and people into/from Transnistria via road and rail, and is advising to 
enhance control over the migratory flow across Transnistria. 

Contribution to compliance and trade facilitation, the implementation of trade policy measures and the modernization of customs procedures 
Customs activities contribute substantially to the economic development of a country. EUBAM pays strong attention in assisting partner 

customs services in defining and implementing more effective procedures in relation to the needs of the business community and to bring them in 
accordance with the requirements of WTO, Kyoto Convention and other agreements.  

Advice and recommendations are provided in drafting the new customs code of both countries and related regulations to ensure that their 
legislative documents are in accordance with the European expectations which are part of the further negotiations in the frame of the associations 
agreements currently discussed with both countries. At this stage EUBAM is looking forward to the outcomes of the Eastern Partnership Summit 
which will take place in Vilnius in November this year. 

In particular EUBAM is assisting the partner services in the implementation of the single window concept, the development and 
implementation of the authorized economic operators concept, the enhancement of the risk-based customs control, the introduction and 
implementation of simplified procedures provisions, including simplified declaration and local clearance in accordance with EU regulations, and in 
the implementation of the customs clearance end-to-end process in accordance with EU best practice. EUBAM is enhancing the customs capacity of 
partners by developing and standardizing post clearance control and audit. To develop and implement those activities several working groups are 
established to ensure progress in those issues. 

As part of the discussion in the frame of the association agreements EUBAM is contributing to the implementation of the EU requirements 
concerning the creation of a Deep and Comprehensive Free Trade Agreement between the EU and both countries, the Republic of Moldova and 
Ukraine. At this stage specific attention is given to the issue of controlling the origin of goods and to the protection of the intellectual property rights. 

A specific system has been set up with the budget support of the EU and facilitated by EUBAM to develop and implement a pre-arrival 
information exchange system (PAIES) which allows the customs services of both countries to exchange information in real time on the transport of 
goods crossing the border. The application and use of such a system intends to prevent customs fraud and other offences. It is the intention to promote 
the PAIES to other locations and organisations of the Ukrainian border. 

Contribute to the prevention and fighting of trans-national organised and cross-border crime 
Economic development goes hand in hand with a secure environment. Security is considered as a pre-condition for successful economic 

cooperation. This is not a new observation only made by the EUBAM and / or the other partners. All partners, national and international recognize the 
importance to draw attention to this topic. Therefore EUBAM, as part of its action plan, is contributing to the prevention and fighting of trans-national 
organised and cross-border crime.  

Intensive support is provided at tactical and operational level to enhance the capacity of the law enforcement agencies of the Republic of 
Moldova and Ukraine in their response to the identified threats. One of the activities is to advise and assist the partners in the further development and 
implementation of the concept of Mobile Units inclusive the support in personnel training of mobile units, the implementation of the regulatory 
framework of the activities of mobile units, and support in strengthening the inter-agency cooperation.  

EUBAM is also providing assistance related to the improvement of criminal investigations. This covers not only the attention to be given to 
the investigation itself but also to the prosecution of criminal cases. In this regard support is provided related to the adoption of modern investigation 
methods, evidence gathering and use of case analysis.  

Related to the trans-national organized and cross-border crime specific attention is given to the issues of illegal migration and trafficking in 
human beings, vehicle related crimes at the border, trafficking in drugs and weapons, smuggling of goods and customs fraud, cigarette smuggling, and 
arms and nuclear material trafficking. Joint working groups as well as relevant joint task forces and operational meetings are established to analyse 
and define actions to fight those kinds of crimes. The exchange of information within those working groups is one of the main tasks. The 
improvement of the process for exchanging operational information gets specific attention in this regard.  

In addition to the permanent attention given to those topics by the permanent working groups and other types of cooperating initiatives 
EUBAM is supporting its partner services in organising Joint Border Control Operations (JBCOs). Based on in depth analysis of the crime 
phenomena at the border between the Republic of Moldova and Ukraine, JBCOs are organized on a yearly basis in which also the international 
organizations dealing with cross-border related crime are involved. In addition EUBAM is supporting its partners in conducting of and participating in 
international operations. 

As already mentioned before, attention is given to the development of the analytic capacity of EUBAM’s partner services. More specific 
EUBAM is providing analytical reports and alerts for direct input and tactical purposes and developing risk profiles more and more jointly developed 
with the partners. Since the beginning of its mandate, EUBAM has been assisting the partner services in developing and producing Common Border 
Security Assessment Reports (CBSAR) and ensuring strategic and tactical usage of those CBSARs. The reports provide the border police/border 
guards and customs agencies with information, statistics and other data, on relevant issues related to the trans-national and cross-border crimes within 
EUBAM’s area of responsibility. A system for collection of data as well as analyzing of all those data had to be established. At this stage it can be 
mentioned that a certain level of sustainability has been reached to develop monthly reports with a reduced support from the side of the EUBAM.  

As part of the support related to the improvement of the analytic capacity, EUBAM is assisting its partner services in enhancing their risk 
analysis capacity on regional and local levels. A concept of risk analysis and selectivity including the development of risk profiles, setting up the 
needed procedures and structures has been established. 

Supporting the anti-corruption efforts of partners and the implementation of EU principles of good governance 
Having looked at the international Corruption Perceptions Index, it is obvious that the Republic of Moldova and Ukraine, as well as some 

other Eastern Partnership countries, have still serious problems in getting control over the level of corruption. Corruption is considered as one of the 
main problems in the further economic development of those countries. Indeed decreasing the level of corruption is essential to fulfil the aspirations 
of both countries e.g. to implement the visa free regime, to join the EU, to establish effective relations with the business community, etc. Therefore it 
is essential and also requested that EUBAM is supporting the anti-corruption efforts of its partners.  

EUBAM developed an anti-corruption strategy which is also focusing on the need to implement the EU-principles of good governance.  
In this regard EUBAM is supporting the partner services by strengthening their legitimacy and citizen trust by implementing the principles of 

transparency and openness, by providing a favourable environment for efficient and effective monitoring and investigation, and by improving the 
implementation and monitoring of their Codes of Conduct.  

Knowing that an efficient and effective human resources management system is a crucial part of the functioning of an organization, EUBAM 
is also assisting its partners in installing sound integrity systems.  

EUBAM is convinced that the involvement of the public can strongly support decreasing the level of corruption in public organisations. 
Therefore EUBAM contributes to increase the level of public awareness on the issue of corruption and its consequences and provides anti-corruption 
training, lectures and education as founding elements for counteracting corruption. Anti-corruption schools are organized for students of academies to 
discuss the problem of corruption in their countries. Students are involved in making surveys on the issue of corruption at the border between the 
Republic of Moldova and Ukraine. 

The transfer of knowledge is stimulated between EUBAM partners and EU Member States, anticorruption institutions and other relevant 
international organizations on the EU best practices for fighting corruption. Anti-corruption experts of EU Member States are invited to exchange 
their experience with the managers and officers of the partner services. 
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A particular initiative has been taken to improve the anti-corruption measures relating to two pilot projects at international BCPs on the 
border between the Republic of Moldova and Ukraine. A list of anti-corruption measures was established and being implemented in those pilot border 
crossing points. Regular evaluation is made to follow up the progress of implementation. It is also the intention to assist in rolling out the successful 
anti-corruption measures at other border crossing points. 

Cooperation with civil society 
Nowadays it is essential for any ‘public organization’ to pay attention to the issue of communication with the public. Therefore EUBAM is 

disseminating information on the EU and the mandate and achievements of EUBAM and partners in border management and increasing the visibility 
to enhance the public awareness in civil society.  

In particular EUBAM is supporting the PR/communications capacities of its partner services. Training events related to the improvement of 
communication skills of the staff of the PR sections as well as study tours on their behalf are organized.  

The population in the Republic of Moldova and Ukraine is informed on EU institutions and the EUBAM mandate, Europe Day celebrations 
are supported and organised in cooperation with national, regional and local authorities, outreach events are conducted with communities along the 
Moldovan - Ukrainian border regarding border management and security such as setting up a mobile photo exhibition jointly with the partner services 
at BCPs.  

It should also be highlighted that EUBAM is deepening its partnerships with civil society such as the academic community and schools in the 
Republic of Moldova and Ukraine as well as with other national and international organisations, researchers, NGOs, Euroregions, and other relevant 
partners of the civil society. 

Conclusion 
It is EUBAM’s ambition, within its mandate, to bring together the different players in order to reduce and eliminate all sorts of barriers 

blocking the economic development of both countries. Through its support, assistance and advice EUBAM is contributing to the integration of the 
Republic of Molodva and Ukraine into the world economics, and to the facilitation of extension of their mutual exchange of goods and services. 

In the coming years it is the intention to increase the sustainability of all the activities and initiatives taken during the previous years. In this 
regard it is essential that the partners will take up more and more ownership so to install a border management system in line with EU standards. The 
further discussion in the frame of the Settlement of the Transnistrian issue as well as the further developments in the process of the Association 
Agreements including the Deep and Comprehensive Free Trade Agreements will all have a strong impact on the economic development of both 
countries. 
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Водопівець Р. Асіметрія регіонального розвитку Словенії: уроки для нових членів  ЄС. 
Глобальна економічна криза глибоко торкнулася національних економік країн світу. Хоча уряди знали про перспективи, які були досягнуті 
в минулому, однак вони не були обізнані про нові економічні реалії. Зниження темпів росту економік країн Західної Європи, показали 
неадекватність і неоднорідність часто використовуваних економічних інструментів. Дана концепція часто звучить як "Новий регіоналізм". 
Політика європейських країн спрямована на повну інтеграцію європейського ринку, який поділений на ринок розвинених країн Західної 
Європи та ринок країн, що розвиваються Центральної та Східної Європи. Європейський Союз стикається з класичною Північно-Південною 
проблемою. Розвиненою Північчю і слаборозвиненим Півднем. (Vodopivec Р.: 1998, 2000). Як внутрішні так і зовнішні економічні 
проблеми залишаються невирішеними. Що стосується внутрішнього розвитку Європейського Союзу, то країни ЄС намагаються вирішити 
дані проблеми, за рахунок економічної і соціальної єдності, тому регіональна політика виконує економічні та політичні зобов'язання. Кожна 
з країн ЄС усвідомлює необхідність здійснення адаптації адміністративно-територіальних структур і створення регіонального 
інституційного потенціалу. Беручи до складу ЄС все нові держави, уряди даних країн стикаються з процесом зсуву зовнішніх кордонів, 
соціально-економічними та політичними перетвореннями, що відбуваються на кордонах країн-членів ЄС. Ці перетворення означають нові 
регіональні можливості для розвитку, але часто також проблеми і напруженість. У сьогоденні і майбутньому зовнішніх кордонів ЄС 
необхідно знайти механізми, які виступлять посередником між зовнішнім тиском і місцевими проблемами, а також подоланням соціально-
економічних, політичних і системних асиметрій. У даному процесі Словенія є одним з прикладів. 
Ключові слова: розширення ЄС, регіональний розвиток, регіональна економічна інтеграція, соціальна згуртованість, управління 
ланцюгами поставок. 
Водопивец Р. Асиметрии регионального развития Словении: уроки для новых членов ЕС. 
Глобальный экономический кризис глубоко затронул национальные экономики стран мира. Хотя правительства знали о перспективах, 
которые были достигнуты в прошлом, однако они не были осведомлены о новых экономических реалиях. Снижение темпов роста экономик 
стран Западной Европы, показали неадекватность и неоднородность часто используемых экономических инструментов. Данная концепция 
часто звучит как "Новый регионализм". Политика европейских стран направлена на полную интеграцию  европейского рынка, который 
разделен на рынок развитых стран Западной Европы и и рынок развивающихся стран Центральной и Восточной Европы. Европейский 
Союз сталкивается с классической Северо-Южной проблемой. Развитым Севером и слаборазвитым Югом. (Vodopivec Р.: 1998, 2000). Как 
внутренние так и внешние экономические проблемы остаются нерешенными. Что касается внутреннего развития Европейского Союза, то 
страны ЕС пытаются решить данные проблемы, по средствам экономического и социального единства, поэтому региональная политика 
выполняет экономические и политические обязательства. Каждая из стран ЕС осознает необходимость осуществления адаптации 
административно-территориальных структур и создания регионального институционального потенциала. Принимая в состав ЕС все новые 
государства, правительства данных стран сталкиваются с процессом сдвига внешних границ, социально-экономическими и политическими 
преобразованиями, происходящими на границах стран-членов ЕС. Эти преобразования означают новые региональные возможности для 
развития, но часто также проблемы и напряженность. В настоящем и будущем внешних границ ЕС необходимо найти механизмы, которые 
выступят посредником между внешним давлением и местными проблемами, а также преодолением социально-экономических, 
политических и системных асимметрий. В данном процессе Словения является одним из примеров. 
Ключевые слова: расширение ЕС, региональное развитие, региональная экономическая интеграция, социальная сплоченность, управление 
цепочками поставок. 
Vodopivec R. The Slovenian regional development asymetries as EU welcomes new members. 
The global economic crisis has deeply affected national economies. Governments were aware about the prospects that have been achieved in the past, 
but they haven’t been aware of the new economic realities. Emerging decline of the western successful economies, focused governments on the 
inadequacy and heterogeneity of commonly used instruments and the economic instruments that could be rapidly successfully introduced by policy 
makers. This concepts are generally discussed under the heading of "new regionalism". The economic policies of the European Union moved in 
direction of complete integration of European markets. European market is split into the developed Western European market and the developing 
market in Central and Eastern European countries. European Union is facing a classical NorthSouth problem. Developed North and underdeveloped 
South. (Vodopivec Р.: 1998,2000) Economic problems remain unsolved, internal as well as external balance problems persists. Regarding the internal 
development of the European Union, EU tries to solve this problem by aiming at economic and social cohesion, so regional policy is becoming an 

                                                           
© Vodopivec R., 2013 
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economic and political commitment. Each EU countries has shown perceived need to implement an adaptation of the territorial administrative 
structures and building regional institutional capacity. As the EU welcomes new members and its external boundaries shift, socio-economic and 
political transformations are taking place at the borders. These transformations signify new regional development opportunities but often also 
problems and tensions. At the present and future external borders of the EU it will be necessary to find mechanisms that mediate between external 
pressures and local concerns and transcend socio-economic, political and systemic asymmetries - Slovenia is just an example.1 
Key words: EU enlargement, Regional development, Regional Economic integration, Social cohesion and Supply chain management. 

 
Introduction 
It has become commonplace to state that ¨”places and spaces” are competing in a global arena, so the basic point of departure of analyse is 

the general geographic position of Slovenia and the dynamics of the modern spatial processes on a regional and also on a local level analysis, using a 
number of different socioeconomic data and indicators of the Slovenian statistical regions.  

Research of individual spatial-structural phenomena and processes in Slovenia or in particular regions show transformation of rural areas 
from the former classical agrarian landscape to an urbanized and suburbanized landscape. The development of rural settlements, renovation of 
villages and modern changes in agrarian land use. We will focused on the Pomurje region, the most agricultural and underdeveloped region in 
Slovenia as a case of the depressed area. It is a region with increasing economic problems, with a declining industry and limited other sources of 
income available at this time and will surely remain a region needing special attention for a longer period of time. 

Methodology  
Studying national economies and economic systems brings a tendency to find simple explanations and show numerous exceptions. The 

growing specialization of scientific disciplines has only reinforced such an approach, putting traditional boundaries between scientific disciplines and 
their fields. Specifying a mathematical or economic model, which is based on a few variables, and relying on statistical tests, constrained by the 
available data, brings limited results. Analysing the complexity of the economic system, changes in complex fundamental processes that have 
occurred over a long period of time asks for a different research approach.  

Researchers were aware of the fact that they should not be »narrow-minded« and had to cut across disciplines, and to examine more 
variables in order to understand how complex and evolving systems work through time periods. This brings the need to supplement a pure scientific 
approach with other types of research work, a more holistic approach. 

The evolution of regional science toward a discipline in itself was based on a merger of concepts from economics and related disciplines 
such as political science, sociology and decision theory, economic geography, so we have taken the interdisciplinary constructionist approach, where 
we combine regional development analysis with theories from a variety of fields. In the article, this approach was combined and integrated.  

Basic concepts 
The explicit analysis of the spatial dispersion and cohesion of human activities in our complex society is only very recent, exceptions can 

be found in the comparative advantages theory (Ricardo 1817) or the international trade theory of Heckscher (1919)and Ohlin.(1933).The post-war 
theoretical fundament of the processes of regional integration can be found in economic and political theory of integration.  

In more recent years a devolution of regional science toward various subdisciplines has taken place, such as urban economics, 
infrastructure economics2, evaluation analysis, environmental and resource analysis, however in all such sub-disciplines three major features appear to 
be always present, spatial analysis, location theory, and regional development and policy. Autors emphasis the institutional dimension when 
inspecting regional economic (re)structuring. This attention for the institutional diniension embraces several accounts, all including the "soft" factors 
of local social,' cultural and institutional arrangements in the explanation, of local advantages (Cornett, Andreas P. 1994) and (Lagendijk, 2006, p 2). 

The uniformities in industrial concentrations, in the hierarchy of market areas, and in the relationship between city-size distribution and 
economic development, provided the basis for an understanding of the laws underlying the structure of these economic relationships and, thus, for 
their improvement through policy interferences. The connection between classical, and essentially micro, location theory, which concentrates on the 
location decisions of individual  firms, and the macro theory of regional economics is thus apparent. The relationship is especially evident when 
studying the problems of depressed areas. Such an area is, by definition, one in which economic development and welfare have lagged relative to the 
rest of the country, due to the tendency of the growth activities to locate in the other regions of the economy.  

Since the causes of the economic depression of such a region are locational in character we have two the policy solutions for its problems. 
If unexploited resources exist within the area, additional investments may crate attractive locations to induce growth not only at the seiected growth 
points but also throughoul the surrounding region.  

Especially since the 1990s the attention for the construction and development of regions has gained new importance. ln this current debate 
on  regionalism regions no longer solely correspond to the internal affair of states, but are more independently linked to a much wider 
context.(Bachter and Downes, 2000, p.159 and Cornett, Andreas P. 1998). Concept of the "hollowing out of the nation-state", powers being displaced 
upwards and downwards to local and regional units which begin to integrate with one another in ways that by-pass the nation-state involves a re-
composition of the articulation of the geographical scales of economic and social life (Armstrong, H.J. 1996, Peck and Tickell,1994, p.292 ).  

Model 
Lowry-like theory and constructed models,3 used especially in USA, emphasize the economic determinants of land use change while, as it 

is being repeatedly stressed, land use change results from much more involved processes even in the economic markets.4 In our previous 
investigations a model for an efficient study of regional interactions was proposed. (Bogataj M., Bogataj L. and Vodopivec R. 2003a, Bogataj M., 
Bogataj L., Drobne S.Vodopivec, R . 2003b,  Bogataj M., Bogataj L. and Vodopivec R 2004a,  Bogataj M., Bogataj L., Drobne S., Vodopivec, R 
2004b) . We have followed the basic gravity models: 
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1 There are, of course, limitations upon the closeness of the comparisons which may be made between the performance of the regions in the Western 
European countries and regions in the Central and Esteren European countries. 
2 Transportation systems are designed to overcome the frictions (distances, natural obstacles, etc.) imposed by geography. As such, they shape the 
distribution of activities and influence the share by which each region contributes to the national product.  
3 Lowry, I. S., 1966 
4 Lowry-like models miss many other aspects of integration. 
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where PPP ji ,,  are  the population numbers at  the origin i , destination j  and total population of the area in the consideration, 

respectively. In equation (1) ijp  is the ratio of population living in i understanding the language in destination j . Here ji ,
and ji,

 are the 

functions of Gross Domestic Product per capita ( GDP), wages (WAGE) and unemployment (UEMP) in the origin i  and the destination 
j

 .  

We replaced the road distances by the time spending distances: 
)(,, tdd jiji 

, which has been proved to be more appropriate 
indicators of migration flows. 

The most appropriate models for  and   have been found as: 
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where each K  is the ratio between individual socio-economic indicator in area having the indexes i or j  , and the same indicator 

belonging to the total area under consideration. The indicators appear as indexes (GDP, WAGE and UEMP) of ratios. 
Characteristics of statistical regions in Slovenia 
It has become commonplace to state that ”places and spaces” are competing in a global arena, so the basic point of departure of analyse is 

the general geographic position of Slovenia and the dynamics of the modern spatial processes on a regional and also on a local level analysis, using a 
number of different socioeconomic data and indictltors of the Slovenian statistical regions.  

Most of countries classified by the United Nations as underdeveloped has populations of less than 10 million and a lot of them had 
populations of less than five million. Therefore it is appropriate, to focus attention on the concept of size and is probable that the spatial aspects of 
economic development in small countries will have many features in common.  

There are three criteria by which a country may be defined as small: area, population, and total income (GNP, GDP). The concepts are 
essentially relative in character, both over time and space; nevertheless a small country can be defined as  a one with a population of less than 5 
million and a usable land area of between 10,000 and 20,000 square miles may be taken as a useful anchor at this particular point in time.1  

Republic of Slovenia, is a small country 20,257 squarekilometers in area, with a total population of less than 2,0 millions. It is divided into 
fourten statistical regions. Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Spodnjeposavska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, 
Osrednjeslovenska, Gorenjska, Notranjsko-kraška, Goriška,  Obalno-Kraška.  

Research of individual spatial-structural phenomena and processes in Slovenia or in particular regions show transformation of rural areas 
from the former classical agrarian landscape to an urbanized and suburbanized landscape. The development of rural settlements, renovation of 
villages and modern changes in agrarian land use.  

Road and rail network 
The Slovenian road network is an integral part of the entire European Union network and as such is linked to the neighbouring Eropean 

Union countries Austria, Italy and Hungary,  primarily by  higway network and main road network.  
The total length of Slovenian road network is around 14700 km, representing about 1.4 km of road per 1 km² of area. However, there are 

only 300 km of motorways and 1360 km of main highways . Around 800 thousand motor vehicles moved over the road network.  

 
The geographical importance of Slovenia from Eropean Union point of wieu is southern border with neighbouring countrie Croatia where 

were established the »Shengen« border crossings. With Croatia it is linked by the primary international road network by a system of roads through 

                                                           
1 Demas, William G. The Economics of Development in Small Countries - with Special reference to the Caribbean. "McGill Center for Developing 
Area Studies, Press, 1965. 
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many border passes. The numbers of such border passes has over the years been steadily growing mainly as a result of the open frontier policy 
followd by Slovenia and Eropean Union and  the fact that the volume of both tourist and foreign road traffic is increasing.  

The basic rail network in Slovenia was constructed during the period 1846-1900 and in our days is the total track lenth approximated to 
rail network totals 1201 km.  

The network , density per 100000 inhabitants was estimated to be 60,05 km. In terms of overall area per 1000 km² this represented the 
network density of  59,24 km. Slovenia has lower railway  network density  than the developed European Union countries 

The Pomurje statistical region 
Pomurje is the most agricultural region in Slovenia. It is a region with increasing economic problems, with a declining industry and limited 

other sources of income available at this time. Human resources are a key problem for the region, which is expressed through high structural 
unemployment, large portion of low educated workforce, brain drain of high educated workforce, an above average rate of ageing population and an 
above average portion of people in at-risk health categories. The birth rate has also fallen consistently in recent years. Human migration and 
periodical (daily or weekly) commuting to job, or for other activities are analysed in area regarded as one of the most important factors underlying the 
demographic and socioeconomic composition of region. 

 
Fig. 3: Intermunicipality and crossborder daily flow of human resources in Pomurje Region. 

 
We can see that by investing in roads, which would improve the time distance by 20%, DC between communities would on average 

increase by 47%. The same effect was achived by displacing the Schengen borders on the North and East, which reduce the time, but not on the 
South. Increased GDP does not attract the daily commuters, but  it attracts permanent (gross) migrations; wages in destination area Austian and 
Hungerian centers will attract the daily commuters see Figure 3, but the wages increased or decreased in origin will not influence the changes of daily 
commuting flows. Unemloyment in origin does not influence higher daily commuting significantely, while unemployment in destination reduces 
significantly the daily flows. 

Conclusions 
The analytical point of departure was asymetric in regional developement. The previous basic principles and scripts endorse a strategic 

view of regionalisation and region formation. Regionalisation should be understood as a process of producing share of GDP of the national economy, 
mostly centralistic organised. Developement of the region is directly related to its ease of access to resources and to outside markets, or more 
generally to its physical position relative to other regions and the efficiency that a region shows in assembling its factors of production, depending 
therefore on the internal economic structure of the region. Each national economy use to solve this problem with selective investments, regional 
planning, subsidies. EU tries to solve this problem by aiming at economic and social cohesion, so that the gains from integration would be more 
equally distributed - national as well as regional welfare and this are important instruments of the » new regionalism.« 

Statistical regions in Slovenia are in terms of population size. relatively small. Population growth in Slovenia has been entirely due to 
immigration from abroad and is continues to concentrate in the Osrednjeslovenska region. Regional unemployment show the highest variation across 
regions. Shortage of jobs in certain regions underlies the increased daily commuting of employes because jobs are concentrated in Ljubljana, center of 
the Osrednjeslovenska region and the capital, and is carateristic of any depresed region, Pomurje region is just one case. Human migration and 
periodical (daily or weekly) commuting to job from Pomurje region are one of the biggist problem of the region. With displacement of Schengen 
borders with Austria and Hungary new situation ocure and give more economic space. For Pomurje regional developement it is important to know 
that increased GDP in Slovenian statstical regions does not attract the daily commuters, but it attracts permanent (gross) migrations. Wages in 
destination area (Austrian or Hungerian regional centers) will attract the daily commuters. As external boundaries shifts socio-economic and political 
transformations are taking place at the regions near privies countries borders. These transformations signify new regional development opportunities 
but could cause problems and tensions. At the present and future external borders of the EU it will be necessary to find mechanisms that mediate 
between external pressures and local concerns and transcend socio-economic, political and systemic asymmetries. 
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Волошин В. С., Капранова Л.Г. Технічний базис суспільства і його екологічна безпека. 
У статті розглянуто стан всієї сукупності технічних систем, що обслуговують суспільство: інженерних комунікацій, основних засобів 
промислових підприємств, військового комплексу, ступінь їх зносу, рівень модернізації – що є не тільки свідченням науково-технічного 
прогресу, а і є своєрідним показником потенціалу суспільства, його розвиненості. Визначено, що технічні системи, що стоять на службі у 
людини, мають здатність до старіння - фізичного і морального, можуть відмовлятися виконувати свої функції і навіть представляти пряму 
або опосередковану загрозу здоров'ю та життю окремої людини. А в певних умовах - складати загрозу для суспільства в цілому. Визначено 
причини екологічних аварій і катастроф за галузями в Україні. Зроблено розрахунок відносної ефективності роботи технічних систем в 
різних галузях. Зроблено висновок, що в Україні зосереджена величезна кількість локальних технічних систем, які вже ні за яких умов не є 
придатними до експлуатації і підлягають руйнуванню унаслідок фізичного зносу, так як є вже реальними джерелами експлуатаційних та 
екологічних аварій і катастроф. 
Ключові слова: технічні системи, технічний базіс, суспільство, знос, загроза, екологічна безпека, ефективність, галузь, криза. 
Волошин В. С., Капранова Л.Г. Технический базис общества и его экологическая безопасность. 
В статье рассмотрено состояние всей совокупности технических систем, обслуживающих общество: инженерных коммуникаций, основных 
средств промышленных предприятий, военного комплекса, степень их износа, уровень модернизации – это не только свидетельство 
научно-технического прогресса, своеобразный показатель потенциала общества, его развитости. Определено, что технические системы, 
состоящие на службе у человека, имеют способность к старению – физическому и моральному, могут отказываться выполнять свои 
функции и даже представлять прямую или опосредованную угрозу здоровью и жизни отдельного человека. А в определенных условиях – 
составлять угрозу для общества в целом. Определены причины  экологических аварий и катастроф по отраслям в Украине. Произведен 
расчет относительной эффективности работы технических систем в различных отраслях. Сделан вывод, что в Украине сосредоточено 
огромное количество локальных технических систем, которые уже ни при  каких условиях не являются пригодными к эксплуатации и 
подлежат разрушению по причине физического износа, так как являются уже реальными источниками эксплуатационных и экологических 
аварий и катастроф. 
Ключевые слова: технические системы, технический базис, общество, износ, угроза, экологическая безопасность, эффективность, отрасль, 
кризис. 
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The article reviewed the status of the range of technical systems serving society: utilities, plant and equipment of industrial enterprises of the military 
complex, the degree of wear, the level of modernization - is not only evidence of technological progress, a kind of indicator-building, societal 
development. Determined that the technical systems in the service of a person to have the ability to aging - physical and mental, can refuse to carry 
out their functions, and even pose a direct or indirect threat to the health and life of the individual. And in certain circumstances - be a threat to society 
as a whole. Determine the cause of environmental accidents and disasters by industry in Ukraine. The calculation of the relative performance of 
engineering systems in various industries. It is concluded that in Ukraine, a huge number of local technical systems that are already under no 
circumstances are not suitable for use and are subject to destruction due to physical wear and tear, as they are already the real sources of operational 
and environmental accidents and disasters .. 
Keywords: engineering systems, technical basis, society, wear, threat, environmental safety, efficiency, industry crisis. 

 
Постановка проблемы. Технические сооружения и инженерная инфраструктура являются неотъемлемой частью глобальной 

социально-экономической системы нашего общества, и зависимость последнего от эргатических показателей сегодня трудно переоценить. 
Поэтому результаты оценки и способы снижения влияния техногенных факторов должны присутствовать в стратегических программах, в 
том числе, в планах выхода из экономического кризиса. Тем более, что ученые уже рассматривают возможности существования человека в 
неприродном (технизированном) мире [1]. 

Состояние всей совокупности технических систем, обслуживающих общество: инженерных коммуникаций, основных средств 
промышленных предприятий, военного комплекса, степень их износа, уровень модернизации – это не только свидетельство научно-
технического прогресса, своеобразный показатель потенциала общества, его развитости. Это и показатель опасности для общества. Потому, 
что технические системы, состоящие на службе у человека, имеют способность к старению – физическому и моральному, могут 
отказываться выполнять свои функции и даже представлять прямую или опосредованную угрозу здоровью и жизни отдельного человека. А 
в определенных условиях – составлять угрозу для общества в целом. В особенности такие свойства проявляются в период обострения 
экономических кризисов, чему мы можем быть свидетелями сегодня. 

Целью работы является определение существующего технического базиса общества и его экологической безопасности. 
Результаты исследования. Мировой опыт знает такие примеры  в послевоенной Германии, когда 80%  инженерных сооружений и 

коммуникаций в стране были разрушены или вывезены и страна погрузилась в жесточайший экономический и социальный кризис. 
Искусственно разрушенные в свое время промышленные территории Рура, Панамского и Суэцкого каналов, Ирака привели к 
экономическим и экологическим кризисам на соответствующих территориях. 

Рассмотрим, как соотносится сегодня Украина в свете подобных проблем. По мнению специалистов НИСИ Украины отсутствие 
действенных стимулов для инвестирования в технологическое обновление производства привело к критическому состоянию основных 
средств в ряде отраслей реального сектора. [6] Известно, что более 70 % используемых технологий в стране устарели (рис. 1 и рис. 2). 
Степень модернизации, например, в целом по металлургической промышленности за последнее десятилетие составила менее 5%, в 
горнодобывающей отрасли – 0,5-3%, в энергетике – 6%, на транспорте – 11%. Уровень износа основных фондов в целом по стране 
составляет 65%, а в отдельных отраслях, например, в горной добыче, реально достигает 90%. По данным государственной инспекции 
гражданской защиты и техногенной безопасности Украины, в стране 21,5 тыс. промышленных объектов потенциально опасны, из них по 
крайней мере 6,5 тыс. аварийно опасные, способные к созданию техногенных катастроф в любой момент времени. Только в химической 
промышленности хранится 235 тыс. тонн опасных химических веществ, в частности, 70 тыс. тонн аммиака, 8 тыс. тонн хлора. В зоне риска 
почти 20 млн жителей Украины. По данным В. Стецкого украинские предприятия тратят на средства безопасности не более 1% годового 
дохода. Для сравнения, американские химические предприятия обязаны нести подобные затраты в размере 30% годового дохода. 

 
Рис. 1. Динамика степени износа основных средств промышленных предприятий Украины, % [6] 
 

 
Рис. 2. Степень износа основных фондов по некоторым отраслями промышленности за 2009 - 2010 рр, % [6] 

Потери тепловой энергии в коммунальном хозяйстве Донбасса из-за изношенности коммуникаций в 2008 году составили 1,3 млн. 
Гкал, или почти 12% от общего объема производства. Более 30% магистральных водоводов и почти 50% городских водопроводных сетей в 
Украине находятся в аварийном состоянии. В канализационном хозяйстве эта цифра доходит до 70%. В 2008 году физические потери воды 

по пути от станций водоподготовки до потребителя по Донецкой области составили 269 млн. 
3м , в то время, как вся потребленная 

населением вода составила 184 млн. 
3м .  

Страна периодически знакомится с новыми фактами взрывов в системе коммунального газоснабжения в городах: Днепропетровск, 
Львов, Геническ (Херсонской обл.), с катастрофами в  системах теплоснабжения целых городов: Алчевск, Александрия, Севастополь. С 
авариями, подобными случившейся в 1995 г. на  станции биологической очистки «Диканевская» (г. Харьков). Она поставила под угрозу 
экологической катастрофы приморские регионы страны с населением 14 млн. человек.  При проектной мощности двух таких станций 

Харькова в 1,1 млн. 
3м  ежегодная очистка превышает 1,5 млн. 

3м . Все три блока Бортницкой станции аэрации (г. Киев) имеют 
физический износ до 90%. Прорыв дамб иловых полей только одной такой станции грозит затоплением нечистотами более 200 Га земель, 
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сбросом в реки около 500 
3м  стоков ежесуточно. Третья часть водопроводных сетей города Киева уже 10 лет назад отработала свой 

технический ресурс на 100%, 879 км канализационных сетей находятся в аварийном состоянии. В результате имеем уход под землю целых 
домов, провалы на проезжей части дорог, загрязнение подземных вод.  Почти 30% котлов ТЭЦ по Украине не пригодны к эксплуатации. 
Огромные потери несут электрические системы городов, перегруз которых значительно превышает нормативные показатели даже по 
бытовому сектору. 

Таблица 1 
Статистические показатели эффективности использования ТС 

в различных отраслях промышленности 
Показатели эффективности ТС, %  

Технические системы  
В отраслях 

Степень модернизации в 2000-
2008 гг 

Уровень физического износа в 
2008 г. 

Коммунальном хозяйстве городов 0,3-2,5 65-90 
горнодобывающей промышленности 0,1-3,7 70-95 
металлургической промышленности 3-8,5 45-85 
вооруженных силах страны 7-8 30-90 
гидротехнических сооружениях 0 70-75 
пищевой промышленности 2-4 35-70 
сельском хозяйстве 3-8 55-85 
Машиностроении 7-16 20-60 

 
Разрушение только одного из имеющихся гидротехнических сооружений, подобных плотине Киевского водохранилища на Днепре, 

способно нанести экологический ущерб стране, сопоставимый с Чернобыльской катастрофой. Степень износа гидротехнических 
сооружений в стране достигает 75%. 

 Таблица 2. 
Причины  экологических аварий и катастроф по отраслям в Украине 

 
Доступное учету число аварий  

Отрасль 
 

Причины В технических 
системах 

в том числе с 
экологическими 
последствиями 

1.Лавинный рост нагрузки в существующих электрических сетях. Отсутствие 
резерва электрических мощностей. 

 
78 

 
11 

2.Утечки в системе коммунального газоснабжения и газопотребления.  224 155 
3.Инфильтрация в системах канализации и водоснабжения, загрязнение 
подземных вод. 

 
145 

 
131 

4.Критическое старение горэлектротранспорта. 54 - 

 
 
 
Коммунальное 
хозяйство 
городов 

5.Ненормативное хранение бытовых отходов. 96 96 
1.Противоречие между непрерывностью большинства технологических 
процессов и неритмичностью поставок сырья. 

26 12 

2.Максимальный износ коммуникационных сетей. 122 55 
3.Критическая энергоемкость технологических процессов 49 8 
4.Отсутствие стратегии развития и модернизации отрасли, отдельных 
предприятий. 

 
- 

 
- 

 
Металлургиче
ская и 
химическая 
промышленно
сть 

5.Отсутствие реальных перспектив утилизации отходов. 36 36 
1.Почти 95-% износ основных средств 29 16 
2.Сверхдопустимая аварийная опасность шахт 141 102 
3.Отсутствие современной противоаварийной техники. 74 - 

 
Горнодобыва
ющая 
промышленно
сть 

4.Отсутствие системной государственной финансовой поддержки критических 
предприятий 

 
211 

 
- 

1.Ненормативные сроки хранения складских боеприпасов 22 22 
2.Отсутствие стандартных систем повышенной взрывобезопасности на 
складах. 

 
16 

 
16 

3.Отсутствие эффективных технологий утилизации вооружений 27 20 
4.Нетренированность личного состава при работе с инженерными системами. 11 - 

 
 
Военно-
промышлен–
ный комплекс 

5. Отсутствие системной профилактики и защиты гражданского населения. 27 25 
1.Запредельный износ гидротехнических сооружений. 16 16 Объекты 

гидроэнергети
ки 

2.Сверхнормативные параметры эксплуатации систем. 6 6 

 
Почти привычными стали системные аварии на угольных шахтах страны. Гибель людей – только одна, видимая сторона этих 

аварий. Не менее впечатляющая сторона – это катастрофическое разрушение инженерных систем крепления, вентиляции и 
искроподавления, прекращение откачки шахтных вод, скопление газов и воды в полостях отработанных горизонтов и нарушение рельефа 
поверхности земли, произвольные разрушения зданий и приповерхностных энергетических коммуникаций, приводящих к катастрофам. 

Опасность представляет почти вся добывающая химическая отрасль, степень износа которой, особенно при хранении и 
переработке отходов чрезвычайно высока. Например, при добыче серы открытым способом на горно-химических предприятиях образуются 
большие карстовые пустоты, создающие реальную опасность провалов почвы. На Яворивском и Раздольном государственных 
предприятиях «Ciрка» в бассейне рек Висла и Сян аварийными являются 1033 провала, в оползневых зонах расположены 28 населенных 
пунктов, нарушено более 2,6 тыс. га сельхозугодий, осуществляется сброс сероводородных, минерализированных и дренажных вод, 
приводящих к разрушению дамб и переполнению водохранилищ в 1,5-2 раза. В аварийном состоянии 9 прудов-отстойников. Открытые 
фосфогипсовый отвал и три хвостохранилища являются источниками вторичного загрязнения. Как следствие интенсивной добычи 
калийной руды на Стебницком горнорудном предприятии образовано 33 млн. 3м  пустот и провалов, в том числе в районе курорта 
Трускавец и г. Стебник. Высокоминерализированные отходы, жидкие и твердые соляные растворы попадают в реки Днестр, Быстрица, 
Тысменица, делая непригодной для использования воду на территории с проживанием почти 4 млн людей. Предприятие «Ориана» (Ивано-
Франковская обл.) сегодня ответственно за  хранение 11,5 тыс. тонн гексахлорбензола на собственных переполненных отвалах. Список 
можно продолжить. 
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Предприятия химической переработки оказывают существенную техногенную нагрузку на окружающую среду, прежде всего, 
своими неутилизируемыми отходами. На территории Горловского химического завода, например, накоплено 2,4 тыс. тонн отходов 
мононитрохлорбензола, взрывоопасного вещества, хранящегося в контейнерах не пригодных к использованию. Там же размещены 325 тыс. 
тонн отходов сульфата в отвалах, а также ввезенные для утилизации 250 тыс. тонн просроченных пестицидов. На Приднепровском 
химическом заводе до сих пор, без соблюдения правил безопасности, хранятся элементы ядерных ракет СС-20. В семи хвостохранилищах, 
переполненных почти в два раза, размещены 42 млн. тонн отходов уранового производства (порода). 200 тыс. тонн радиоактивных отходов, 
складированы в не обустроенных (без укрепления дна и стенок) глиняных карьерах и оврагах в пойме Днепра. Это реальная опасность 
радиоактивного загрязнения для территории по течению реки (города Днепропетровск, Запорожье и др.) с населением 3,5 млн. человек. 

Степень износа основных фондов на химических предприятиях составляет по данным экспертов от 60 до 95% работоспособного 
оборудования и сооружений.   

Одесский припортовый завод – производитель аммиака, жидкого азота и кислорода, карбамида и еще 18 наименований 
взрывоопасной продукции - в случае аварии охватывает зону поражения  в 45 кв. км, в том числе – акваторию Черного моря и устье Дуная. 
Крупнейший в Европе аммиакопровод «Тольятти-Одесса» способен в случае аварии «накрыть территорию в 52,7 кв. км с населением в 1,8 
млн. человек. 

Системный характер имеют аварии на складах боеприпасов в структуре Министерства обороны Украины. Их в Украине 152. В 
страну с целью утилизации ввезено более 2,5 млн. тонн боеприпасов из стран Варшавского договора. До недавнего времени существовала 
строго выверенная система хранения  и обмена снарядов и взрывчатки, правила аварийной профилактики, предусматривающие оборот этих 
веществ, средства и меры безопасности при самопроизвольном взрывообразовании, локализация мест взрыва, не допускающие 
распространение последствий. Опыт эксплуатации таких хранилищ  во Львовской, Запорожской, Харьковской областях показывает, что 
сегодня подобных инженерных систем уже не существует. В зоне возможного поражения от взрывообразования на складах боеприпасов 
находятся 380 населенных пунктов и около 200 потенциально опасных промышленных предприятий, в том числе, аммиакопроводы, 
системы нефте- и газотранспортных магистралей, автозаправочные станции и даже одна атомная электростанция. 

Подобных примеров можно сегодня привести множество. Они становятся уже обыденной иллюстрацией нашей жизни. Если бы не 
диалектический закон перехода количественных изменений в качественные. 

В Украине сегодня нет результатов системных исследований состояния основных инженерных и других технических систем 
городов, промышленных предприятий, которые могли бы показать реальное положение и прогнозы возможных экологических последствий 
для населения. Абсолютное большинство экологических аварий, связанных с работами инженерных коммуникаций и технических систем 
должно и может быть прогнозируемым. 

Эффективность работы технических систем связана в первую очередь с выполнением их основных функций, включая 
безаварийность и надежность. Эти функции зависят, прежде всего, от степени износа частей системы и уровня ее модернизации. 
Определенный интерес представляет статистика уровней износа инженерного оборудования в сопоставлении с затратами на его 
модернизацию по различным отраслям промышленности. В качестве оценочных показателей используем относительные изменения 
степеней износа и уровня модернизации технических систем (табл.3). 

Таблица 3 
Формулы для расчета относительной эффективности работы технических систем 

Показатель Формула для расчета Исходные показатели  
для расчета 

C начальная стоимость ТС Степень износа 
ТС 

CCC ii )(   

iC остаточная стоимость ТС 

Уровень модернизации ТС CKC ii )(   iK затраты на модернизацию ТС  

Относительная степень 
износа 

Tii )( 1  T время наблюдения 

Относительный уровень 
модернизации 

Tii )( 1   
- 

 
Теоретически, средства, выделяемые на модернизацию должны компенсировать износ ТС (кривая АВ, рис.3). В действительности, 

относительная модернизация почти всегда отстает от износа (исключения могут быть для бурно развивающихся отраслей, например, 
компьютерных технологий). Для различных отраслей промышленности эта зависимость имеет отклонения от идеальной кривой АВ. 
Например, в машиностроении Украины в последние годы существенным является вектор на развитие конкурентоспособного производства 
и относительная эффективность используемых технических систем лишь немногим отклоняется от идеальной (см. рис. 3, кривые 4 и 5). В 
то же время, в горнодобывающей или в металлургической отраслях очевидной является тенденция к «выжиманию» из существующего 
оборудования максимальной прибыли без дополнительных существенных вложений. Это способствует значительному снижению 
эффективности их использования (см. рис. 3, кривые 2 и 3). Особняком стоит эффективность использования систем коммунального 
хозяйства. В результате экстенсивного их использования при полном отсутствии средств на модернизацию при высоком уровне 
относительного износа, большинство этих систем уже не подлежат не только эксплуатации, но и ремонту. Их аварийность представляет 
собой серьезную угрозу, в том числе экологическому благополучию населения городов. 

 
Рис 3.  Относительная эффективность технических систем в различных отраслях: 

1 – коммунальное хозяйство городов; 2 – горнодобывающая отрасль; 3 – металлургия; 4 – машиностроение; 5 – тяжелое машиностроение; 6 
– телекоммуникации и компьютерные технологии. 
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Загрязнение окружающей среды различными выбросами от производства в ведущих отраслях промышленности и в частности, 
диоксидом углерода, который провоцирует в конечном итоге парниковый эффект и несет угрозу существованию самого человечества на 
современном этапе для экономики Украины является основной проблемой.  На рис 4. и рис. 5 приведены динамика  выбросов 
загрязняющих веществ и диоксида углерода в атмосферный воздух в Украине. 

 
 

Рис. 4. Динамика  выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, млн. т [6] 
 

 
Рис. 5. Динамика выбросов диоксида углерода в атмосферный воздух, млн. т [6] 

 
 

Рис. 6. Области-лидеры по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тис. Т [6] 
 
На рис. 6 приведена динамика по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух по некоторым областям Украины. 

Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Луганская и Харьковская области являются лидерами по выбросам загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. Это можно объяснить прежде всего тем, что в этих областях больше сосредоточено промышленное производство, 
степень изношенности основных фондов которых составляет 60 – 90 %. Перечисленные области относятся к старопромышленным 
регионам. 

В связи с этим хотелось бы обратить внимание на работы группы авторов [2,3] и методы ранней диагностики и предупреждения 
аварий, в том числе и экологических на объектах Министерства обороны СССР. 

По данным Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами 6 апреля 2011 года было 
рассмотрено и принято Инвестиционную реформу Украины. 
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Общей и основной целью этой реформы является активное привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику Украины, 
формирование позитивного инвестиционного имиджа Украины в мире, а также позиционирование Украины как финансовый, политический 
и бизнес центр в Восточной Европе. 

Основная функция реализации Инвестиционной реформы была возложена на Государственное агентство из инвестиций и 
управления национальными проектами Украины (дальше - Госинвестпроект), которое уже активно ведет подготовку к успешному старту и 
проведению кампании.  

Хотя доля Украины в глобальных инвестиционных потоках не превышает 0,5 процента, и конкуренция за инвестора усиливается 
с каждым годом, она владеет очевидными и беспрекословными экономическими преимуществами, среди которых, :  

- наивысшая в Европе за последние пять лет динамика роста ВВП; 
- наличие одного из наибольших рынков Восточной Европы (46 млн. потребителей); 
- 5-те место в мире по количеству сертифицированных ITспециалистов; 
- стратегически выгодное географическое расположение; 
- доступ к четырем из десяти европейских транспортных коридоров; 
- 1/3 мировых черноземов. 
Приведенные факты подкрепляются оптимистичными экономическими показателями за 2010 год, а именно: рост ВВП на 4,2 

процента сравнительно с 2009 годом (падение в 2009 году представляло 14,8 процента); почти 6 млрд. дол. США прямых иностранных 
инвестиций (106,0 процентов от объема поступлений за предыдущий год); наивысшие темпы роста объемов производства - 11,0 процентов 
(в 2009 году наблюдалось падение на 21,9 процента); рост производства в машиностроении (на 27,8 процента). 

Наша страна, владея значительным внутренним рынком, разветвленным промышленным и сельскохозяйственным потенциалом, 
богатыми и разнообразными природными ресурсами, а также выгодным геополитическим расположением, может стать одним из ведущих 
реципиентов инвестиций. 

Сегодня украинская экономика требует полномасштабной системной модернизации, которая включает обновление 
инфраструктуры, изменение структуры промышленности, экспорта, внутреннего рынка. Для этого нужно реконструировать и создать 
новые конкурентоспособные производства, привести технологический уровень производства в соответствие со стандартами передовых 
индустриальных государств. [4] 

Значительная работа проводится относительно продвижения национальных проектов, которые должны стать локомотивами 
экономического роста в государстве. В частности, состоянием на 1 июля в 2012 г. осуществлены мероприятия за такими проектами: 

− национальный проект "LNG-термінал", который предусматривает строительство морского терминала по приему сжиженного 
природного газа (разработано технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта, проводится поиск и переговоры с потенциальными 
инвесторами); 

− национальный проект "Воздушный экспресс", который предусматривает железнодорожное пассажирское сообщение между г. 
Києвом и международным аэропортом "Борисполь" и строительство других инфраструктурных объектов Киевского региона; 

− национальный проект "Открытый мир", который предусматривает создание информационно-коммуникационной (4G) 
образовательной сети национального уровня (завершено пилот-проект в 704 школах Украины); 

− национальный проект "Энергия природы", которая предусматривает строительство комплекса ветровых, солнечных и малых 
гидроэлектростанций, производств твердого альтернативного топлива (разработано предварительное ТЭО проекта "Энергия биомассы", 
ведется поиск инвесторов для строительства ветроэлектростанций); 

− национальный проект "Чистый город", который предусматривает строительство современных комплексов из переработки 
твердых бытовых отходов;  

− национальный проект "Олимпийская надежда - 2022", что предусматривает создание спортивно-туристической 
инфраструктуры; 

− национальный проект "Новая жизнь", которая предусматривает создание современных перинатальных центров в регионах, - 
уже открыто 5 таких центров (в Кировограде, Киеве, Харькове, Донецке, Днепропетровске), ведется работа относительно создания трех 
центров (Одесского, Тернопольского и Республиканского перинатального центра в АРКрим); 

− национальный проект "Качественная вода", которая предусматривает установление около 700 пунктов очистки воды 
(разработано предварительное ТЭО проекта, ведется работа относительно реализации проекта в первых трех пилотных городах: Луганске, 
Мариуполе и Одессе). 

Все национальные проекты Украины открыты для иностранных инвесторов. В течение двух последних лет на государственном 
уровне проведен ряд мероприятий в рамках популяризации национальных проектов в 25 мировых финансово-инвестиционных центрах. [5] 
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Рис. 7. Динамика ПИИ в Украину и из Украины за 2005 – 2013 гг.,  (на начало года, млн. дол. США) 
 
На рис. 7, мы видим устойчивую динамику поступления ПИИ в Украину, но какова реальная картина этого процесса?  
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Рис. 8. Динамика прироста ПИИ в Украину за 2006 – 2013  (на начало года, млн. дол. США) 

 
При всем благополучном состоянии привлечения ПИИ рис. 7 в Украину при более детальном анализе рис. 8.можно сделать 

следующий вывод, что, не смотря на кажущее увеличение ПИИ в Украину их реальный прирост уменьшается с каждым годом. Снижение в 
2012 году по сравнению с  2007 составило практически в 2 раза, с 7935,4 млн. дол. США до 4128,5 млн. дол. США. Значит, экономика 
Украины недополучила -3806,9 млн. дол. США.  

Географическая же структура привлеченных ПИИ в Украину (рис. 9) остается на протяжении более десяти лет практически 
неизменной.   

 
Рис. 9. Географическая структура ПИИ в Украину за 2010 год 

 
Основными поставщиками ПИИ на внутренний рынок Украины остаются: Кипр, Германия, Нидерланды. Такое состояние 

объясняется теми налоговыми нишами которые существуют на территории этих государств(оффшорные гавани). Вложение ПИИ из России 
объясняется желанием российских структур приобрести предприятия или доли в капитале украинских предприятий. Доля остальных стран 
в объеме ПИИ в Украину составляет менее 10%. 

От наличия ПИИ и их реального прироста напрямую зависит  технологическое обновление и модернизация производства, т. е. 
инновационная активность предприятий промышленного сектора, который наиболее влияет на экологическую безопасность страны. 

 
Рис. 10. Динамика выполненных  научных и научно – технических работ за 1996 – 2012 гг. 

 
Таким образом, можно сказать что, несмотря на видимое увеличение выполненных  научных и научно – технических работ за 1996 

– 2012 гг. (рис. 10) в фактических ценах наблюдается устойчивая тенденция к снижению их удельного веса в ВВП страны. Также если 
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рассматривать реальный прирост выполненных  научных и научно – технических работ за 1996 – 2012 гг. то наблюдается тенденция к 
снижению. 

По данным Государственной службы статистики основным направлением инновационной деятельности предприятий в Украине, 
прежде всего, является приобретение машин, оборудования и программного обеспечения для производства новых или значительно 
улучшенной продукции и услуг из-за рубежа. Т.е. привлеченные ПИИ и кредиты международных организаций продолжают вкладываться 
не в развитие отечественной научно-технической базы и в дальнейшее устойчивое развитие экономики, а в экономики других стран.  

В целом существующее положение подталкивает к весьма неприятному выводу. В Украине сосредоточено огромное количество 
локальных производств, которые уже ни при  каких условиях не являются пригодными к эксплуатации и подлежат закрытию или 
модернизации по причине физического износа, так как являются уже реальными источниками эксплуатационных и экологических аварий и 
катастроф. Их последствия в 21-ом веке для европейской страны с 46-миллионным населением могут превзойти результаты Чернобыля. 
Можно утверждать, что «критическая точка» для них уже пройдена.  На данный момент ситуация с технологическим обновлением 
промышленных предприятий, предприятий инфраструктуры, социальной сферы и т.п., находится в состоянии когда владельцам 
предприятий и государственным структурам проще покупать готовые технологии чем вкладывать средства в развитие научной сферы. 
Такой вывод при правильном подходе должен заставить правительство страны изменить отношение и к формированию бюджета страны, и 
к инновационной политике государства в целом. 
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економічного співробітництва. На підставі дослідження історичного досвіду соціально-економічного розвитку країн напівпериферії та 
сучасної ситуації посткризового періоду, виділяються два шляхи адаптивного розвитку в глобальній економічній системі. Перший - 
наздоганяючий, механізм якого заснований на постиндустриализация і аутсорсингу, і другий - інноваційний, механізм якого передбачає 
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транснационализация, либерализация, регионализация и других, с одной стороны, предопределяет масштабные изменения 
географического, экономического, социального, технологического ландшафта функционирования различных ее субъектов, с другой, - 
формирует потенции для адаптивного происходящим изменениям (в системах производственных отношений, международного разделения 
труда, международных экономических отношений) их развития. В данном контексте особую значимость для национальной экономики и ее 
хозяйственных субъектов (макро-, мезо- и микроуровней) приобретают по крайней мере, две архиважные задачи -  позиционирование 
(самоопределение) стран в новой системе координат глобальной экономики и разработка и реализация эффективной политики интеграции в 
нее. 

Идентификация содержания и структуры глобализирующейся мировой экономики сопряжена с выявлением разницы понятий 
«мировая» и «глобальная» экономика, уровней глобальной экономической системы (ее подсистем) и функциональной роли последних в 
системе мирохозяйственного взаимодействия. Так, профессор С.А. Дятлов отмечает, что «переход от международного аспекта к 
глобальному предполагает качественную трансформацию формально равноправных национальных экономических систем, занимающих 
сегментированное место в системе международного разделения труда, выполняющих жестко не детерминированные функции и имеющих 
государственную самостоятельность при принятии макрорешений, в формально зависимые от глобальных регулирующих мегаструктур 
национальные подсистемы, занимающие соподчиненное локализованное место в системе глобальной экономики, выполняющие достаточно 
жестко регламентированные функции и имеющие ограниченные возможности при принятии макрорешений»[1, с. 184]. 

Такое понимание исходит из сути самого процесса глобализации как перехода из одного качественного состояния в другое, 
сопровождаемого изменением центров индукции в мировой экономике под воздействием инновационно-технологических, валютно-
финансовых, рыночно-циклических, социальных трансформаций [см., например, 2]. 

Соответственно, в каждой подсистеме глобальной экономики происходят трансформационные процессы, изменяющие 
пространственную конфигурацию и функциональное наполнение. 

В качестве подсистем глобальной экономики можно выделить: 
1. Локальные национальные экономические системы, пространственно представленные  иерархической структурой функционирования и 

взаимодействия, укладывающейся в концепцию С. Фуртадо «Центр - Полупериферия- Периферия» [3]. 
2. Сегментированные межнациональные образования, интегрирующие свои координирующие и регулирующие действия, в историческом 

аспекте возникшие как производная от первой подсистемы в ответ на вызовы усиливающейся международной конкуренции и 
эволюционирующие в наднациональные образования за счет наличия экономической, валютно-финансовой и политической 
эффективности [4]. В данном контексте речь идет о региональных интеграционных группировках, а также объединениях государств, 
изначально возникающих стихийно на базе идентичных параметров развития (например, быстрорастущие рынки – страны БРИК), а в 
дальнейшем интегрирующиеся в политической (например, БРИКС) и других сферах жизни. 

3. Транснациональные финансово-промышленные корпорации, масштабы и роль которых приравнивается к большим экономическим 
системам (например, IBM, Microsoft, Ford), обособляющих себя особую сильно либерализированную составляющую глобальной 
общности, фокусирующую (и замыкающую на себя) основные финансовые, интеллектуальные, технологические ресурсы мировой 
экономики. 

4. Международные организации, выполняющие функции по координации международных торговых, финансово-кредитных процессов и 
расчетов, переливу капиталов и регламентации погашения задолженностей, проведению макроэкономической политики в отдельных 
странах или сегментированных межнациональных образованиях, а также ведущие рейтинговые компании (Standard&Poors, Moody’s), 
которые определяют инвестиционно-кредитные рейтинги отдельных стран и корпораций. 

5. Глобальные регулирующие-координирующие финансовые мегацентры, имеющие сложную субординированную структурно-
функциональную организацию и осуществляющие функции по управлению глобальной экономикой и ее финансово-кредитной сферой, 
всеми ее локальными межнациональными сегментами и отдельными национальными элементами путем использования всего 
комплекса традиционных технологий и методов контроля.  

6. Находящиеся в стадии формирования персонифицированные глобальные информационно-финансовые властные управляющие 
мегацентры, реализующие свои функции на качественно новой основе — на основе передовых технологий глобально-тотального 
программирования будущего состояния локально-национальных подсистем, векторного воздействия на интересы и мотивы 
национальных субъектов, целевого управления их поведением. 

 Таким образом, применительно к объекту данного исследования – странам Организации Черноморского экономического 
сотрудничества (ОЧЭС), - выделенные подсистемы получают следующее звучание: 
1. ОЧЭС включает 12 стран-членов, относящихся к полупериферии мировой экономки, параметры социально-экономического и 

политического развития которых задаются посредством факторов наднационального порядка (например, для стран-членов ЕС: 
Греция, Болгария, Румыния, Албания, Сербия и Черногория) или внешнего национального (например, профинансированные США 
«бархатные революции» на Украине (оранжевая, 2004 г.) и в Грузии (роз, 2003 г.), Молдавии (смена власти, 2009 г.); «экономическая 
дружба» России с Арменией и Азербайджаном, сделавшая невозможность подобных действий со стороны США в данных странах; 
революции в Турции), а также поиском внутринациональных стратегий развития (например, Россия). То есть можно констатировать 
закрепление функциональной роли полупериферии за всеми странами ОЧЭС, кроме России, в пользу ЕС или США, дающую 
представителям Центра доступ к ресурсам (природным, трудовым), рынкам сбыта, механизмам влияния и контроля на границах. При 
этом в структуру ОЧЭС входят еще 13 стран-наблюдателей именно из числа развитых стран ЕС. 

2. Страны-члены ОЧЭС входят в различные интеграционные объединения, определяющие условия их развития в контексте глобальных 
тенденций по-отдельности (например, членство стран Юго-Восточной Европы в ЕС формирует общестратегический курс их 
социально-экономического, в том числе внешнеэкономического, развития); членство России, Армении, Украины, Азербайджана в 
СНГ формирует русло добрососедства и сотрудничества, хотя номинальный характер данного межнационального объединения 
сообщает смещение взаимодействия на уровень двусторонних отношений. 

3. В рейтингах ТНК  развивающихся стран присутствуют преимущественно российские ТНК среди стран-членов ОЧЭС в силу 
специализации на топливно-ресурсных нишах мирового рынка. Согласно рейтингу «Forbes 2000», по итогам 2011 г. по количеству 
ТНК Россия занимает 6-е место и представлена четырьмя компаниями: Газпром, Лукойл, Роснефть, Сбербанк; Турция представлена 
одной компанией [5]. Однако ряд стран ОЧЭС входит в сферу интересов российских ТНК как транзитные территории к основным 
рынкам сбыта (например, газопроводы в Европу «Южный поток» (Россия-Болгария), «Голубой поток» (Россия-Турция), «Уренгой-
Помара-Ужгород» (Россия – Украина); нефтепроводы «Баку- Новороссийск», «Тбилиси – Туапсе» и др.). Одновременно обращает на 
себя внимание повышенный интерес со стороны ТНК развитых государств к странам полупериферии. 

4. Организация ЧЭС создана в 1992 г. в целях более тесного экономического сотрудничества стран-участниц, свободного передвижения 
товаров, капиталов, услуг и рабочей силы и интеграции экономик этих стран в мировую экономическую систему. География 
организации  охватывает территории государств Черноморского побережья, Балкан и Кавказа площадью до 20 миллионов кв. км. На 
этой территории проживает до 350 млн. человек. А ежегодный товарооборот внешней торговли составляет более 300 млрд. долл., в 
том числе доля России – 30%.[6]  Данная организация функционирует на четырех уровнях: межправительственном (саммиты и 
сессии Совета министров иностранных дел); предпринимательском (Деловой совет ЧЭС – орган координации предпринимательских 
инициатив); финансовом (Черноморский банк торговли и развития) и академическом (формируется единая региональная 
академическая сеть государств Черноморского бассейна, которую предполагается интегрировать с аналогичными европейскими 
сетями) [7]. 
Идентифицировать оставшиеся две подсистемы глобальной экономики применительно к исследуемой группе стран не 

представляется возможным в силу полупериферийного характера их развития и отдаленности от трансакций по созданию и распределению 
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мирового дохода.  
Таким образом, обозначенные элементы формируют, по крайней мере, два пути адаптивного развития стран-членов ОЧЭС в 

глобальной экономике. 
Имитационный путь, или «догоняющего развития», исторически характерный для формирования полупериферии мировой 

экономики, модифицированный с учетом современных изменений в объектах и системе взаимодействия. Так, согласно Докладу о росте 
2009 г. «Стратегии устойчивого роста и инклюзивного развития» Комиссии Всемирного банка по росту и развитию [8], устойчивый 
высокий рост – это рост «наверстывания». Мировая экономика сегодня имеет более открытый и интегрированный характер, что позволяет 
быстрорастущим экономикам импортировать идеи, технологии и ноу-хау из остального мира. Один из каналов получения этих знаний – 
иностранные прямые инвестиции, которые активно привлекали некоторые экономики с высокими темпами роста; другой канал – 
образование за рубежом, которое нередко формирует долговременные сети международного общения. Открытая мировая экономика также 
предлагает странам полупериферии глубокий эластичный рынок для их экспорта. Поскольку разделение труда ограничено размерами 
рынка, то огромный мировой спрос позволяет странам специализироваться на новых экспортных направлениях и самыми разными 
способами повышать свою производительность. Также догоняющий рост возможен благодаря обилию рабочей силы. По мере расширения 
и разветвления экономики новые предприятия втягивают неполностью занятых работников  традиционного сельского хозяйства в более 
продуктивный труд в городах. Экономики, развивающиеся по модели высокого роста, трансформируют себя структурно, задействуя и 
политический ресурс.  Политические основы устойчивого высокого роста формируют среду для значительных инвестиций, создания 
рабочих мест, конкуренции, перемещения ресурсов, для социальной защиты, справедливости и инклюзации в мирохозяйственные 
процессы. 

Второй путь, который возможен только в условиях реструктуризации мирового сообщества на базе кризисных тенденций, - 
инновационный. Учитывая, что мировой  финансово-экономический кризис 2008 г. указал на существование инновационной паузы 
(связанной с переходом от пятого к шестому технологическому укладу) [см., например, 9], высокий уровень обособленности 
постиндустриального сектора от реального, а финансовых активов от реальных производственных, тотальную деиндустриализацию 
экономик ведущих стран и на это  основе сокращение производительности труда, - указанный путь рассматривается как путь 
трансформации и адаптации к новым посткризисным условиям хозяйствования странами Центра и предполагает реиндустриализацию их 
экономик на новой технологической платформе.  

Применительно к странам ОЧЭС возможность использования выделенных путей развития базируется на классификации этих стран 
на:  

- экономики со средними доходами (например, Греция, Болгария, Румыния, Албания,  Сербия и Черногория, Турция, Украина, 
Армения, Молдова), где главным конкурентным преимуществом выступают трудоемкие (в том числе постиндустриальные) сектора 
экономики. Такие экономики часто борются за сохранение импульса роста, что позволяет им сокращать разрыв с богатыми странами. По 
мере повышения зарплат они неуклонно теряют свое сравнительное преимущество в трудоемких отраслях. В конечном счете эти 
производства увядают. Рост во все большей мере должен рождаться из знаний, инноваций и более глубоких пластов физического и 
человеческого капитала. Услуги тоже начинают играть более заметную роль в экономической структуре. Стратегии роста, которые на 
относительно низком уровне доходов хорошо служили экономике, перестают работать. Вместо целевой поддержки трудоемких секторов 
правительствам следует развивать систему высшего образования для укрепления растущего сектора услуг. Одновременно  в рамках 
инклюзации в мировую экономику данные государства могут выполнять аутсорсинговые функции в инфраструктурных и 
производственных отраслях; 

- страны, богатые природными ресурсами (Азербайджан, Россия). Экономики, которым дарованы большие запасы нефти, 
минералов или иные естественные ресурсы, должны быть в состоянии инвестировать свою «ренту» или доходы у себя дома, что будет 
увеличивать их потенциал роста. Однако исторический опыт в большинстве случаев был обратным и вел к «голландской болезни», 
разворовывания доходов от эксплуатации ресурсного потенциала страны, снижал стимулы для диверсификации экспорта. Соответственно, 
изменения в такой политике должны быть ориентированы на получение приемлемой части ренты за ресурсы; создание фондов, 
размещенных в надежных финансовых центрах за рубежом, и на четкой и прозрачной политике и приоритетах инвестирования и освоения 
этих средств внутри страны. Наряду с этими краткосрочными приоритетами необходимо формировать и долгосрочную промышленную 
политику реиндустриализации. 

Указанное напрямую относится и к России. Реальной угрозой для российской экономики сегодня является рост удельных издержек 
на труд и капитал при монотоварном производстве в отраслях первичного передела. По мнению экспертов, экономика РФ находится на 
уровне «потенциального выпуска», то есть производственные мощности загружены на достаточно высоком уровне: на апрель 2013 г. 
уровень загрузки рабочей силы составил 89%. Одновременно проинфляционные факторы перегрева наблюдаются не только на рынке 
труда, но и в других сегментах экономики, в том числе во внешнеторговом [10]. Выход из данного состояния – в создании и развитии 
новых производственных мощностей, вовлекающих новую рабочую силу. Причем в качестве секторов производства, требующих развития, 
– тяжелая промышленность, ориентированная на производство средств производства в целях противостояния зарубежной конкуренции и  
удовлетворения внутреннего спроса. В данном контексте российская экономика выходит на траекторию переориентации с сокращающегося 
монопродуктового экспорта и производства на создание и удовлетворение внутреннего спроса. Усиление этой тенденции возможно на 
основе внедрения инноваций и формирования рынка высококвалифицированной рабочей силы для реального сектора. Учитывая 
длительный инвестиционный цикл приоритетных производств, основу их развития составляет государственно-частное партнерство. Во 
внешнеэкономическом секторе необходимо закрепление наметившихся тенденций экспансии  продукции высокой добавленной стоимости  
на рынках стран ближнего зарубежья и развивающихся государств. 

Таким образом, трансформация мировой экономики в глобальную наряду с традиционными субъектами мирохозяйственного 
взаимодействия выдвигает и новые глобальные информационные и финансовые центры, на уровне которых принимаются и проводятся 
макрорешения наднационального порядка. При этом такая система закрепляет и усиливает иерархическую структуру подсистемы 
национальных государств «Центр- полупериферия – периферия», определяя только различные траектории адаптивного развития для 
каждого ее элемента. В частности, для стран ОЧЭС, относимых к полупериферии,  были выделены пути догоняющего развития на основе 
усиления постиндустриального вектора и выполнения аутсориснговых функций для стран Центра (в первую очередь, ЕС и США), а также 
путь инновационного развития на основе реиндустриализации экономики в контексте активизации государственно-частного партнерства и 
возрождения социалистических идей. Именно второй путь был рекомендован российской экономике. 
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СТРУКТУРНІ  АСПЕКТИ  КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  РЕГІОНУ 
 
Гавриленко С.М., к.е.н., доцент кафедри “Розвиток та розміщення продуктивних сил” Донецького національного університету, 
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Гавриленко С.М., Солод М.А. Структурні аспекти капіталізації промисловості регіону. 
У статті розглядаються проблеми структурних трансформацій промислового сектору в контексті підвищення його капіталізації. Визначено 
роль капіталізації як одного з основних чинників економічного зростання і підвищення конкурентоспроможності як національної економіки 
в цілому, так і її окремих регіонів. Розглянуто структурні особливості капіталізації підприємств, представлених в найбільш відомих 
світових рейтингах. Визначено пріоритетні напрямки виробничої діяльності, які забезпечують зростання капіталізації провідних компаній 
розвинених країн світу. Досліджено галузеву специфіку показників капіталізації промислових підприємств Донецької області. Розглянуто 
взаємозв’язки між галузевою структурою промисловості Донецької області, результатами роботи промислового сектору, динамікою 
капітальних вкладень за останні роки і структурними характеристиками капіталізації підприємств регіону. Визначено вплив накопичених 
диспропорцій в структурі промисловості Донецької області на розвиток процесів капіталізації промислових підприємств регіону і 
можливості подолання накопичених дисбалансів.  
Ключові слова: структура, промислове виробництво, капіталізація, регіон, дисбаланси, структурні трансформації  
Гавриленко С.Н., Солод М.А. Структурные аспекты капитализации промышленности региона. 
В статье рассматриваются проблемы структурных трансформаций промышленного сектора в контексте повышения его капитализации. 
Определена роль капитализации как одного из основных факторов экономического роста и повышения конкурентоспособности как 
национальной экономики в целом, так и ее отдельных регионов. Рассмотрены структурные особенности капитализации предприятий, 
представленных в наиболее известных мировых рейтингах. Определены приоритетные направления производственной деятельности, 
которые обеспечивают рост капитализации ведущих компаний развитых стран мира. Исследована отраслевая специфика показателей 
капитализации промышленных предприятий Донецкой области. Рассмотрены взаимосвязи между отраслевой структурой промышленности 
Донецкой области, результатами работы промышленного сектора, динамикой капитальных вложений за последние годы и структурными 
характеристиками капитализации предприятий региона. Определенно влияние накопленных диспропорций в структуре промышленности 
Донецкой области на развитие процессов капитализации промышленных предприятий региона и возможности преодоления накопленных 
дисбалансов.  
Ключевые слова: структура, промышленное производство, капитализация, регион, дисбалансы, структурные трансформации 
Gavrilenko S., Solod M. Structural aspects of regional industry capitalization.  
In the article discusses the problems of structural transformations of industrial sector in the context of increase of his capitalization. The role of 
capitalization as one of basic factors of the economy growing and increase of competitiveness as national economy on the whole and it’s separate 
regions is determinates. The structural features of capitalization of enterprises, presented in the most known world ratings, are considered. The 
priority directions of production activity, which provide growth of capitalization of leading companies of the developed countries of the world are 
determinates. The structural specific of indexes of capitalization of industrial enterprises of the Donetsk area is investigated. Interaction between the 
structure of industry of the Donetsk area, year results of industrial sector, dynamics of capital investments in the last few years and structural 
descriptions of capitalization of regional enterprises are considered. Influence of the accumulated disproportions in the industry structure of the 
Donetsk area on the development of regional industrial enterprises capitalization processes and the possibility of overcoming of the accumulated 
disbalances is determinates. 
Keywords: structure, industrial production, capitalization, region, disbalances, structural transformations  
 

Капіталізація як фундаментальний процес, економічний зміст якого полягає в підвищенні вартості капіталу, що належить суб'єктам 
усіх рівнів господарювання, на основі зростання їхнього господарського потенціалу й ефективності функціонування, багато в чому 
визначає темпи розвитку і  конкурентоспроможність як національної економіки в цілому, так і її окремих регіонів, створює передумови для 
підвищення якості життя і добробуту суспільства. Значущість капіталізації зростає в умовах глобалізаційних змін у виробничій і 
інституціональній структурі, фінансовій сфері світової економіки, здійснюючи суттєвий вплив на розвиток всіх суб’єктів національних 
економік.  

Останнім часом зростає науковий і практичний інтерес до дослідження всього спектру складових капіталізації, їх теоретичного 
обґрунтування, що дозволяє розкрити сутність економічних відносин, які виникають при цьому, виявити чинники й умови їхнього 
розвитку, визначити зв'язки, що взаємодіють на всіх рівнях національного господарства. Необхідність поглиблення уявлень про різні 
аспекти капіталізації в її сучасному трактуванні відкриває можливості вирішення цілого ряду практичних проблем, що безпосередньо 
визначають перспективи сталого економічного зростання.  

В світлі цього актуальність дослідження, результати якого представлено в статті, обумовлена у науковому плані – наявністю 
дискусійних питань теоретико-методологічного і концептуального характеру: стосовно ролі, можливостей і взаємодії структурних чинників 
у процесах капіталізації промислового виробництва; у практичному плані – необхідністю поліпшення аналітичного та методологічного 
забезпечення формування передумов підвищення капіталізації національних промислових підприємств. 

Варто зазначити, що існує досить насичений обсяг досліджень, національних і зарубіжних, з означених вище проблем. Питання 
капіталу та капіталізації висвітлювали такі представники світової економічної думки, як: А.Сміт, А.Маршал, Т.Стюарт, К.Свейбі, К.Маркс, 
Дж.Гікс, Г.Брінгхем, А.Гроппелі та інші. Різні аспекти капіталізації досліджуються в роботах таких вчених, як І.Алексеєв, Г.Башнянин, 
Н.Брюховецька, І.Булєєв, І.Васильчук, Л.Галько, В.Гринчуцький, М.Дєдкова, В.Жидченко, Ю.Іванов, В.Казінцев, Г.Карчева, Н.Кизим, 
В.Ковалев, М.Козоріз, В.Корнеєв, Е.Кравченко, О.Кузьмін, Т.Малова, Л.Мельник, А.Остапенко, Е.Пономаренко, В.Приходько, А.Тищенко, 
Ю.Туринський, Н.Ушенко, Л.Фролова, В.Хаустова, І.Хома, О.Шепеленко, С.Шумська, І.Яремко. В контексті взаємозв’язків капіталізації із 
структурними характеристиками економічних систем різного рівня інтерес становлять роботи О. Амоши, В. Гейця, М. Герасимчука, С. 
Дорогунцова, С. Єрохіна, Б. Кваснюка, Ю. Кіндзерського, І. Крючкової, М. Меламеда, О. Осауленка, Т. Приходько, М. Скрипниченко, О. 
Чухно, Л. Шинкарук, Т. Шинкоренко, Б. Щукіна.  

Втім, незважаючи на появу за останні роки значної кількості робіт, в яких розглядають різні аспекти процесу капіталізації, 
системних досліджень у цьому напрямі на сьогодні бракує. Насамперед, це обумовлено багатоаспектністю поняття "капіталізація", що 
розглядається в різних  формах і проявах, а також з наявністю значної кількості проблем, пов’язаних із сучасними реаліями розвитку 
вітчизняного промислового виробництва. Залишається недостатньо дослідженими питання аналізу впливу окремих чинників на зрушення в 
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структурі промисловості, оцінки взаємозв’язків між структурними характеристиками промислового виробництва і рівнем його 
капіталізації. 

Виходячи з цього, мета статті полягає в аналізі взаємозв’язків між структурними характеристиками промислового виробництва та 
показниками його капіталізації з урахуванням особливостей сучасних процесів у національному та регіональному економічному просторі. 

Сучасна концепція капіталізації виступає основою вирішення таких важливих практичних питань як подолання суттєвої 
недооціненості національних компаній, реальна оцінка їхньої вартості, входження у світову економіку відповідно до міжнародних критеріїв 
ефективності. Вирішення цих питань безпосередньо пов'язано з ефективною реалізацією змісту капіталізації, що розкривається на 
макрорівні в якості вирівнювання граничної продуктивності капіталу, здійснення безперервності процесу суспільного відтворення, на 
регіональному рівні  - як основа підвищення конкурентоспроможності регіонів і ефективної структурної перебудови економіки регіону, на 
мікрорівні господарювання  - як перехід господарюючих суб'єктів до стратегічного планування, формування оптимальної структури 
активів, фінансування компаніями інноваційного процесу.   

Концептуальне обґрунтування капіталізації визначається значимістю розвитку фінансової системи в умовах розширення 
економічної глобалізації і загострення міжнародної конкуренції за залучення світового капіталу. Ефективність функціонування 
національної фінансової системи залежить від рівня капіталізації національного багатства.  Недокапіталізованість національного багатства 
є також причиною звуження вартісного обсягу внутрішнього ринку, його невідповідності масштабам вільних фінансових ресурсів.  

На регіональному рівні підвищення капіталізації промислових підприємств має суттєве значення для формування ринкових джерел 
зростання інвестиційного потенціалу регіону, розширення фінансової основи його економічної модернізації з урахуванням необхідності 
відновлення основних фондів за рахунок вартості власного капіталу.  

В розвинених країнах питання моніторингу та аналізу капіталізації компаній перебувають в зоні постійної уваги і знаходять 
віддзеркалення в різних рейтингах, як національних, так і міжнародних. 

За даними щорічного авторитетного світового рейтингу FT Global 500 [1], який оцінює ринкову капіталізацію 500 найбільших 
компаній світу, їх сукупна ринкова вартість зменшилася в 2012 році на 3,6% у порівнянні з 2011 роком і становить 25,3 трлн дол. Першу 
позицію рейтингу 2012 посіла корпорація Apple з капіталізацією 550 млрд. дол., яка випередила колишнього беззмінного лідера впродовж 
кількох останніх років - нафтогазову корпорацію ExxonMobil (408,78 млрд. дол.). В результаті на третьому місці опинилася китайська Petro 
China (278,97 млрд. дол.), яка поступилася своєю другою сходинкою колишньому лідеру ExxonMobil. Четверте і п'яте місця в рейтингу 
посіли Microsoft (270,6 млрд. дол.) і IBM (241,7 млрд. дол.) відповідно. За ними йдуть Industrial & Commercial Bank of China, Royal Dutch 
Shell, China Mobile і General Electric. Замикає першу десятку нафтогазова компанія Chevron (211,9 млрд. дол.). За сумарною капіталізацією 
перше місце посідають банки (загальною вартістю 3,8 трлн. дол.), друге місце - нафтогазові компанії (сукупна капіталізація 3,3 трлн. дол.). 

При складанні іншого щорічного рейтингу - американського Forbes, який оцінює 2000 найбільших світових компаній [2], 
враховуються чотири основних показника: виручка, прибуток, активи і ринкова капіталізація. Відповідно до цього рейтингу в 2011 році 
сукупні показники 2000 найбільших компаній світу становили 36 трлн. дол. виручки, 2,64 трлн. дол. прибутку. Вони керують активами у 
149 трлн. дол. і оцінюються ринком в  37 трлн. дол. У рейтингу 2011 року представлені компанії з 66 країн. Домінують в ньому компанії 
США (524 компанії) і Японія (258 компаній). На третій позиції знаходиться Китай, представлений 136 компаніями. За трійкою лідерів ідуть 
Великобританія (93 компанії), Південна Корея (68) і Індія (61 компанія). 

У світових рейтингах останніх років промислові компанії України, як і раніше, не представлені. Загальна капіталізація фондового 
ринку України становить на порядок менше вартості окремих компаній, які входять до світових рейтингів. 

Існує кілька вітчизняних аналогів рейтингів підприємств, що містять інформацію, за якою можна судити про рівень капіталізації 
підприємств України. Так, українська версія рейтингу Forbes [3] аналізує 200 найбільших вітчизняних компаній за виручкою, активами і 
чистим прибутком. Підсумковий рейтинг показує, які компанії займають високі місця в кожному з трьох списків. Дослідження «50 
найбільших підприємств України» [4] базує свої висновки на сукупній оцінці результатів діяльності підприємства, вартості його активів, 
обсягу інвестицій, а також експертній оцінці рівня корпоративного управління, вартості бренду і інтелектуального капіталу. Рейтинги 
журналу «ГVардія» [6] також містять комплексну оцінку економічних показників і якісну оцінку системи управління. 

При зіставленні результатів аналізу світових рейтингів найбільших компаній і вітчизняних аналогів звертає на себе увагу їх 
галузева специфіка. У світових рейтингах лідерські місця належать високотехнологічним компаніям, орієнтованим на інновації, а також 
нафтопереробним  компаніям і банкам. Вітчизняні рейтинги, які очолюють металургійні корпорації, є фактично віддзеркаленням 
накопичених в економіці України структурних диспропорцій. 

Металургія України, на частку якої припадає близько 20% реалізованої промислової продукції, залишається провідною галуззю 
вітчизняного промислового комплексу. У структурі промисловості Донецької області частка металургійного виробництва ще вища і 
складає більше 35% [6]. Відповідно, перші місця за показниками капіталізації посідають саме металургійні підприємства, зокрема, холдинг 
«Метінвест» з його потужним металургійним дивізіоном [3]. Підприємства холдингу - лідера вітчизняної металургії - забезпечують 
виробництво близько 48-53% основних видів продукції (чавуну, сталі і прокату), «Євраз», «ІСД» та «ArcelorMittal» - ще 42-46%, решта 
учасників ринку сумарно виробляють близько 5-7 %.  

Серед підприємств Донецької області, яких можна віднести до лідерів за показниками капіталізації, немає виробників 
високотехнологічної продукції, ІТ-компаній, підприємств з високою  інноваційної активністю. Це свідчить про принципові відмінності у 
вітчизняних і зарубіжних процесах розвитку капіталізації промислового сектору. 

Варто зазначити, що промисловість Донбасу в останній час працює в складних умовах. За 2012 рік загальний обсяг промислового 
виробництва Донецької області зменшився в порівнянні з попереднім роком на 5,4%. Спад промислового виробництва регіону у значному 
ступені пов'язаний з кризовими явищами в світовій економіці. Орієнтований на експорт металургійний комплекс області є надзвичайно 
залежним від зовнішньоторговельної кон'юнктури, яка протягом всього 2012 року була несприятливою. Внаслідок зниження попиту на 
зовнішніх ринках збуту металу обсяг продукції в металургійному виробництві і виробництві готових металевих виробів області за 2012 рік 
зменшився в порівнянні з попереднім роком на 15%. 

Річна виплавка чавуну, склавши в 2012 році 12,3 млн. тонн, зменшилася в порівнянні з 2011 роком на 9,4%. Виплавка сталі за 2012 
рік склала 13,9 млн. тонн, що менше попереднього року на 17%. Безперервний розлив сталі в порівнянні з 2011 роком скоротився на 18,4% і 
склав 9,8 млн. тонн, або понад 70% загального обсягу виробленої сталі. Готового прокату за 2012 рік вироблено 8 млн. тонн – менше, ніж 
рік тому, на 13,6%, зокрема, виробництво листового прокату скоротилося на 18,8%. Випуск металевих труб, склавши за рік 528,3 тис. тонн, 
зменшився в порівнянні з 2011 роком на 29,3%. 

Скорочення виробництва чавуну спричинило зменшення потреби в технологічному паливі для доменних печей. В результаті випуск 
коксу, склавши за 2012 рік 10,1 млн. тонн, зменшився в порівнянні з попереднім роком на 8,3%. 

Металургійний комплекс області потерпає від збитків, починаючи з 2009 року. За 2012 рік унаслідок спаду на 15% загального 
об'єму виробництва, що спричинило дорожчання собівартості за рахунок умовно-постійних витрат і зниження на 12% експортних цін на 
чорні метали негативний фінансовий результат роботи металургійних підприємств регіону досяг 5,8 млрд.грн. проти 2,1 млрд.грн. у 
попередньому році.  

Падіння ринків і зниження обсягів виробництва призводить до згортання інвестиційних проектів і стагнації в металургійній галузі. 
Майже єдині, хто продовжує інвестувати в оновлення своїх підприємств, - це все той же «Метінвест», який тільки для маріупольських 
активів («Азовсталі» і «ММК ім. Ілліча») розробив восьмирічну стратегію, що передбачає вкладення в підприємства близько 8 млрд. дол. 
Крім того, 3 млрд. дол. планується інвестувати в гірничо-збагачувальні комбінати в найближчі п'ять років. Так. «Азовсталь» і «Єнакіївський 
металургійний завод» продовжують будувати установки пиловугільного вдування, «ЄМЗ» - також кисневий блок, а «ММК ім. Ілліча» - 
прокатний стан. «Алчевський металургійний комбінат», що належить групі ІСД,  на модернізацію і реконструкцію має намір спрямувати 
215 млн. дол. 
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Слід зазначити, що у скрутному становищі перебуває не тільки металургія, а й інші галузі промислового комплексу Донеччини, що 
ще більш ускладнює умови для структурної перебудови і підвищення капіталізації промислового сектору регіону. У 2012 році в порівнянні 
з 2011 роком у Донецькій області скоротилися обсяги продукції також у виробництві і розподілі електроенергії – на 0,1%, у виробництві 
харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 0,7%, в машинобудуванні – на 3,6%, у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки 
– на 9,5%, у виробництві будівельних матеріалів і іншої неметалічної мінеральної продукції – на 12,2%, в здобичі неенергетичних корисних 
копалини – на 16,3%, в легкій промисловості – на 19,7%. 

В цілому у промисловості Донецької області за 2012 рік отримано негативний фінансовий результат в сумі 6,9 млрд.грн. (прибуток 
склав 9,7 млрд.грн., а збитки – 16,6 млрд.грн), тоді як в 2011 році прибуток перевищував збитки на 1,8 млрд.грн. У вугільній промисловості 
області збитки за підсумками 2012 року перевищили прибуток на 3,2 млрд.грн., у хімічній і нафтохімічній промисловості – на 2,2 млрд.грн., 
у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – на 1,2 млрд.грн. 

Позитивний фінансовий результат в цілому по економіці області за 2012 рік забезпечено за рахунок оптової торгівлі, де 
перевищення прибутків над збитками склало 5,7 млрд.грн., транспорту – 2,1 млрд.грн., фінансовій і страховій діяльності – 1,6 млрд.грн., 
будівництва – 0,8 млрд.грн. Серед промислових видів діяльності позитивний фінансовий результат за 2012 рік отримано у виробництві, 
передачі і розподілі електроенергії – 2,5 млрд.грн., у машинобудуванні – 1,5 млрд.грн., у харчовій промисловості – 0,6 млрд.грн. 

У І кварталі 2013 року отриманого в оптовій торгівлі, на транспорті і у фінансовій діяльності прибутку виявилося недостатньо, щоб 
перекрити збитки промислових підприємств. В цілому по області 52% підприємств отримали прибуток в сумі 3,6 млрд.грн., а 48% – зазнали 
збитки на 6,3 млрд.грн., внаслідок чого негативний фінансовий результат до оподаткування склав 2,7 млрд.грн.  

У промисловості регіону перевищення збитків за І квартал 2013 року (4,3 млрд.грн.) над прибутком (1,7 млрд.грн.) склало 2,6 
млрд.грн. У металургійному комплексі, де загальний обсяг виробництва за І квартал 2013 року скоротився проти І кварталу 2012 року на 
19,1%, а валютна виручка від експорту чорних металів зменшилася на 12,1%, отримано негативний фінансовий результат в сумі 1,8 
млрд.грн. У вугільній промисловості області збитки, які понесли 63% підприємств, перевищили прибуток на 0,8 млрд.грн. У хімічній і 
нафтохімічній промисловості негативний фінансовий результат за I квартал 2013 року склав 0,6 млрд.грн. 

Процеси капіталізації промислових підприємств тісно пов'язані з обсягами та структурою капітальних інвестицій. За 2012 рік 
підприємствами і організаціями Донецької області за рахунок всіх джерел фінансування освоєно 30,1 млрд.грн. капітальних інвестицій (без 
ПДВ), що склало дев'яту частину загального їх обсягу в Україні. По цьому показнику регіон традиційно зайняв в країні друге місце після 
Києва. 

Із загального обсягу капітальних інвестицій, використаних в області в 2012 році, 48,5% припадало на будівництво, реконструкцію, 
капітальний ремонт будівель і споруд, 44,7% – на придбання машин, устаткування, інвентарю і транспортних засобів. Решту інвестицій 
спрямовано в інші матеріальні і нематеріальні активи. 

В порівнянні з 2011 роком загальний обсяг капітальних інвестицій в розвиток економіки області збільшився на 12,4% (у зіставних 
цінах). 

В цілому по економіці області основним джерелом фінансування інвестиційної діяльності залишаються власні кошти підприємств і 
організацій, які в 2012 році склали 20 млрд.грн., або дві третини всіх інвестицій. Використані як капітальні інвестиції бюджетні кошти 
склали 5 млрд.грн., або 16,5%, зокрема, на кошти державного бюджету припадало 12,7% обласного обсягу. Питома вага банківських 
кредитів і інших позик склала 13,4% всіх капітальних інвестицій. 

Капітальні інвестиції, використані промисловими підприємствами регіону, зросли за 2012 рік в порівнянні з попереднім роком на 
3,5% і склали 14,8 млрд.грн., або 49,3% обласного обсягу. Зменшилося в порівнянні з 2011 роком інвестування підприємств вугільній галузі 
– на 3,7%, металургійного комплексу – на 11,4%, хімічного виробництва – на 14,9%, підприємств з виробництва коксу, продуктів 
нафтопереробки – на 19,9%, підприємств з виробництва і розподілу електроенергії – на 1,7%. Разом з тим збільшили обсяги інвестицій 
підприємства машинобудування – на 32,2%, харчової промисловості – на 44,9%, підприємства із здобичі неенергетичних корисних 
копалини – в 1,5 рази, з виробництва будівельних матеріалів і іншої неметалічної мінеральної продукції – в 2,6 разів.  

Ця ситуація, з одного боку, є ознакою критичного накопичення кризових явищ в промисловості регіону. Втім, з іншого боку, такий 
стан справ свідчить про певні внутрішні можливості подолання дисбалансів у структурі як самого промислового комплексу регіону, так і у 
показниках капіталізацій промислових підприємств, що входять до його складу. 

Таким чином, характеристики капіталізації промислового сектору Донецької області свідчать про наявність значної кількості 
проблем, пов'язаних зі структурними диспропорціями, накопиченими у вітчизняній промисловості. У цьому контексті підвищення 
капіталізації українських промислових підприємств, з одного боку, є індикатором і стимулом їхнього успішного розвитку, але, з іншого 
боку, може сприяти консервації наявних структурних дисбалансів. Тому питання сутності і змісту капіталізації як складного 
багаторівневого процесу, що активно впливає на економічний потенціал і відтворення та по-різному проявляється в специфічних 
національних і регіональних умовах, потребують подальшого опрацювання.  

Промислові підприємства, які є ключовими елементами економічної регіональної системи, створюючи фундамент сталого розвитку 
регіону, в той же час потребують створення сприятливих умов для своєї діяльності, зокрема, формування структурних передумов для 
зростання капіталізації, координації процесів капіталізації і структурної перебудови економіки регіону.  

Поглиблення досліджень щодо структурних характеристик капіталізації промислового виробництва сприятиме підвищенню рівня 
теоретико-методологічної обґрунтованості, досконалості та практичної ефективності регулювання розвитку промислового комплексу 
регіонів та зростанню капіталізації вітчизняного промислового виробництва. 
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Гасанов И. Инвестиционная деятельность в строительстве Азербайджана. 
В статье, рассматривается привлечение в экономику страны иностранных инвестиций, что является важной составной частью стратегии 
экономического развития Азербайджанской Республики.  
Необходимо отметить, что политическая стабильность и экономическое развитие страны в последние годы способствовали росту 
заинтересованности иностранных государств во вложении долгосрочных инвестиций в экономику Азербайджана. 

                                                           
© Гасанов И., 2013 



ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ  
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ  ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 99

Таким образом, автор, отмечает, что на данный момент в стране проводятся меры по последовательному осуществлению экономических 
реформ, улучшению бизнес среды, развитию ненефтяного сектора наравне с нефтяным с целью привлечения инвестиций в экономику страны 
для осуществления правительством политики «открытого окна». 
Ключевые слова: иностранные инвестиции, ненефтяной сектор,  инвестиционная политика, конкурентоспособность экономики, 
стороительно – промышленная индустрия. 
Гасанов І. Інвестиційна діяльність у будівництві Азербайджану. 
У статті, розглядається залучення в економіку країни іноземних інвестицій, що є важливою складовою частиною стратегії економічного 
розвитку Азербайджанської Республіки. 
Необхідно відзначити, що політична стабільність та економічний розвиток країни в останні роки сприяли зростанню зацікавленості іноземних 
держав у вкладенні довгострокових інвестицій в економіку Азербайджану. 
Таким чином, автор, зазначає, що на даний момент в країні проводяться заходи по послідовному здійсненню економічних реформ, поліпшення 
бізнес середовища, розвитку ненафтового сектора нарівні з нафтовим з метою залучення інвестицій в економіку країни для здійснення урядом 
політики «відкритого вікна». 
Ключові слова: іноземні інвестиції, ненафтової сектор, інвестиційна політика, конкурентоспроможність економіки, стороітельная - 
промислова індустрія. 
Hasanov I. Investment activity in the construction of Azerbaijan. 
This article is considered an attraction in the economy of foreign investment, which is an important part of the strategy of economic development of 
Azerbaijan Republic.  It should be noted that the political stability and economic development of the country in recent years have contributed to increase 
the interest of  foreign countries in the attachment of long-term investments in the economy of Azerbaijan. The author notes that, at this point in the 
country is taking steps to consistent implementation of economic reforms to improve the business environment, the development of non-oil sector, along 
with the oil in order to attract investments into the country to implement the government's policy of “open window”. 
Keywords: foreign investment, the non-oil sector, investment policy, competitiveness the ability of the economy, construction industrial 

 
Постановка проблемы. Привлечение в экономику страны иностранных инвестиций является важной составной частью стратегии 

экономического развития Азербайджанской Республики. Политическая стабильность и экономическое развитие страны в последние годы 
способствовали росту заинтересованности иностранных государств во вложении долгосрочных инвестиций в экономику Азербайджана. По 
сей день в республике были приняты важные законы, связанные с неприкосновенностью имущества, защитой прав и интересов инвесторов, 
создание одинаковых условий работы для местных и иностранных предпринимателей, беспрепятственным использованием полученной 
прибыли, тем самым была создана правовая база. На сегодня инвестиционную деятельность в Азербайджанской Республике регулируют два 
закона: подтвержденный Указом Президента Азербайджанской Республики  №952 от 13 января 1995-го года «Закон Азербайджанской 
Республики об инвестиционной деятельности» и подтвержденный Указом Президента Азербайджанской Республики  №57 от 15 января 1992-
го года «Закон Азербайджанской Республики о защите иностранных инвестиций» [1]. Кроме этого, правительство Азербайджанской 
Республики подписало с рядом стран двусторонние соглашения об отмене двукратного налогообложения, поощрению и двусторонней защите 
инвестиций. Была осуществлена отмена всей ответственности, связанной с конвертацией прибыли в иную валюту или с реинвестицией, на 
основе принципов рыночной экономики был сформирован единый валютный курс. Эти мероприятия увеличили интерес иностранных 
инвесторов, международных финансовых учреждений и экономических организаций к Азербайджану. 

На данный момент в стране проводятся меры по последовательному осуществлению экономических реформ, улучшению бизнес 
среды, развитию ненефтяного сектора наравне с нефтяным. С целью привлечения инвестиций в экономику Азербайджанской Республики 
правительство проводит политику «открытого окна». 

Анализ последних исследований и публикаций. В последние годы процесс интеграции Азербайджана в мировую экономику принял 
интенсивный характер. Это можно наблюдать по таблице. 

 
Таблица. 

Инвестиции, направленные на экономику страны (млн. долларов США) 
Инвестиции, направленные на экономику страны (млн. долларов США) 

 
 

1995-2002 2003-2011 
1995-2011 

(всего) 
Все инвестиции 12473,6 106247,8 118721,3 
Внутренние инвестиции 3353,9 52443,2 55797,1 
Нефтяной сектор 902,5 9024,1 9926,5 
Ненефтяной сектор 2451,7 43419,2 45870,6 
Иностранные инвестиции 9119,8 53804,5 62924,2 
Нефтяной сектор1 6105,3 31333 37438,3 
Ненефтяной сектор2 3014,4 22471,5 25485,9 

Источник: Госкомстат Азербайджанской Республики, 2012 г. 
Анализ данных, приведенных в таблице свидетельствует о том, что в 1995–2011-е годы из инвестиций, направленных на экономику 

страны на сумму в 119 миллиардов долларов США более 60% (около 63 миллиардов долларов США), приходилось на долю иностранных 
инвестиций. Если в 1995–2002-х годах объем иностранных инвестиций равнялся 9 миллиардам долларов США, то в 2003–2011-х годах эта 
цифра увеличилась в 6 раз и составила 54 миллиарда долларов США. Из всех иностранных инвестиций направленных на экономику страны в 
1995–2011-х годах 25,5 миллиардов было направлено на развитие ненефтяного сектора, и 37,5 миллиардов – на развитие нефтяного сектора. 
Основными сферами, привлекающими действующие в ненефтяном секторе предприятия совместных и иностранных инвестиций, являются 
строительный, промышленный, транспортный и рыночный сектора. В деле учреждения предприятий полностью иностранных и совместных 
инвестиций пай турецких предпринимателей составляет 27,6%, предпринимателей из Великобритании – 11,7%, России – 6,8%, Ирана – 6,2%, 
США – 5,9%, Германии – 2,9%. 

Следовательно, преимущества Азербайджана для иностранных инвесторов заключаются в следующем: 
1. Плодородные условия для иностранных инвесторов: 
- Самый высокий в регионе показатель поголовных иностранных инвестиций напрямую. 
- Правовое обеспечение для инвесторов. 
2. Быстро развивающаяся и открытая экономика: 
- Годовой рост ВВП в 26,4%. 
- Годовой рост иностранного рыночного оборота в 19,8%. 
- Уровень среднего импорта: 5,7%. 
3. Широкие возможности в ненефтяном секторе: 
- Высокий рост в большинстве областей экономической деятельности за последние 5 лет: промышленная – 7,5, строительная – 3,8, 

рыночная – 3,5, транспорта и связи – 2,9, социальных услуг – 2,8, сельскохозяйственная – 2,1 раз. 
- Налоговые уступки производителям сельскохозяйственной продукции. 
4. Природные запасы: полезные ископаемые и плодородные земли. 
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5. Выгодное стратегическое положение: 
- Непосредственный выход в Средней Азии и Каспия. 
- Участие в международных коммерческих инициативах (Великий Шелковый путь, коридор Север-Юг). 
- Фактор расширяющейся Европы и присоединение к Новой Политике Добрососедства. 
6. Конкурентоспособная местная рабочая сила. 
Авторитетные международные организации всегда высоко оценивают быстрое социально-экономическое развитие Азербайджана, 

осуществляемые в стране меры для улучшения бизнес среды и другие достижения республики. В отчете Мирового Банка и Международной 
финансовой корпорации «Doing buisness – 2012» Азербайджан занял 66 место среди 183 стран [3]. Благодаря простоте регистрации имущества 
и параметрам начала предпринимательской деятельности Азербайджан также включен в лидирующую группу среди мировых государств. 
Азербайджанская Республика, достигнувшая успехов в сфере кредитования, работоспособности  и других сферах деятельности находится в 
одном ряду с высокоразвитыми государствами. Так, по 10 различным показателям, согласно отчету о регистрации недвижимости 
подготовленному по 183 странам Азербайджан занимает 9 место. В то же время для передачи имущества в Азербайджане предусмотрено 4 
процедуры, которые осуществляются в течение 11 рабочих дней, пошлина за эти процедуры составляет 0,2% от стоимости имущества. Эти 
показатели являются одними из лучших в регионе. Для сравнения стоит отметить, что в странах Восточной Европы, куда относится 
Азербайджан, и в Средней Азии на процедуры передачи имущество тратится в среднем 37, в Турции – 44, России  – 45, Болгарии – 66, 
Румынии – 70, Иране – 163 дней. В рейтинге начинания предпринимательской деятельности Азербайджан занимает 18 место среди 183 стран. 
Для начала бизнес деятельности в Азербайджане требуется 6 процедур. Оные занимают 8 дней и требуют выплат в размере 2,7% поголовного 
капитала. Минимальный капитал не установлен. В Азербайджане данные показатели являются лучше, чем в странах Центральной и 
Восточной Европы, в которых на процедуры уходит 11 дней. Кроме этого количество процедур для начала предпринимательской 
деятельности меньше, чем в странах вышеуказанных регионов. 

Все вышеперечисленное в очередной раз показывает, что Азербайджан как развитое государство постоянно находится в центре 
внимания ведущих мировых инвесторов.  

ОАО "Промышленно-строительно-инвестиционная корпорация "Аккорд" и Международный банк Азербайджана успешно реализуют 
инвестиционный проект по строительству принадлежащего ОАО цементного завода "Аккорд". Строительство этого предприятия началось в 
2010 году. Благодаря деятельности этого цементного завода уменьшится зависимость страны от импорта. Ежегодно государство выделяет 
льготные кредиты на развитие малого и среднего предпринимательства. В этом году выделено более 200 миллионов манатов льготных 
кредитов. Эти кредиты привлекают еще большие инвестиции в реальный сектор экономики, потому что предоставляемые государством 
кредиты одновременно дополняются средствами предпринимателей и, таким образом, выдача кредитов в общем порядке в течение года 
обеспечивает инвестирование в размере около 300-400 миллионов манатов. 

Азербайджан предпринял очень серьезные шаги по созданию промышленных предприятий. Здесь играют свою роль и 
государственные инвестиции, в то же время эти реалии создает существующий в стране прекрасный инвестиционный климат. По объему 
прямых зарубежных инвестиций на душу населения Азербайджан занимает первое место на пространстве СНГ. Вкладываются как 
зарубежные, так и внутренние инвестиции. В настоящее время внутренние инвестиции составляют 70 процентов общих инвестиций.  

Выделение нерешенной проблемы. В прежние годы страна больше зависела от зарубежных инвестиций. "Но сейчас мы не только 
финансируем необходимые нам проекты, но и азербайджанские компании вкладывают инвестиции в другие рынки - как государственные, так 
и частные компании. Таким образом, бизнес-сектор в Азербайджане укрепляется. По мере укрепления бизнес-сектора собирается больше 
налогов, в то же время открываются рабочие места. Уверен, что в течение ближайших 2-3 лет Азербайджан обеспечит себя основными 
продовольственными товарами. Аналогичный подход должен быть применен и в секторе строительных материалов. Если учесть, что в 
Азербайджане и в будущем будут реализовываться крупные строительные проекты, растет объем зарубежных инвестиций в Азербайджан и 
реализуется государственная инвестиционная программа, то в предстоящие годы строительство и созидательная работа будут осуществляться 
в еще большем объеме", - заявил Президент Азербайджана. 

Помимо этого, с зарубежными инвесторами в страну часто приходят новые технологии и методики работы. Базой для привлечения 
капитала являются экономические отношения между хозяйствующими субъектами экономики Азербайджана, с одной стороны, и 
зарубежными инвесторами - с другой, предписанные действующим законодательством. 

Цель научной статьи. Основные ставящиеся перед инвестиционной политикой задачами являются – привлечение инвестиций, их 
эффективное использование, равная защита прав всех инвесторов. Сейчас этот процесс перешел на новый уровень: не так давно суверенный 
рейтинг Азербайджана был повышен международным рейтинговым агентством Standard&Poor's с «BB+» до «BBB-», и страна перешла в иную 
категорию - инвестиционную. 

Сама инвестиционная деятельность представляет собой совокупность всех действий инвесторов. Ими могут являться граждане, 
частные предприятия, учреждения, организации и структуры Азербайджана, органы госуправления и госпредприятия, учреждения и 
организации и, наконец, граждане и юридические лица других государств, международные финансовые организации, а также лица без 
гражданства (зарегистрированные для ведения хозяйственной деятельности в другой стране).  

Иностранными инвестициями (ИИ) считаются все виды имущества и имущественных прав, в том числе права на результаты 
интеллектуальной деятельности и иные права, не относящиеся к предметным, вкладываемые зарубежными инвесторами в объекты 
предпринимательской и других видов деятельности с целью получения дохода. 

ИИ могут осуществляться в Азербайджане путем долевого участия в предприятиях, организациях, создаваемых совместно с 
юридическими лицами и гражданами страны, посредством создания предприятий, полностью принадлежащих иностранцам, за счет 
приобретения компаний, имущественных комплексов, зданий, сооружений, долей участия в них, покупки ценных бумаг, а также иного 
имущества, прав пользования землей и природными ресурсами и иных имущественных прав и, наконец, в результате заключения договоров с 
юридическими лицами и гражданами страны. 

 Следует отметить, что около 70% вложенных в Азербайджан по сегодняшний день иностранных инвестиций, являются прямыми. А 
это для страны означает новые технологии, дополнительные капиталы, увеличение объема производства, количества производимых товаров, 
приобретение новых организационных технологий или улучшение менеджмента, новые рабочие места. 

По данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, в 2011 г. 84,2% зарубежных средств пришлись на долю 
инвесторов из Великобритании, США, Японии, Франции, Норвегии, Чехии, Турции и Кореи. Инвестиции, в частности, вкладываются в 
нефтегазовую сферу, однако Великобритания намерена направлять в Азербайджане капитал в финансовый рынок, сектор строительной 
промышленности и другие перспективные отрасли [4]. 

Также привлекательными для иностранных инвесторов в ненефтяном секторе Азербайджана являются инвестиционные проекты в 
сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности в сельском хозяйстве, в туризме, в строительном секторе, сферах коммуникации, 
транспорта и логистики. 

Следует также говорить о собственной привлекательности вложения средств. В страну поступает значительный объем валюты от 
продажи нефти, и как бы ни проводилась политика стерилизации, нефтедоллары все же просачиваются в экономику. При небольшом 
предложении и давлении спроса цены неизбежно растут, и рабочая сила стоит все дороже. А для инвестора важно снижение себестоимости 
производства, в том числе за счет фонда заработной платы, коммунальных расходов. Электроэнергия, к примеру, стоит столько же, сколько в 
США, так что невыгодно создавать энергоемкие производства [6]. Законодательство у нас хорошее, но если в стратегии правительства - 
сделать Азербайджан инвестиционно привлекательным, оно должно учесть, что за капитал сейчас в мире идет жесточайшая конкурентная 
борьба, и побеждает в ней Юго-Восточная Азия. 

Результаты исследования. Как результат, по последним данным Министерства экономического развития Азербайджана, в 
экономику республики до сегодняшнего дня инвестировано порядка 120 млрд. долларов, в том числе в 2011 г. – порядка 20 млрд., из которых 
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7 млрд. долларов  представляли собой иностранные капвложения. 
Азербайджан достиг существенных экономических успехов. Примечательно, что согласно Индексу глобальной 

конкурентоспособности за 2012-2013 годы от Всемирного экономического форума Азербайджан поднялся на девять ступеней и занял 46 
место среди 144 стран. Это означает, что Азербайджан находится среди 50 самых конкурентоспособных стран мира. Несомненно, это 
достижение является результатом реализации экономической стратегии установленной Президентом Ильхамом Алиевым, которая позволила 
избежать негативных последствий мирового финансового кризиса и обеспечить устойчивое экономическое развитие. Высокие показатели 
экономического роста, наблюдаемые последовательно в течение многих лет, четкие и последовательные государственные инвестиционные 
программы, меры по диверсификации экономики, постоянная поддержка развитию ненефтяного сектора и другие стратегические меры, 
предпринятые под руководством Президента Ильхама Алиева позволят обеспечить долгосрочные экономические и социальные блага для 
Азербайджана и его населения. 

Одним из новых направлений деятельности корпорации в рамках общего инфраструктурного строительства в Азербайджане является 
строительство систем водоснабжения и канализации.  

Строительство в Азербайджане – одна из важных составляющих экономического развития. Оно является одной из областей 
национальной экономики, производящих продукцию. Здесь создаются основные фонды производственного и непроизводственного 
назначения для промышленного, сельскохозяйственного и других экономических и социальных секторов, создается и восстанавливается 
недвижимое имущество, осуществляются основательные и текущие ремонтные работы. Строительство непосредственно участвует в 
ускорении научно-технического развития, в экономическом и социальном секторах, в усовершенствовании пропорций отраслевого и 
регионального развития, повышении экономического потенциала и обороноспособности республики. Строительно-монтажные организации, 
оснащенные современными машинами и механизмами, являются его институциональными единицами. 

Стратегия развития страны, определенная Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, четко устанавливает значимость развития 
ненефтяного сектора национальной экономики. В частности, "Государственная программа социально-экономического развития регионов 
Азербайджанской Республики на 2009-2013 гг.", утвержденная Президентом страны, существенно улучшила экономическую среду для 
устойчивого развития ненефтяного сектора. На конференции, посвященной итогам четвертого года исполнения государственной программы, 
состоявшейся 12 февраля 2013 г. под председательством Президента Ильхама Алиева, глава государства вновь обозначил приоритет развития 
ненефтяного сектора экономики и укрепления экспортного потенциала страны. 

Всевозрастающая необходимость обеспечения ускоренных темпов развития экономики республики требует создания инвестиционно-
ориентированной экономической среды. Именно приток инвестиций обеспечивает расширение масштабов производства и выход экономики 
на новый, более качественный уровень социально-экономического развития. 

Таким образом, ряд нормативно-правовых актов регулируют инвестиционную деятельность в стране: 15.01.1992 г. Закон "О защите 
иностранных инвестиций", 13.01.1995 г. Закон "Об инвестиционной деятельности", которые направлены на интенсивное вовлечение 
инвестиций в экономику Азербайджана, так как их эффективное использование необходимо для развития социально-экономической базы 
страны, на международное экономическое сотрудничество, интеграцию и обеспечение равной защиты прав всех инвесторов, независимо от 
формы собственности. 

В соответствии с последним законом к инвестициям относятся: денежные средства, целевые банковские вклады, кредиты, паи, акции 
и другие ценные бумаги; движимое и недвижимое имущество (здания, сооружения, оборудование и другие материальные ценности); научно-
практические и другие интеллектуальные ценности, оформленные в соответствующем порядке; совокупность незапатентованных 
технических, технологических, коммерческих и других знаний, составленных в виде технической документации, навыков и 
производственного опыта, необходимых для организации производства (ноу-хау); права пользования землей, водой и другими ресурсами, 
зданиями, сооружениями, оборудованием, иными ценностями. 

В основу стратегии привлечения инвестиций, в том числе и иностранных, были положены принципы интеграции экономики 
республики в мировую систему развития равноправных и взаимовыгодных отношений вне зависимости от идеологических воззрений. Однако 
инвесторам небезразлично, в каких условиях они работают в той или иной стране. И здесь ведущая роль принадлежит инвестиционной 
политике и инвестиционному климату. Инвестиционная политика определяет наиболее приоритетные направления капитальных вложений, от 
которых зависит повышение эффективности экономики, обеспечение наибольшего прироста продукции и национального дохода. 
Инвестиционный климат характеризует степень благоприятности ситуации, складывающейся в регионе, отрасли по отношению к 
инвестициям, которые могут быть сделаны. Практика показывает, что инвесторы проявляют интерес к странам, отличающимся политической 
и экономической стабильностью. Потенциальный инвестор знает, что надежность вложений и получение прибыли находятся в обратно 
пропорциональной зависимости.  

За последние годы, по мнению ведущих зарубежных экспертов, для вложения инвестиций в экономику республики есть все 
возможности: политическая и макроэкономическая стабильность, богатые природные ресурсы, промышленный, научный потенциал, 
избыточная рабочая сила. Поэтому увеличилось как число инвесторов, так и объем вложенных инвестиций.  

Растущий поток иностранных инвестиций в экономику Азербайджана может быть оценен следующим образом. Во-первых, приток 
иностранных инвестиций способствует укреплению социально-политической стабильности как внутри страны, так и в международных 
отношениях, уменьшает опасность вооруженных межнациональных конфликтов. Во-вторых, иностранные инвестиции влияют на ускорение 
процесса включения экономики в мировое хозяйство, развитие эффективных интеграционных процессов. В-третьих, иностранным 
инвестициям сопутствует приток прогрессивных технологий, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции[2]. 

Однако при этом образуются и негативные тенденции: транснациональные компании, осуществляя вложения в экономику другой 
страны, прежде всего, преследуют корыстные интересы - получение максимальной прибыли; большая часть прибыли, полученная на 
совместных предприятиях, не инвестируется, а уходит за рубеж, уменьшая инвестиционные ресурсы в стране; иностранный капитал, вытесняя 
с рынка отечественных производителей, тем самым подчиняет себе целые отрасли, что приводит к зависимости той или иной сферы 
экономики от иностранного капитала; иностранные инвестиции, вложенные в нефтяной сектор экономики, монополизируют инвестиционные 
ресурсы национальной экономики, что повышает стоимость и снижает объемы заемных средств; нефтяная и газовая промышленность, куда 
направляются вложения, являются более капиталоемкими, чем трудоемкими, а поэтому трудоустраивают сравнительно небольшое количество 
работников.  

Таким образом, основная цель - усилить страну, развивать экономику, создать мощный промышленный потенциал и обеспечить 
благополучную жизнь людей. В то же время азербайджанское правительство намерено всячески стимулировать частные инвестиции в 
экономику. Большое внимание при этом уделяется  привлечению инвестиций из-за рубежа.  Если в 1990-е годы наиболее актуальным был 
поиск инвесторов, готовых вкладывать средства в разработку нефтяных и газовых месторождений, то сейчас в планах правительства 
приоритет отдается капиталовложения в «ненефтяной» сектор. Однако объем иностранных инвестиций в отрасли экономики, не связанные с 
нефтью, пока еще остается весьма скромным [7]. 

Наряду с притоком иностранного капитала в республику, в последнее время все более отчетливо проявляется и обратный процесс – 
вывоз финансовых ресурсов за рубеж. Государственный нефтяной фонд проявляет все больший интерес к вложению своих ресурсов в акции 
зарубежных компаний. Как уже отмечалось, такие операции пока проводятся в скромным масштабах и направлены, главным образом, на 
изучение новых направлений в сфере внешнего инвестирования. Но со временем их роль возрастет, поскольку вложения в акции, несмотря на 
свою рискованность, более выгодны, чем традиционное для Фонда инвестирование в зарубежные облигации. 

Выводы и предложения. Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
1. Проблема повышения конкурентоспособности экономики Азербайджана на всех уровнях в условиях глобализации приобретает 

особо важное значение. Поэтому приоритетными должны быть все экономические структуры, а не избранные. 
2. Механизмом инновационного развития могут стать инвестиции, которые позволят повысить конкурентоспособность экономики 
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республики на всех уровнях. 
3. Рассмотрение сущности строительной промышленности на муниципальном уровне позволяет сделать выводы о необходимости 

формирования механизма управления строительно-промышленной индустрии для мезоуровня, который обеспечивал бы устойчивые темпы 
роста экономики и повышение конкурентоспособности производства строительной продукции. 

В условиях интеграции Азербайджанкой Республики в мировую экономическую систему, важное значение, имеет развитие 
приоритетных отраслей национального хозяйства, одной из которых является строительно-промышленная индустрия. В этой связи 
необходимо исследовать преимущества и недостатки различных моделей промышленной политики, выявить цели развития строительно-
промышленной индустрии [5]. Для реализации поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

— стимулирование дальнейшего развития производственного процесса; 
— повышение качества производимой строительной продукции, отвечающим мировым стандартам. 
Как известно, глобализация диктует базовые направления изменения строительно-промышленной индустрии. К ним относятся: 
1) освоение и применение новых форматов в строительстве; 
2) расширение азербайджанского бизнеса в данной сфере; 
3) рост технологического производства, который позволит конкурировать с мировыми производителями строительной продукции. 
Но следует учитывать, что формирование механизмов управления строительно-промышленной индустрии необходимо осуществлять, 

как правило, на трех уровнях: на макроуровне, на мезоуровне, на микроуровне. 
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Глобальні трансформації, що відбуваються у світовій економічній системі, затяжні глобальні кризові явища,  несуть цілий ряд 
структурних змін, нових тенденцій і закономірностей, що спричиняють відповідні трансформації у галузевій та географічній структурі 
міжнародних інвестицій, їх формах, об’єктах та динаміці.  

Необхідною передумовою розвитку будь-якої економіки є підвищення активності інвесторів, збільшення інвестиційних ресурсів та 
ефективне їх використання. Саме інвестиції формують виробничий потенціал на новій науково-технічній базі і визначають конкурентні 
позиції країни на світових ринках. Інвестиційна діяльність, а також сукупність практичних дій з реалізації інвестицій є одним з основних 
методів зростання національного доходу.  

                                                           
© Гнілорибов М.А., 2013 
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Дослідженню проблематики і розвитку міжнародного інвестиційного процесу присвячені роботи таких зарубіжних та вітчизняних 
вчених, як К. Акамацу, П. Баклі, Дж. Гелбрейта, Дж. Даннінга, Ч. Кіндлебергера, Д. Лук’яненка, Ю. Макогона, Т. Орєхової, О. Рогача, 
А. Ругмана, А. Філіпенка, С. Хаймера, С. Якубовського та інших.  

Метою даної роботи є вивчення напрямів галузевої диверсифікації міжнародних інвестицій в країнах Чорноморського басейну в 
контексті глобальної рецесії.  

У 2012 році погіршення глобальної економічної ситуації - зокрема поглиблення кризи в Єврозоні та уповільнення темпів зростання 
– спричинило зниження схильності інвесторів до запуску нових транскордонних інвестиційних ініціатив. 

В цілому, ослаблення глобального попиту і зростання конкурентного тиску штовхнуло більшість операторів переорієнтувати свою 
увагу на стабілізацію свого балансу і збереження прибутків акціонерів, а не на розширення інвестиційної діяльності. Ця тенденція 
стосується як проектів Greenfield, так і проектів із злиття та поглинань. 

За відсутності опублікованих даних по ПІІ за секторами економіки у 2012 році, World Investment Report, 2013 у своєму звіті про 
міжнародні інвестиції спирається на дані про транскордонні ЗіП. Так за даними ЮНКТАД запланований обсяг капітальних витрат 
оголошених нових проектів скоротилося на 33 % у порівнянні із 2011 роком, досягнувши 600 млрд. дол. Це найнижчий рівень за останні 10 
років. Скорочення ще більш яскраво проявляється у країнах, що розвиваються (- 38%), що додає додаткових проблем для виходу із кризи. 

Значення транскордонних ЗіП скоротилося на 45%, до рівня, аналогічного 2009 року і 2010 року, після того як фінансова криза 
торкнулася угод із ЗіП у розвинених країнах. 

У порівнянні зі зниженням вартості проектів прямих іноземних інвестицій, зниження кількості проектів було більш помірним (- 
15% для нових проектів і – 11% для угод із ЗіП). Розбіжність пояснюється значним зниженням розміру проектів, а саме, середня вартість 
інвестицій знизилася на 21% для нових проектів і 38% для транскордонних ЗіП. 

Всі три сектори економіки сильно постраждали від спаду, хоча і із різною інтенсивністю (рис. 1). 
 

 
       Рис. 1. Падіння кількості та вартості проектів ПІІ «з нуля» за секторами економіки, 2011-2012 рр. [1] 
 
У 2012 році криза найсильніше вдарила по первинному сектору у термінах як нових проектів, так і транскордонних ЗіП. Зниження 

було обумовлено спадом в добувної та нафтової промисловості, яка складає велику частину загальної активності ПІІ у цьому секторі. 
Скорочення було особливо значним в країнах, що розвиваються, де вартість нових проектів впала до чверті рівня 2011 року. Крім того, 
приплив прямих іноземних інвестицій в угоди із транскордонних ЗіП знизився з 25 млрд. дол. у 2011 році до практично від'ємного 
значення. 

 
 

Рис. 2. Динаміка розподілу обсягів інвестиційних проектів з нуля за секторами економіки, 2003-2013, % [1] 
Найбільше зниження вартості проектів ПІІ в абсолютному вираженні відбувається через зниження вартості нових проектів в усіх 

трьох групах країн - розвинених, що розвиваються і країнах з перехідною економікою.  
Зниження вартості транскордонних ЗіП спостерігалось в основному за рахунок зниження середньої вартості угод. 
Послуги виявилися найменше постраждалим сектором, незважаючи на загальне падіння разом із первинними та обробним 

секторами. Відносно обмеженим було зменшення по проектах «з нуля» (- 8 відсотка), особливо до країн (- 4 відсотки), що розвиваються, 
перш за все по таких стратегічних послугах, як наприклад ділові послуги, торгівля, фінанси і перевезення. 

Ці галузі стали двигуном зростання ключових ПІІ останніми роками, що також сприяло створенню більш привабливого 
підприємницького середовища. Негативним чинником стало істотне зменшення середніх значень вартості проектів «з нуля» (- 16 відсотка в 
країнах, що розвиваються), що значно  знизило рівень експорту капіталу. 

Галузева диверсифікація змінила композицію проектів ПІІ, особливо для проектів «з нуля»  (рис. 3). Фактично з того моменту, як в 
результаті глобальної кризи розвинуті країни в своїй інвестиційній діяльності переорієнтувалися від «фінансової» до «реальної» сфери, 
обробний сектор почав нести такі ж втрати, як і сектор послуг. Тривала тенденція домінування сектору послуг в структурі ПІІ на сьогодні 
зміцнюється, хоча їх кількість знизилася.  

Хоча дія кризи відбилася на широкому спектрі виробничої діяльності, більш детально її вплив на окремі галузі економіки 
представлено на рисунку 3.  
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Рис. 3. 10 галузей промисловості з найбільшим падінням ПІІ по проектах «з нуля» у 2012 році (млрд дол.), % [1] 

 
Вугільна і нафтогазова промисловості безумовно представляють собою значну частку первинного сектора, який сильно постраждав 

від падіння товарних цін і попиту. Оброблювальна промисловість, яка є «вертикально інтегрованою» з добувним сектором, була втягнута  
до подібної несприятливої динаміки, що призвело до відносного падіння ПІІ. Фактично, найбільше падіння ПІІ у 2012 році спостерігалося у 
трьох секторах добувної промисловості (вугільній, газовій і нафтовій), і двох секторах оброблювальної промисловості (метали і металева 
продукція, а також кокс, нафтова продукція і ядерне паливо). 

Разом, три промисловості дали звіт про майже 50 відсоткове зменшення в значеннях анонсованих проектів «з нуля» (130 
млрд.дол.). Зменшення ПІІ було особливо драматичним в деяких країнах, що розвиваються, де нестійке ринкове середовище було 
ускладнене змінами інвестиційного клімату в окремих багатих природними ресурсами країнах. 

З точки зору угод ЗіП, картина ПІІ підтверджується песимістичними настроями інвесторів в добувній галузі, які відбились на 
негативному значенні потоків капіталу у ЗіП. 

Специфічні приклади є вкладення англо-американського PLC як частки його діяльності в міднорудну гірничу промисловість в Чилі 
на 2,9 млрд. дол., і в інших металеві рудники в Південній Африці і Зімбабве на суму 0,7 млрд. дол. Споживча промисловість, як наприклад 
виробництво засобів пересування і іншого транспортного устаткування, а також електричне і електронне устаткування, були серед тих 
секторів, які найбільше зачепила криза. Через їх надзвичайно циклічну природу, на них більше впливають глобальні зміни, ніж – на іншу 
оброблювальну промисловість. Два кризових чинники стали найбільш впливовими на даних ринках: криза в Єврозоні та уповільнення 
зростання економік, що швидко розвиваються, зокрема Китаю і Індії. 

Сектор послуг виявився більш гнучким, ніж інші галузі. Наприклад, ділові послуги і транспорт, зв’язок і комунікації змогли 
зберегти свої обсяги інвестиційних проектів незважаючи на істотне зниження в анонсованій інвестиційній вартості унаслідок менших 
розмірів індивідуальних проектів. Це показує, що міжнародні компанії все ще активно шукають можливості розширення їх сервісної 
діяльності, особливо в країнах, що розвиваються, хоча з менш агресивними інвестиційними діями, ніж у 2011 році. Зменшення виробництва 
в електроенергетиці, газу і води було обмежене майже повністю до розмірів економік, що розвивалися, що також викликано поточною 
кризою. 

Позитивне зростання, вперше після початку кризи в 2008, спостерігалось у будівництві, де відзначилося зростання як в обсягах, так 
і кількості проектів ПІІ, надаючи  надії для подальшого структурного одужання економіки.  

В галузевому розподілі ПІІ в країнах Причорномор’я спостерігались такі ж тенденції спаду по всіх трьох сектах економік, як і у 
всьому світі [2]. Найбільш впливове значення малі кризові явища у тих секторах економіки, як є структуроутворюючими для тієї або іншої 
країни. В 2012 році ввезення ПІІ в країни з перехідною економікою скоротився на 9% до 87 млрд. доларів. У Південно-Східній Європі вони 
впали практично вдвічі, головним чином через зниження інвестицій традиційних країн-інвесторів з Європейського союзу, які зіткнулися з 
економічними проблемами в своїх країнах. У Співдружності Незалежних Держав, включаючи Російську Федерацію, приплив ПІІ 
скоротився на 7%, проте іноземних інвесторів як і раніше залучають зростаючі споживчі ринки і багаті запаси природних ресурсів регіону. 
Велика частина ПІІ в Російській Федерації має російське походження [3].  

Вивіз ПІІ з країн з перехідною економікою в 2012 році скоротився на 24% до 55 млрд. доларів. У цих напрямках  ПІІ з регіону 
продовжила домінувати Російська Федерація, на долю якої припали 92% від загального обсягу. Хоча ТНК, що базуються в країнах, багатих 
природними ресурсами, продовжили свою експансію за кордоном, найбільші придбання в 2012 році відзначалися у фінансовій галузі [3]. 

 
СПИСОК ДЖЕРЕЛ: 
1. World Investment Report: Global value chains: investment and trade for development, 2013.  – New York and Geneva, 2013 
2. World Development Indicators 2012 // http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/ 
3. Доклад о мировых инвестициях, 2013: глобальные производственные системы: инвестиции и торговля в интересах развития. -  Обзор. – 
Нью-Йорк – Женева, 2013   

 
ПЕРСПЕКТИВЫ И СПЕЦИФИКА ИНТЕГРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Годжаева Э.М.к., д.ф.э.н. ст. преподаватель кафедры «Финансы» Бакинского Университета Бизнеса 
Гусейнова Ш.А.к., д.ф.э.н. ст. преподаватель кафедры «Экономическая теория - 2»  Азербайджанского Государственного Экономического 
Университета    
 
Годжаева Э.М.к.,  Гусейнова Ш.А. к. Перспективы и специфика интеграционных связей Азербайджанской Республики. 
В статье,  авторами указывается, что дальнейшее углубление широкомасштабных реформ, проводимых в нашей стране, открыл 
благоприятные возможности для ускоренного развития, что, в свою очередь, создало условия для подъема общества на более высокую 
ступень социально-экономического прогресса. Поэтому, правительством были предприняты важные шаги по улучшению инвестиционной 
среды в стране,  а государственное управление перестроено в соответствии с современными критериями. 
Таким образом, авторы отмечают, что Азербайджаном за последние годы достигнуты: стабилизация макроэкономики, значительные успехи 
на пути самообеспечения продуктами питания, процесс приватизации и развитие  как нефтяного, так и ненефтяного сектора. 
Ключевые слова: экономическое сотрудничество, интеграционные процессы, развитие нефтяного и ненефтяного секторов,  глобализация, 
товарооборот, национальная экономика. 
Годжаева Е.М.к., Гусейнова Ш.А. к. Перспективи і специфіка інтеграційних зв'язків Азербайджанської Республіки. 
У статті, авторами вказується, що подальше поглиблення широкомасштабних реформ, що проводяться в нашій країні, відкрив сприятливі 
можливості для прискореного розвитку, що, у свою чергу, створило умови для підйому суспільства на більш високу ступінь соціально-
економічного прогресу. Тому, урядом було вжито важливі кроки щодо поліпшення інвестиційного середовища в країні, а державне 
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управління перебудовано відповідно до сучасних критеріїв. 
Таким чином, автори відзначають, що Азербайджаном за останні роки досягнуто: стабілізація макроекономіки, значні успіхи на шляху 
самозабезпечення продуктами харчування, процес приватизації і розвиток як нафтового, так і ненафтового сектора. 
Ключові слова: економічне співробітництво, інтеграційні процеси, розвиток нафтового і ненафтового секторів, глобалізація, товарообіг, 
національна економіка. 
Qojayeva E.M.,  Huseynova S. A. The prospects and specificity of integration relations of Azerbaijan Republic. 
This article, the authors indicated that the further deepening of large-scale reforms in the country, has opened opportunities for accelerated 
development, which, in turn, has created the conditions for lifting the company to a higher level of social and economic progress. The Government 
has taken important steps to improve the investment environment in the country and governance rebuilt according to modern criteria. 
The authors noted that Azerbaijan has made years achieved in recent: macroeconomic stabilization, significant progress towards food self-sufficiency, 
the process of privatization and the development of both oil and non-oil sector. 
Keywords: cooperation of economic and integration processes, the development of the oil and non-oil sectors, globalization, trade, national economy. 

 
Постановка проблемы.  В 90-е годы  АР сделала существенные шаги в налаживании контактов с ведущими зарубежными 

интеграционными группировками по различным направлениям экономического сотрудничества, что подтверждается  тем, что Азербайджан 
в короткий срок стал членом ООН, ОБСЕ, СНГ, ОИК, Объединения тюркских государств, Организации экономического сотрудничества 
стран Черноморского бассейна, Международного Валютного Фонда, Европейского банка реконструкции и развития, установил связи с 
межпарламентским союзом, Советом Европы, Европарламентом, НАТО и другими международными организациями [3]. 

В частности, «Интеграция в Европейский дом» - перспектива сотрудничества Азербайджана с Советом Европы. Законы 
Азербайджанской Республики приводятся в соответствие с европейскими стандартами, способствуя построению правового, светского 
демократического государства [6]. Это, в свою очередь, создает условия для притока иностранных инвестиций в Азербайджан. 

В постсоветский период у азербайджанского государства спектр контактов с миром стал намного богаче и разнообразнее. 
Однолинейность заменилась многолинейностью, напоминающей пучок лучей, исходящих от Баку в разные страны планеты. При постоянно 
развивающихся отношениях в сфере интересов могут оказаться не только соседние страны, но и великие державы - через них, в первую 
очередь, Азербайджан начинает поступательное движение в мир и вырабатывает перспективные механизмы таких связей. 

Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в значительной степени удалось оптимизировать внешние связи за счет 
маневрирования, в частности, в вопросах о каспийской нефти и урегулировании карабахского конфликта, поддержания и развития 
отношений со всеми заинтересованными сторонами, избегая односторонней ориентации на какую-либо внешнюю силу. 

В этой связи хотелось бы также упомянуть о  «Великом шелковом пути», в которой рассматриваются различные аспекты 
реализации широкомасштабного проекта ЕС ТРАСЕКА [7]. В ней, в частности Программа ТРАСЕКА уже вышла за рамки чисто 
технического, превратилась в стратегическую концепцию развития не только экономического, но и политического.  

Основа использования углеводородных ресурсов Азербайджана в интересах народа была заложена именно в этот период 
заключением «Контракта века»,  одновременно был дан старт осуществлению продуманных широкомасштабных экономических реформ. 
Именно в те годы была заложена основа таких важных перемен, как коренные институциональные преобразования, направленные на 
замену оставшегося с советских времен административно-командного способа управления новыми отношениями свободной конкуренции, 
целенаправленные политические меры по формированию рыночной экономической системы, приватизация государственного имущества и 
формирование новых имущественных отношений,  проведение земельных реформ. 

Анализ последних исследований и публикаций. Дальнейшее углубление в 2000-х годах проводимых в нашей стране 
широкомасштабных реформ, открыв тем самым благоприятные возможности для ускоренного развития, создало условия для подъема 
общества на более высокую ступень социально-экономического прогресса. Были предприняты важные шаги по улучшению 
инвестиционной среды в стране,  государственное управление перестроено в соответствии с современными критериями. 

Динамика экономического роста, получившая новый импульс с увеличением добычи и экспорта природных ресурсов, отмеченный 
в 2009 году,  даже в условиях глобального экономического кризиса рост азербайджанской экономики являются свидетельством успешного 
осуществления избранного стратегического курса [4]. Наряду с этим, направление нефтяных доходов в ненефтяной сектор привело к 
серьезным успехам и в развитии этой отрасли, за последние десять лет среднегодовые темпы роста ненефтяного сектора составили почти 
11 процентов. 

В 2011 году реальный ВВП вырос по сравнению с 2003 годом в три раза, по итогам 2011 года Азербайджан обладал более чем 70  
процентами добавочной стоимости, созданной на Южном Кавказе, что укрепило его позиции как государства- лидера региона. 

За последние восемь лет стратегические валютные резервы страны увеличились более чем в 22 раза и по итогам 2011 года достигли 
41 миллиарда долларов США, что примерно в 10 раз превышает внешний государственный долг. 

Наряду с этим, открытие новых производственных участков и создание новых рабочих мест в ненефтяном секторе, невиданные 
масштабы развития производственной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, создание современных предприятий социальной 
инфраструктуры, в том числе строительство новых учреждений образования, здравоохранения, спорта, стали в указанный период основой 
динамичного и устойчивого прогресса нашей страны в целом. 

Следует особо отметить, что в Азербайджане за эти годы был достигнут большой прогресс в эффективном решении социальных 
проблем, система социальной защиты населения была перестроена в соответствии с передовыми международными стандартами. Начала 
действовать новая пенсионная система, были закреплены и развиты системы адресной государственной социальной помощи, социальных 
пособий. Благодаря успешной социальной политике уровень бедности сократился с 49  процентов в 2000 году до 7,6 процента в 2011 году, 
неоднократно повышались заработная плата и пенсии. 

С ростом экономического потенциала республики появились благоприятные условия для развития здравоохранения, стали 
последовательно решаться проблемы охраны здоровья населения. За последние десять лет выделяемые на здравоохранение бюджетные 
средства увеличились более чем в 10  раз и в настоящее время превысили 650 миллионов манатов. За последние десять лет было построено 
или капитально отремонтировано свыше 400 медицинских учреждений, подавляющее большинство которых находится в регионах 
республики, все медицинские учреждения оснащены современной техникой и оборудованием. 

Были осуществлены важные меры по охране здоровья населения республики и повышению качества медицинских услуг. 
Достигнуты значительные успехи в борьбе с инфекционными заболеваниями,  и эта сфера,  как приоритетное направление практического 
здравоохранения, постоянно находится в центре внимания. 

Достижение в последние годы значительных успехов в сфере образования также непосредственно связано с социально-
экономической политикой, направленной на модернизацию нашей страны. Достаточно сказать, что общий объем выделенных на сферу 
образования бюджетных средств вырос по сравнению с 2003 годом более чем в 5 раз и составил в 2011 году 1,5 миллиарда манатов. За 
минувший период в нашей стране были предприняты важные шаги, направленные на модернизацию инфраструктуры образования, в 
результате чего улучшились условия учебы более 1  миллиона учащихся. Были осуществлены реформы, направленные на обновление 
образования по содержанию, предприняты значительные шаги по интеграции азербайджанского образования в европейское 
образовательное пространство. 

Наряду с этим, в рамках «Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах в 2007-2015  
годах»  за счет финансирования из Государственного нефтяного фонда на учебу за рубеж до сих пор были направлены 1204  человека.  В 
целом же,  за счет программы,  других источников и личных инициатив в настоящее время 10700 азербайджанских юношей и девушек 
получают образование в ведущих университетах мира. 

Достигнутые страной успехи в социально-экономических сферах нашли отражение и в улучшающихся с каждым годом оценках 
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азербайджанской экономики международными рейтинговыми агентствами (Fitch Ratings,  Moody’s,  Standard &  Poor’s). Азербайджан 
улучшил свою позицию в подготовленном Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией отчете Doing Business,  а в 
«Отчете о глобальной конкуренции»  Всемирного экономического форума поднялся до лидирующей позиции среди стран Содружества 
Независимых Государств и региона [5]. В классификации Всемирного банка по общему  национальному доходу на душу населения 
Азербайджан вошел в категорию стран с «высокими средними доходами»,  а согласно отчету Программы развития Организации 
Объединенных Наций (ООН) по человеческому развитию за 2010 год покинул группу стран со «средним человеческим развитием» и вошел 
в группу стран с «высоким человеческим развитием». 

Таким образом, Азербайджаном за последние годы достигнуты: стабилизация макроэкономики, значительные успехи на пути 
самообеспечения продуктами питания, процесс приватизации и развитие нефтяного сектора. 

Очевидно, что за последние два-три десятилетия происходит наращивание центростремительных, интеграционных процессов, 
наблюдается тенденция к сближению, единению стран и народов. 

Следовательно, в основе региональной интеграции - не только стихийный процесс усиления взаимозависимости национальных 
хозяйственных систем, национальных рынков. Над этим процессом возникает другой - сознательное совместное регулирование странами 
их взаимных хозяйственных связей. Цель такого регулирования - двоякая. С одной стороны, устранить национальные перегородки на пути 
взаимных обменов и взаимодействия государств, дать простор конкуренции, поставить в равные условия хозяйствующие субъекты этих 
стран. А с другой - путем согласования, унификации и гармонизации внутренней и внешней макроэкономической политики создать единое 
хозяйственное пространство, основанное на общей юридической базе. 

Подобная модель общественного развития требует адекватных международно-правовых механизмов, строгого разделения 
полномочий между национальными и наднациональными властными структурами. Вместе с тем очевидно и то, что ни одна сфера 
общественной жизни не действует сейчас изолированно. Экономика страны теснейшим образом связана с внутренней и внешней 
политикой, с социальным благополучием и безопасностью всего общества. В таких условиях интеграция неизбежно перерастает чисто 
экономические рамки и приобретает политическое измерение. 

В начале третьего тысячелетия наиболее актуальными являются происходящие в мире процессы глобализации, интеграции и 
транснационализации, связанные с научно-техническим прогрессом, прорывом в сфере коммуникаций и связи, расширением 
политического, экономического и культурного сотрудничества между государствами и народами. Закономерным результатом развития 
международных отношений, а именно создания политических альянсов, развития международной торговли, процессов культурного 
взаимообмена стала интеграция, являющаяся особым этапом интернационализации жизни человечества [1]. 

Как было указано выше, расположенный на стыке Европы и Азии Азербайджан — довольно сложный геополитический регион, 
обладающий стратегическим положением, богатыми природными ресурсами и тем самым представляющий интерес, как для западных, так 
и для восточных государств. С середины 1990-х годов, после обретения независимости, Азербайджан постепенно вовлекается в процессы 
интеграции, что, прежде всего, нашло отражение в участии республики в международных экономических, энергетических, 
коммуникационных проектах. Одно из направлений курса внешней политики Азербайджана — отношения с государствами Европы в 
контексте интеграции республики в европейское сообщество. 

Выделение нерешенной проблемы.  Наиболее сложная проблема страны — объективное разрешение армяно-азербайджанского 
нагорно-карабахского конфликта, в результате которого армянские вооруженные формирования оккупировали более 20% территорий 
республики, последствиями чего являются наличие свыше 1 млн. азербайджанских беженцев, насильственно выдворенных с мест своего 
исконного места проживания, разрушение городов и сел, памятников истории и культуры, природных ресурсов и заповедников, моральный 
и материальный урон, причиненный азербайджанскому народу. 

Формирование в Азербайджане демократического общества,  системы прозрачных общественных отношений было главным 
направлением государственной политики в годы независимости. Политический плюрализм занял свое место в стране как необходимая 
основа общественного прогресса.  В настоящее время в стране имеются необходимые правовые и демократические политические условия 
для свободной деятельности политических партий. 

Цель научной статьи. Для достижения указанных целей руководствующими принципами будут эффективное государственное 
регулирование,  обеспечивающее здоровую конкуренцию в условиях рыночной экономики, трансформация в экономику экспортной 
направленности, рационально использующей энергию и создающей высокую добавочную стоимость, и комплексный подход к развитию 
социально- экономических сфер. В рамках концепции ставится цель трансформации экономики страны в экономику, основанную на 
производительности, благодаря росту общей производительности факторов. 

Повышение конкурентоспособности экономики вбирает в себя такие направления,  как защита макроэкономической стабильности, 
усиление координации монетарной и фискальной политики, улучшение бизнес-среды и поддержка частной инициативы,  развитие рынка 
финансовых услуг, усовершенствование внешнеторговой и инвестиционной политики. В этот период предусмотрено поддерживать 
инфляцию на приемлемом уровне, осуществить постепенный переход к более гибкому курсовому режиму. 

В то же время целенаправленно будут осуществляться меры по усовершенствованию структуры экономики. Приоритетными 
направлениями будут модернизация нефтегазового сектора и нефтехимической промышленности,  диверсификация и развитие ненефтяной 
промышленности, расширение возможностей использования альтернативных и возобновляемых источников энергии,  развитие частного 
сектора и усиление продовольственной безопасности, расширение и развитие торговых и сервисных видов деятельности, 
усовершенствование структуры внешней торговли и инвестиций. Ставится цель, что в течение охватываемого концепцией периода 
среднегодовые реальные темпы роста ВВП по ненефтяному сектору будут превышать 7 процентов. 

Во внешнеэкономических связях Азербайджана одним из новых достижений является то, что страна принята в члены ряда 
авторитетных международных экономических организаций – это первое условие для вхождения Азербайджана в международные 
интеграционные процессы. 

Азербайджан, также является членом некоторых региональных экономических организаций. Среди них одной из перспективных 
является Организация Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Инициатором этой организации является Турция. 

В феврале 1992 г. Азербайджан стал членом этой организации, что в будущем окажет положительное влияние  на позиции 
Азербайджана в регионе, а, возможно,  и на экономико- политическую позицию в мире. По нашему мнению, для  получения реальных 
положительных результатов от экономического сотрудничества в рамках ОЧЭС нужно найти точки „соприкосновения” между Чёрным и 
Каспийским морями. 

Выше приведенные факты свидетельствуют о том, что глобализация хозяйственных связей постоянно усиливается.  
Результаты исследования.   Исследования показали, что с 1992 г. основные черты внешнеторговой политики Азербайджана 

характеризуются следующим образом: 
1. В отличие от стран с развитой рыночной экономикой, в Азербайджане наблюдается тенденция не ограничения  импорта и 

контроля над ним, а управление экспортом. Указанная тенденция формировалась под влиянием следующих факторов: 
– в этот период курс всё ещё используемого рубля и уже внедрённого маната искусственно занижался и в результате, стоимость 

экспорта увеличивалась; 
– организация контроля  над экспортом оставляла желать лучшего. 
2. До 1995 г. действовал Единый валютный фонд. Предприятия полученные валютные доходы от внешнеэкономической 

деятельности сдавали в обязательном порядке в этот фонд по низкому курсу. Как и при прежней системе, эти средства государство 
направляло для покупки необходимых товаров за рубежом.  Несмотря на то, что не проводился контроль над импортом, девальвация 
маната защищала национальное производство от внешней конкуренции. 

3. Государство с помощью контролируемых внешнеторговых структур во внешнеторговых операциях сохраняло свои позиции. 
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Таблица 

Основные торговые партнеры Азербайджана (по объему товарооборота) в 2011 году ( млн.долл.США) 
 Страна-партнер товарооборот Экспорт АР Импорт АР 

1. Италия 9595,6 9341,0 254,6 
2. Франция 4645,5 4036,7 608,8 
3. Россия 2828,2 1187,4 1640,8 
4. США 2435,1 1804,6 630,5 
5. Турция 1758,3 455,8 1302,5 
6. Украина 1467,1 909,3 557,8 
7. Германия 1368,7 523,4 845,3 
8. Индонезия 926,4 913,2 13,2 

9. Израиль 855,2 817,6 37,6 

10. Белоруссия 731,2 666,8 64,4 
Источник: Госкомстат Азербайджана: февраль 2012 г. 

 
4. Ухудшение экономической конъюнктуры привело к „бегству капитала”. Внешняя торговля выступала как средство выхода 

капитала на зарубежные рынки. 
5. Отсутствие эффективных систем расчётов и неконвертируемость маната повлияли на увеличение бартера. 
Вышесказанное можно подтвердить данными таблицы 1, где указываются основные торговые партнеры Азербайджана по объему 

товарооборота [2]. 
Исходя из анализа следует, что основные операции по импорту проводились с Турцией (15,1% всего импорта), Россией (13,5%), 

Германией (7,7%), Украиной (6,9%), США (6,8%), Китаем (6,2%), Великобританией (4,9%), Казахстаном (4,1%), Кореей (2,8%), Италией  
(2,2%). 

Следовательно, развитие азербайджанской экономики в 2011 г. по-прежнему определялась динамикой спроса и цен на нефть на 
мировых рынках. Увеличение доходов от добычи нефти поспособствовало наращиванию государственных инвестиций и росту 
производства. По оценкам Азиатского банка развития (АБР), рост ВВП Азербайджана в 2011 г. составил  9,5%, а в 2012 г. - 9,7%. Эксперты 
АБР считают, что сокращения налогов на прибыль корпораций и доходы физических лиц должны способствовать повышению внутреннего 
спроса. Политика монетарных властей будет направлена на сдерживание инфляции. Однако растущие цены на товары и продовольствие, а 
также более высокие государственные инвестиции и спрос, поддерживаемый нефтяными доходами, наряду с текущей относительно 
либеральной монетарной политикой, дают основания полагать, что инфляция выросла  на 5,8% в 2011 г. и на 6,0% в 2012 г.  МВФ дали 
более сдержанные оценки относительно перспектив экономического роста Азербайджана в 2010-2011 гг. По оценкам МВФ, прирост 
реального ВВП в 2011 г. составил  2,7%, а в 2012 г. - лишь 0,6%. При этом в 2011 г. нефтяной сектор ВВП увеличился  на 1,3%, а 
ненефтяной сектор - на 4,2%. Инфляция возросла и составила 4,7% в 2011 г., а в 2012 г. - вновь сократится до 3,5%. Расширение объемов 
кредитования по-прежнему будет сдерживаться нехваткой ликвидности - кредит банковского сектора экономике в 2011 г. вырос лишь на 
10%. Улучшение условий внешней торговли и рост мировых цен на нефть в 2011 г. позволил несколько увеличить профицит счета текущих 
операций до 25,2% ВВП. Валовые официальные международные резервы возросли на 24% и составят 6,65 млрд долл. США. Однако 
внешний госдолг продолжил расти и составил  10,1% ВВП. 

Выводы и предложения. Таким образом, для более устойчивого развития Азербайджана в посткризисный период стране 
необходимо преодолевать очень высокую зависимость экспорта и баланса бюджета от цен на нефть. Ускорение структурных реформ, 
диверсификация национальной экономики Азербайджана, улучшение условий для бизнеса, расширение налоговой базы, привлечение 
иностранных инвестиций в ненефтяной сектор, укрепление банковской системы остаются приоритетными направлениями развития страны, 
т.е. иными словами, необходимость формирования геоэкономической стратегии на реальной основе требует выбора одной из 
существующих систем интеграции. Развитие национальных экономик стран, строящих рыночные системы в условиях глобализации, во 
всевозрастающей степени связывается не только с возможностями, но и с эффективным использованием такой основной формы 
международных экономических отношений, как внешняя торговля. 
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Гончар В.В. Оцінка стратегічного клімату металургійного підприємства при проведенні стратегічних змін. 
У статті розглядаються фактори зовнішнього середовища, що впливають на проведення стратегічних змін на промисловому підприємстві, 
проводиться їх угрупування і оцінка. Результати аналізу впливу параметрів ближнього і далекого зовнішнього середовища дозволили 
визначити можливості та загрози для металургійного підприємства в частині створення привабливого інвестиційного клімату. Причому 
загрози і можливості ранжовані, виходячи зі ступеня важливості для формування привабливого інвестиційного клімату. На основі 
результатів стратегічного аналізу формулюються довгострокові і середньострокові цілі і визначаються найбільш важливі з них, останні далі 
декомпонуються в короткострокові цілі, що містять вже певні кількісні орієнтири. Виконано угруповання стратегічно значимих дій по 
декількох напрямках поліпшення інвестиційного клімату, в рамках кожного напрямку вироблені рекомендації, а також конкретні проекти 
та підпрограми щодо забезпечення привабливості інвестиційного клімату металургійному підприємстві. 
Ключові слова: стратегічний клімат, фактори впливу, металургія, експорт, зовнішнє середовище, стратегічні зміни. 
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Гончар В.В. Оценка стратегического климата металлургического предприятия при проведении стратегических изменений.  
В статье рассматриваются факторы внешней среды, влияющие на проведение стратегических изменений на промышленном предприятии, 
проводится их группировка и оценка. Результаты анализа влияния параметров ближней и дальней внешней среды позволили определить 
возможности и угрозы для металлургического предприятия в части создания привлекательного инвестиционного климата. Причем угрозы и 
возможности ранжированы, исходя из степени важности для формирования привлекательного инвестиционного климата. На основе 
результатов стратегического анализа формулируются долгосрочные и среднесрочные цели и определяются наиболее важные из них, 
последние далее декомпонуются в краткосрочные цели, содержащие уже определенные количественные ориентиры. Выполнены 
группировки стратегически значимых действий по нескольким направлениям улучшения инвестиционного климата, в рамках каждого 
направления выработаны рекомендации, а также конкретные проекты и подпрограммы по 
обеспечению привлекательности инвестиционного климата металлургическом предприятии. 
Ключевые слова: стратегический климат, факторы влияния, металлургия, экспорт, внешняя среда, стратегические изменения. 
Gonchar V. Evaluation of the strategic environment of the metallurgical enterprise in conducting strategic change. 
The article discusses the factors of the environment, affecting the implementation of strategic change in an industrial plant, held their grouping and 
evaluation. The results of the analysis of the influence of parameters near and far environment possible to determine the opportunities and threats for 
the metallurgical enterprise in terms of creating an attractive investment climate. And the threats and opportunities are ranked based on the degree of 
importance for the formation of an attractive investment climate. Based on the results of strategic analysis and formulate long-term goals, and 
identifies the most important of them, the last on dekomponuyutsya in the short-term goals, already contain quantified targets. To group strategically 
significant actions on several fronts to improve the investment climate in each direction and made recommendations, as well as specific projects and 
routine to ensure the attractiveness of the investment climate metallurgical enterprise. 
Keywords: strategic environment, influence factors, metallurgy, exports, external environment, strategic changes. 

 
Постановка проблеми У сучасних умовах епохи глобалізації, вплив чинників середовища на успішне поведінку стратегічних 

змін у діяльності підприємств набуває пріоритетного значення. Підвищення взаємозалежності національних економік, активізація 
інтеграційних процесів зумовлюють об'єктивну необхідність використання глобального підходу до ведення бізнесу, у складі якого важливе 
місце займають ідентифікація різноманітних, складені, динамічних чинників зовнішнього середовища і дослідження механізму їх впливу на 
підприємство. Входячи в 10 найбільших виробників сталі у світі, українські металургійні підприємства більш детально враховують 
зовнішньоекономічні чинники впливу, це стає частиною управлінської діяльності на різних її рівнях (державному, регіональному, 
господарському), а налагодження механізму моніторингу ділового середовища відіграє ключову роль для забезпечення міжнародної 
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.  

Все вищесказане підтверджує необхідність радикального методологічного переосмислення ролі та місця зовнішньоекономічної 
діяльності у формуванні системи управління стратегічними змінами на промислових підприємствах. Оцінки впливу чинників зовнішнього 
середовища на стратегічні зміни в діяльності промислових підприємств розглядають Чала Н.Д., Усенко О.А. Батьківщина О.Г., Локшин 
А.І., Мокій А.І. Злобін І.В. Разом з тим проблема оцінки впливу чинників зовнішнього середовища на діяльність промислових підприємств 
досліджена недостатньо. 

Мета цього підрозділу- визначення чинників зовнішнього середовища,  які мають найбільш сильний вплив на металургійну 
галузь, їх угрупування і оцінка стратегічного клімату промислового підприємства. 

Для досягнення поставленої мети були виділені наступні завдання: комплексний аналіз і виділення важелів чинників впливу на 
галузь; виявлення сучасного стану та тенденцій розвитку зовнішньої діяльності України в металургійному секторі промисловості. 

Будучи мінливою, що накладає обмеження і повної невизначеності, середа підприємства вимагає постійного контролю та аналізу, 
так як відбуваються в ній зміни не можна назвати ні повільними, ні передбачуваними. Вони здатні піднести великі несподіванки і важкі 
удари. Процеси, що відбуваються в металургійній галузі України є тому підтвердженням. 

Металургія України - базова галузь народного господарства України, забезпечує більш 18,1% промислового виробництва 
держави. У структурі експорту чорні метали складають 27% і ще 4,2% вироби з чорних металів, на суму 21 310 млн. дол. США. У світовому 
виробництві чорної металургії частка України, за даними Міжнародної асоціації виробників сталі, становить 2,3%. В даний час Україна 
відноситься до великих країн - виробникам чорних металів, впевнено займаючи восьме місце в світі після Китаю, Японії, США, Росії, 
Південної Кореї, Німеччини та Індії [1]. У металургійній галузі України простежується висока експортна орієнтація, через що значно 
збільшується ризик збитків у випадках спаду у світовому споживанні, торговельних суперечок і невідповідності в регіональних стандартах 
якості. Висока частка галузі в економіці країни вимагає особливої уваги з боку органів влади, так як наскільки правильними та адекватними 
будуть їхні дії, залежить стабільність економіки не тільки даної галузі, а й країни в цілому. Аналіз динаміки галузі показав, що металургія в 
Україні все ще остаточно не відновилася після падіння попиту світовому ринку сталі в 2008-2009р. (рис.1- 2) [2] 
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Рис. 1. Динаміка виробництва прокату українськими металургійними підприємствами. 

 
Аналізуючи ситуацію по інших регіонах, ми спостерігаємо, що вже до 2010 року обсяги виробництва у світі відновилися і 

продовжують зростати. Що стосується стійкості ринку, аналіз 2008-2010 років показав, що найбільше зниження попиту було в країнах Азії, 
Північної Америки, Близького Сходу. Високу стабільність показав ринок країн ЄС, що підтверджує перспективність даного напрямку для 
підприємств української металургії. 
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Рис. 2. Динаміка експорту прокату українськими металургійними підприємствами. 

 
Аналізуючи ситуацію по інших регіонах, ми спостерігаємо, що вже до 2010 року обсяги виробництва у світі відновилися і 

продовжують зростати. Що стосується стійкості ринку, аналіз 2008-2010 років показав, що найбільше зниження попиту було в країнах Азії, 
Північної Америки, Близького Сходу. Високу стабільність показав ринок країн ЄС, що підтверджує перспективність даного напрямку для 
підприємств української металургії. 

Необхідно ретельно аналізувати й інтерпретувати си ¬ туацію, вміти визначати чинники, що мають вирішальний вплив на 
розвиток ситуації, і передбачати ті зміни, які може спричинити за собою зміна найбільш впливових чинників.  

Слово «чинник» (від лат. factor - робить, що виробляє) означає рушійну силу, причину якогось процесу, явища; суттєва обставина 
в будь-якому процесі, явищі. Не існує єдиної інтерпретації чинників, що впливають на промислові підприємства. Так, Р. А. Фатхутдінов 
чинники впливу ділить на макро і мікросередовище. До компонентів зовнішнього середовища, що впливає на ефективність і стійкість 
функціонування підприємства, відносяться ті, на які підприємство не може впливати і якими воно не керує. Ці компоненти впливають на 
підприємтсво безпосередньо (податкова система, політика постачальників, споживачів і ін), або побічно (політична, економічна та інші 
сфери країни). До чинників мікросередовища фірми відносять: безпосередніх конкурентів фірми по випускається нею товарах; всіх 
конкурентів постачальників ("входу"); маркетингових посередників підприємства  з «входу» і «виходу» системи; контактні аудиторії 
(товариство споживачів, контролюючі органи, профспілки, преса і т . п.) [3].  

А. А. Томпсон, А. Дж. Стрікленд виділяють зовнішні і внутрішні чинники. Зовнішні чинники: соціальні, політичні, регулюючі та 
громадські; привабливість галузі; ринкові можливості та загрози для компанії. Внутрішні чинники: сильні та слабкі сторони підприємства, 
конкурентні можливості, особисті амбіції, філософія та етика керуючих, загальна культура підприємства та спільні цінності [4]. О.М. 
Люкшинов розрізняє чинники прямого і непрямого впливу на організацію ззовні. Чинники прямого впливу безпосередньо впливають на 
операції організації та відчувають на собі прямий вплив операцій організації. До цих чинників слід віднести постачальників, трудові 
ресурси, закони і установи державного регулювання, споживачів і конкурентів. Чинники непрямого впливу не роблять прямого негайного 
впливу на операції, але, тим не менш, позначаються на них. Тут мова йде про такі чинники, як стан економіки, науково-технічний прогрес, 
соціокультурні та політичні зміни, вплив групових інтересів і суттєві для організації події в інших країнах [5]. 

У зв'язку з цим при прийнятті управлінських рішень, зокрема про проведення стратегічних змін менеджери стикаються з 
труднощами виділення чинників, які мають істотний вплив на діяльність підприємства.Фахівці зі стратегічного менеджменту відзначають 
пріоритетність аналізу чинників зовнішнього середовища при прийнятті стратегічних рішень, а також необхідність постійного 
пристосування до їх змін. Пропонується використовувати термін «стратегічний клімат». Стратегічний клімат (СК) - сукупність чинників 
зовнішнього середовища промислового підприємства, які здійснюють вплив на його діяльність, вимагають постійного контролю і оцінки 
при проведенні змін і визначають майбутні умови його функціонування.Дослідження чинників впливу на діяльність металургійних 
підприємств України, проведення експертної оцінки дозволило виділити складові стратегічного клімату промислового підприємства. За 
рівнями впливу пропонується розділити зовнішні чинники на чинники глобального і національного масштабу. У структурі чинників 
виділено три групи (кон'юнктура ринку, політичні, технологічні), що дозволить на підприємстві провести комплексний аналіз (табл.1.9). У 
даному випадку розглядається можливість урахування впливу на металургійні підприємства з точки зору ефективного впливу на галузь. 

Таблиця 1. 
Чинники впливу на діяльність металургійних підприємств 

Найменування чинників Група чинників 
Глобальні Національні 

К
он

'ю
нк
ту
ра

 
ри
нк
у 

Динаміка світового ринку сталі, структура 
споживання у світі, світові ціни на сировину, 
прибутковість галузі, приплив фінансових ресурсів, 
стабільні економічні зв'язки з країнами споживачами, 
рівень конкуренції 

Динаміка внутрішнього ринку, рівень цін, структура 
споживання за видами продукції, якості в державі, 
постачальниками сировини, договірна база на 
поставки енергоресурсів, наявність фінансових 
ресурсів в країні в достатній кількості, загальний 
економічний стан держави 

П
ол
іт
ич
ні

 Законодавче регулювання галузі, рівень глобалізації, 
політична ситуація в країнах експортерах / 
імпортерах, екологічні вимоги до продукції, митна 
політика 

Політичний клімат в країні, ефективність 
законодавчої бази, стандарти якості, складності 
оподаткування, екологічне законодавство 

те
хн
ол
ог
іч
ні

 Динаміка технологій виробництва у світі, 
технологічні зрушення суміжних галузей, 
забезпеченість виробництв кадрами 

Розвиток технологій всередині держави, 
забезпеченість сировиною потрібної якості, 
національні споживачі виробленої продукції, 
забезпеченість кадрами необхідної кваліфікації 

 
Оскільки метою стратегічного аналізу є визначення тенденцій зміни чинників і передбачення їх впливу на діяльність 
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підприємства в перспективі, основою дослідження стратегічного клімату має стати оцінка ступеня його реального впливу на стратегічний 
потенціал і ступеня майбутнього (прогнозованого) впливу. Тобто, досліджуючи певні глобальні та національні чинники, слід аналізувати не 
тільки їх стан і динаміку зміни у звітному періоді, але і розглянути можливі напрямки зміни цих чинників у майбутньому на основі 
сформованих тенденцій.  

Представляти результати оцінки стратегічного клімату підприємства доцільно в табличному вигляді (табл. 1.10). За результатами 
оцінки стратегічного клімату підприємства можна зробити висновок щодо його стану на даний момент часу і в майбутньому (сприятливий 
стратегічний клімат, нейтральний чи несприятливий), а також визначити очікувані тенденції його зміни в майбутньому (поліпшення 
стратегічного клімату, погіршення або змінилися зовнішні умови функціонування підприємства ). 
Експортна орієнтація галузі робить зовнішньоекономічну політику ключовим чинником, впливаючим як на економіку країни в цілому, так і 
діяльність підприємств, які активно ведуть зовнішньоекономічну діяльність. Вона є одним з основних важелів, за рахунок якого держава 
може коригувати вплив чинників глобального масштабу, адаптувати національні тенденції до світових. 

У підприємства немає можливості прямо впливати на чинники національного масштабу і глобальні чинники. Проте, як показує 
практика, найбільш великі промислові об'єднання України досить успішно справляються з можливістю лобіювання інтересів всередині 
країни. На світовій арені проблема представлення інтересів внутрішнього виробника для держави стає найбільш актуальною. Для галузей 
промисловості, експортні поставки яких складають значну частку в структурі продажів, державна підтримка на світовій арені буде чинити 
сильний вплив. Навіть в умовах складної економічної ситуації на світовій арені хороші зовнішньоекономічні зв'язки з державами 
партнерами можуть послабити кризові впливу для галузі всередині країни. Однак, на сучасному етапі розвитку, в українській 
зовнішньоекономічній політиці не простежується вектор, стимулюючий розвиток даної галузі економіки. 

При прийнятті рішень про проведення стратегічних змін на підприємствах, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю, 
необхідно враховувати, що на світовій економічній арені існують загальноприйняті принципи і методи управління, які постійно 
модифікуються з підвищенням вимог до функціонування підприємств на зовнішньоторговельних ринках в умовах зміни їх кон'юнктури. 

Таким чином, для підвищення ефективності співробітництва з країнами імпортерами продукції зовнішньоекономічна політика 
може впливати таким чином - співробітництво з міжнародними торговими організаціями та співпраця з країнами партнерами у форматі 
двосторонніх договорів. Полегшення виходу на міжнародні ринки дало приєднання України до СОТ, за рахунок чого відзначається 
полегшення вирішення організаційних питань при поставках за кордон. У силу відсутності зовнішньоекономічних угод, в достатній мірі 
сприяючих діяльності експортно-орієнтованих підприємств, українські бізнес- структури стали організовувати закордонні гілки 
виробництв. Так, до складу Групи «Метінвест» входять підприємства, розташовані на території Італії, Болгарії, Англії, корпорація ІСД має 
потужності в Угорщині та Польщі. Українські підрозділи постачають напівфабрикати закордонним гілках компаній. Поліпшення відносин, 
поглиблення економічного співробітництва, як з країнами ЄС, так і з іншими державами дасть можливість перемінити усталену тенденцію 
переважання в експорті напівфабрикатів і металургійних заготовок. 
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Забезпечення привабливого інвестиційного іміджу країни в світі є важливішим стратегічним завданням зовнішньоекономічної 

політики України. Приплив інвестицій, спрямований в будівництво нових промислових об'єктів та інфраструктури, забезпечений 
законодавчою базою, мотивуючої використовувати українську сировину та матеріали забезпечить зростання внутрішнього попиту на сталь, 
що стане чинником підвищення рентабельності підприємств. Внутрішній ринок сталі в Україні практично не розвинений. Так споживання 
сталі на одного жителя країни на 51,5% нижче, ніж в середньому в країнах ЄС і на 33.5% нижче, ніж по СНД (В 2011р. У ЄС спожито 342,4 



ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ  
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ  ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 111

кг / чол, СНД-246,6 кг / чол, Україні 166,5 кг / чол) [1].Ще однією з проблем українських підприємств є знос основних фондів і низька 
енергоефективність галузі. У середньому енерговитрати на 25-25% вище середньосвітових, що являє собою величезний резерв у скороченні 
собівартості продукції. Українські металургійні підприємства не володіють достатнім обсягом фінансових ресурсів для забезпечення 
необхідної модернізації виробництва, без залучення іноземних інвестицій. 

Таким чином, у  металургійній галузі України простежується висока експортна орієнтація. На діяльність підприємств впливають 
зовнішні чинники глобального і національного масштабу, які необхідно враховувати і оцінювати для успішного проведення стратегічних 
змін. Зовнішньоекономічна політика- один з основних важелем впливу держави на галузі орієнтовані на експорт. Проведений аналіз 
показує, що найбільший вплив на галузі надають міжнародні договори, які значно полегшують умови експорту. Підвищення інвестиційної 
привабливості української економіки має збільшити як внутрішній ринок сталі, так і забезпечити приплив інвестицій, необхідних для 
модернізації виробничих потужностей. 

Результати проведеного дослідження свідчать о необхідності розробки такої методології формування і розвитку системи 
управління стратегічними змінами в металургійній галузі, яка б враховувала, з одного боку нинішній стан вітчизняних металургійних 
підприємств, а, з другого, передовий в технічному відношенні закордонний досвід металургійних підприємств і ринкову кон’юнктуру. 
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Гриценко С.І. Логістична концепція управління перевезеннями вантажів в умовах глобалізації економіки. 
У статті розглянуто взаємозв'язок оцінки параметрів глобалізованості національної економіки, циклічності її розвитку та логістичної 
концепції управління перевезеннями вантажів. Подано механізм урахування глобального впливу на конкурентоспроможність вітчизняних 
перевізників. Сформульовані завдання по підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних перевізників і поліпшенню якості 
транспортних послуг. Виділені основні принципи і сприятливі умови організації перевезень в системі логістичного управління. Визначені 
основні характеристики програмного забезпечення категорії CRM (Customer Relationship Management) - управління взаєминами з 
клієнтами. Висвітлена програма автоматизації діяльності транспортно-експедиційних підприємств "Експедитор+", яка є новітнім 
продуктом на ринку транспортно-експедиційних послуг. Вона дозволяє вирішувати транспортні завдання будь-якої складності і надає для 
цього комплекс функціональних можливостей. 
Ключові слова: логістика, управління, перевезення вантажів, глобалізація економіки, механізм. 
Гриценко С.И. Логистическая концепция управления перевозками грузов в условиях глобализации экономики. 
В статье рассмотрена взаимосвязь оценки параметров глобализированности национальной экономики, цикличности ее развития и 
логистической концепции управления перевозками грузов. Представлен механизм учета глобального влияния на конкурентоспособность 
отечественных перевозчиков. Сформулированы задачи по повышению конкурентоспособности отечественных перевозчиков и улучшению 
качества транспортных услуг. Выделены основные принципы и благоприятные условия организации перевозок в системе логистического 
управления. Определены основные характеристики программного обеспечения категории CRM (Customer Relationship Management) – 
управление взаимоотношениями c клиентами. Освещена программа автоматизации деятельности транспортно-экспедиционных 
предприятий "Экспедитор+", которая является новейшим продуктом на рынке транспортно-экспедиционных услуг. Она позволяет решать 
транспортные задачи любой сложности и предоставляет для этого комплекс функциональных возможностей. 
Ключевые слова: логистика, управление, перевозка грузов, глобализация экономики, механизм. 
Gritsenko Sergey I. Logistic conception of freight management in a globalized economy. 
The article describes the  interrelation of estimate of global aspects parameters of national economy, its development rate, and logistic concept of 
product transfer management. The instrument for accounting of global influence on competitiveness of domestic forwarders is represented in the 
article. Tasks for increasing the competitive ability of domestic carriers and improve the quality of transport services were enunciated. The basic 
principles and auspicious conditions of transport organization in the system of logistics management were detailed. Key features of the software of 
category of CRM (Customer Relationship Management). Program of automation of freight forwarding activities of companies "Forwarder +", which 
is the newest product on the market of forwarding services were illuminated.  It allows you to solve the transport problems of any complexity and 
provides for this complex functionality. 
Key words: logistic, management, product transfer, globalization of the economy, the instrument. 
 

Постановка проблемы. Законодательно закрепленная прозрачность экономических процессов, отношений, программ развития 
национальной экономики, торговых сделок при глобальном влиянии может изменить их параметры в соответствии с глобальными 
приоритетами. Преобразование экономики Украины в условиях глобализации вызвало появление исследований по разработке подходов к 
управлению перевозками грузов. Транспортный комплекс является основой экономики, связующим звеном всех отраслей и должен быть 
адаптирован к глобальному влиянию. Логистическая концепция управления перевозками грузов привела к смене приоритетов, когда 
основой деятельности производственных и транспортных предприятий становится неполучение максимальной прибыли для каждого 
участника, а ее совокупная максимизация в цепи поставок и справедливое распределение с учетом долевого участия. 

Анализ последних исследований и публикаций. Управление развитием национальной экономики в контексте влияния 
глобальных процессов отражено в работе [1]. Динамика оценки параметров глобализированности национальной экономики и потенциала 
глобального влияния в течение 2000-2010 гг. была различной по степени влияния на национальную экономику. Так в течение исследуемых 
лет для Украины глобализированность определялась процессами роста и снижения, ее наивысшие показатели были зафиксированы в 2005 
г. (0,4551), а самые низкие – в 2000 г. (0,3761), потенциал глобального влияния характеризовался только ростом в 2000 г. (0,4111), а в 2010 
г. – 0,4737 [1, с. 7]. Анализ цикличности развития экономики в период 1990-2011 гг. с помощью базисного показателя темпа роста 
реального ВВП представлен в работе [2]. В качестве базисного значения принят объем ВВП на уровне 1990 года. Период 2000-2008 гг., 
который оптимистично воспринимался как рост национальной экономики, на самом деле был стадией подъема. При этом на стадии 
подъема национальной экономики зафиксирован максимальный коэффициент глобализированности. Экономика не вышла на уровень 
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производства 1990 года, недоиспользовав потенциал фазы подъема как минимум на 25,8 % [2, с. 111]. Глобальные влияния необходимо 
отслеживать, чтобы национальная экономика могла реализовать заложенный потенциал для развития, а логистическая деятельность должна 
быть направлена на прогнозирование и минимизацию уровня влияния экономических рисков [3, с. 7]. Для эффективного взаимодействия 
промышленности с сектором транспортной инфраструктуры необходимо заложить основы снятия инфраструктурных ограничений, 
формировать материально-технический базис инфраструктуры с использованием продукции отечественной промышленности, что 
обеспечит бесперебойное транспортное обслуживание кооперационных связей и широкую географию доставки отечественных товаров 
всеми видами транспорта [4, с. 13]. Транспортная инфраструктура является одним из важнейших комплексов социально-экономической 
системы страны, который удовлетворяет потребности общественного производства, национальной экономики и населения в грузовых 
перевозках. Объем ВВП Украины в фактических ценах в 2012 году составлял 1,4 трлн. грн., его транспортная составляющая оценивается в 
10%. Сфера транспорта финансирует около 6% поступлений в бюджет, занимая на рынке услуг более 40% [5]. 

Выделение нерешенной проблемы. Глобализация экономики может существенно изменить устоявшееся представление о том, что 
Украина является транзитным государством. Важным направлением использования транзитного потенциала страны и ее выгодного 
географического положения является усиление международного сотрудничества, реформирование своей транспортной системы, 
гармонизация внутреннего транспортного законодательства с соответствующим законодательством Европейского союза и формирование 
логистической концепции управления перевозками грузов в условиях глобального воздействия. 

Цель научной статьи – обоснование логистической концепции управления перевозками грузов в контексте воздействия внешних 
факторов. 

Результаты исследования. Логистическое управление перевозками грузов существенно меняет традиционный подход в 
экономических и организационных отношениях между взаимодействующими видами транспорта. В такой системе значимым компонентом 
стал контроль над грузом. Тот, кто контролирует груз по всей логистической цепи, имеет конкурентное преимущество перед тем, кто 
контролирует груз только на отдельных участках перевозки. Контроль и отслеживание перемещения груза на всем пути следования 
различными видами транспорта, позволяет принимать все управленческие решения по выбору маршрута движения, перевозчика, видов 
транспорта, узлов перевалки, освобождая от этих работ отправителей грузов. Крупные фирмы, специализирующиеся на предоставлении 
логистических услуг, создают собственные коммуникационные системы по сбору и предоставлению информации о грузах, клиентах, 
грузовом транспорте. Подобные системы разработаны в Западной Европе для морского транспорта международным обществом 
ТРАНСПОТЕЛ, готовятся справочные системы для железнодорожного и воздушного транспорта [6, с. 125]. В США начинает развиваться 
продажа по электронным каталогам без посредников. Товары при наличии отправляются из грузо-распределительных центров или 
изготавливаются по принципу just in time. Развитие продаж без посредников изменит роль транспортно-распределительных центров, где 
запасы товарно-материальных ценностей будут централизоваться, и снижаться в логистической цепи, повысится спрос на воздушный 
транспорт для перевозки мелких партий, будут развиваться маршрутные дальние перевозки при соблюдении качества транспортной 
продукции в условиях глобализации. 

Качество транспортной продукции представлено следующими уровнями качества [7, с. 92]: эксплуатационная работа транспорта 
(уровень надежности технических транспортных средств, уровень безопасности движения, режим работы транспорта (сезонность, в 
течение суток); транспортное обеспечение и доступность (уровень транспортного обеспечения территории, стоимость услуг); транспортное 
обслуживание пользователей (соблюдение скорости и сроков доставки, синхронность перевозки грузов, степень удовлетворения спроса, 
ритмичность, регулярность, равномерность перевозок, комплексность, транспортный сервис для пользователей, оперативность, 
информативность и культура обслуживания, правовая и материальная ответственность транспорта, выполнение графика и расписания 
движения транспортных средств, комфортабельность проезда пассажиров). 

Для реализации задач по повышению конкурентоспособности отечественных перевозчиков и улучшению качества транспортных 
услуг необходимо [8, с. 51]: 

- создать законодательно оформленные экономические условия для стимулирования поступления отечественных и иностранных 
инвестиций в транспортные инфраструктурные объекты; 

- обеспечить развитие видов транспорта, сопряженное с отраслями судо-, автомобиле- и авиастроения, с производителями 
погрузочно-разгрузочного оборудования; 

- создать равные и благоприятные нормативно-правовые условия участникам транспортно-логистического рынка; 
- осуществить развитие и модернизацию транспортной и складской инфраструктур для осуществления интермодальных перевозок; 
- разработать совместно с соседними государствами общие технологии транзитных перевозок и механизмы установления сквозных 

тарифов; 
- разработать механизм учета глобального влияния на конкурентоспособность отечественных перевозчиков. 
Механизм учета глобального влияния на конкурентоспособность отечественных перевозчиков (рис. 1) должен основываться на 

мониторинге потенциала глобализации экономики как составной части системы управления перевозками грузов. Это дает возможность 
оценить состояние внешней среды, провести анализ происходящих в ней процессов с целью своевременного выявления предпочтений для 
развития и рисков неблагоприятных изменений, как для национальной экономики, так и для транспортной системы. 

С учетом выявленных предпочтений для развития и рисков от внутренних и внешних угроз следует осуществлять экономические 
процессы, отношения, торговые сделки, страхование транспортных перевозок, программы развития национальной экономики и 
транспортной инфраструктуры Украины используя, снижая или предотвращая глобальные влияния инструментами управления экономикой 
в интересах государства. 

В современных условиях, чтобы успешно конкурировать на рынке транспортных услуг, надо вступать в интеграцию и с 
потенциальными конкурентами внутри страны и за рубежом. Вертикальная интеграция поставщиков, производителей и потребителей, 
соответствующая эпохе многопрофильных фирм, уступает место горизонтальной интеграции (логистической цепи как упорядоченному 
множеству звеньев логистических систем). В настоящее время рынку более адекватна не конкуренция фирм, а конкуренция логистических 
цепей, выходящих за пределы одной организации. 

Современный рынок ставит перед логистикой как связующим звеном между потребностями рынка, производством, сетью 
распределения и доставки задачи ускорения движения материальных потоков по логистической цепи. То есть необходимо ускорить 
движение товаров, сделать всю логистическую систему более гибкой, быстро адаптирующейся к условиям рынка. Рассматриваются три 
основных пути решения этой проблемы [9, с. 55]: 

- сокращение длины логистической цепи путем более тесных контактов с поставщиками и потребителями и исключения из 
процессов движения товаров операций складирования; 

- контроль над материальным потоком на всем пути его продвижения на основе создания информационных систем управления 
логистикой; 

- предоставление всех видов услуг, которые связывают рынок последних с рынком спроса. 
В системе логистического управления синергические связи включают все контакты между поставщиками и потребителями при 

выполнении заказов. Услуга клиенту становится результатом объединенных усилий составных частей единого целого. 
Основными принципами организации перевозок в системе логистического управления, соблюдение которых делает возможным 

объединение и оптимизацию общих (логистических) затрат и расходов являются: 
1) принцип оптимизации дополнительных затрат живого и овеществленного труда у обслуживаемой клиентуры и на 

сопутствующие операции с грузом; 
2) принцип оптимизации различных потерь перевозимых грузов, как прямых (просыпание, выветривание, хищение, не соблюдение 

температурного режима), так и по причине ухудшения качества выполнения погрузочно-разгрузочных работ; 
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3) принцип, по которому оптимизация внутритранспортных затрат является приоритетным только после соблюдения в полном объеме 
первых двух принципов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Механизм учета глобального влияния на конкурентоспособность отечественных перевозчиков 
 

Данные принципы взаимозависимы и взаимно дополняют друг друга, их следует реализовывать одновременно и в комплексе как 
единое целое, которое может привести к сокращению общих расходов на поставку товаров. 

Для реализации принципов логистического управления необходимы благоприятные условия. 
1. Организация внутренних и международных мультимодальных перевозок грузов под ответственностью одного перевозчика по 

единому транспортному документу и по единой сквозной ставке. 
2. Охват логистическим управлением всех субъектов логистической цепи: товаропроизводителей, поставщиков, перевозчиков, 

экспедиторов, покупателей. 
3. Договорное согласование режимов работы транспорта и партионности доставки грузов с режимами работы и пропускными 

возможностями производственных подразделений и погрузочно-разгрузочных пунктов в соответствии с периодом и графиком поставки 
грузов (декадный, суточный, часовой). 

4. Полная ответственность транспортных предприятий за сохранность и качество перевозимых грузов на всех участках 
транспортирования. 

5. Вовлечение в логистическую систему управления современных компьютерных технологий информационного обеспечения, 
включая современные (спутниковые) системы навигации о движении груза. 

6. Организация транспортно-экспедиционной деятельности внутри страны и за рубежом с целью содействия расширению внешней 
торговли, экономии транспортных расходов благодаря выбору рациональных видов транспорта и маршрутов, интенсификации 
использования национальных перевозчиков и инфраструктуры, упрощения документации и таможенных процедур [9, с. 164]. 

В цепи поставок с точки зрения логистической концепции управления допустима неэффективность или меньшая 
производительность одного вида транспорта или пункта перевалки, если она обеспечивает пропорционально большие выгоды для всей 
логистической цепи. 

Основные принципы организации перевозок в системе логистического управления лежат также в основе совершенствования 
транспортных операций перевозчиками, которые используют экономию масштаба, размера сети, плотности перевозок. 

Экономия масштаба и размера сети достигается путем предоставления большого количества услуг на существующих маршрутах с 
меньшими расходами, чем это происходило бы на новых маршрутах и интегрирования взаимодополняемых услуг. Например, такая экономия 
способствует применению в воздушных и морских перевозках фидерных систем, развитию внутренних таможенных складов, организации 
операций с использованием сухопутных мостов. Интермодальный сухопутный мост через канадские порты западного побережья 
обеспечивает экономию времени перевозки на 50% по сравнению с полностью морской перевозкой груза из Японии на рынки восточного 
побережья Северной Америки. Интегрировать морскую и воздушную перевозки, экономящие время и расходы в сопоставлении с 
транспортировкой лишь воздушным путем выгоднее. Так тарифные ставки на перевозку из Северной Европы в Австралию через Сингапур на 
30-40% ниже ставок при полностью воздушной перевозке, занимающей 25 суток, а чисто морской вариант требует 40 суток [10, с. 46]. 

При экономии плотности перевозок повышается степень использования логистической системы, распределяя затраты на большее 
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число пользователей, а также комбинируя ее с экономией масштаба. Примером экономии плотности может служить использование крупных 
судов-контейнеровозов, перевозка в вагонах двухъярусных контейнеров, что сокращает соответствующие расходы на железнодорожном 
транспорте до 60%. 

В связи с тем, что все большее число существующих компаний предпочитает получать полный комплекс услуг из одних рук, 
ситуация в логистическом секторе изменилась – провайдеры логистических услуг не фокусируются только на предоставлении складских 
или транспортных услуг, а стремятся обеспечить весь процесс доставки, включая доставку груза и соответствующее информационное 
обеспечение в рамках цепочки поставок. 

Программное обеспечение для транспортно-экспедиционных предприятий однозначно относится к категории CRM (Customer 
Relationship Management) – управление взаимоотношениями c клиентами, что повышает конкурентоспособность отечественных 
перевозчиков [11]. Основные характеристики данного вида программ это: 

- сбор и обработка информации о клиентах и рынке в единой базе данных; 
- определение процедур и правил работы менеджеров; 
- предоставление сотрудникам отделов автоматизированного рабочего места; 
- контроль работы с клиентами и анализ деятельности компании; 
- защита клиентской базы; 
- согласованная работа сотрудников различных подразделений с клиентами. 
Программа автоматизации деятельности транспортно-экспедиционных предприятий "Экспедитор+"(разработчик ООО ТЭП «А-

ТЕМПО»), является новейшим продуктом на рынке транспортно-экспедиционных услуг [12]. 
При создании программы использован опыт Американской консалтинговой компании МкКензи, проводившей анализ рынка 

транспортно-экспедиторских услуг, который характеризуется очень большим количеством грузовладельцев, логистических и транспортных 
провайдеров. 

Программа "Экспедитор+" позволяет решать транспортные задачи любой сложности и предоставляет для этого следующие 
функциональные возможности: 

1. Сложный поиск по нескольким критериям одновременно, доступный в удобном интерфейсе. На экране отображается самая 
важная информация о выбранных предприятиях - контактная информация, примечания, данные о транспорте. По результатам сложного 
поиска можно осуществить e-mail рассылку, быстро и надежно информируя перевозчиков о появлении заказа. 

2. Учет текущего расположения транспорта. Экспедиционные предприятия постоянно получают от перевозчиков-партнеров 
информацию о текущем расположении их транспорта. Программа "Экспедитор+" позволяет систематизировать эти данные и сделать их 
доступными для всех менеджеров. 

3. Учет перевозок, получение статистики перевозок и автоматизация выписки первичной документации. Программа позволяет 
вести учет перевозок и генерирует первичную документацию по каждой перевозке - заявки, договора, акты выполненных работ, налоговые 
накладные. Менеджер - логистик вносит данные о перевозке (маршрут, стоимость, особые условия и т.д.) один раз, после этого все 
транспортные документы генерируются автоматически. 

4. Доступна статистика о работе каждого сотрудника отдела транспортной логистики и об отделе в целом. Информация о каждом 
перевозчике/заказчике позволяет узнать, сколько рейсов было выполнено, когда, по какой цене и т.д. Статистика по направлениям 
перевозок показывает те предприятия, с которыми были сделки по определенному маршруту, по какой цене осуществлялась перевозка, как 
и когда, производилась оплата. 

Программа позволяет решать такие задачи, как перевозка с помощью нескольких подвижных составов с привлечением нескольких 
перевозчиков для осуществления сделки, либо формирование сборного груза в один грузовой отсек. 

При этом наглядно предоставляются данные об общей доходности экспедиционных услуг, наличие оплат по каждому заказчику, 
облегчается выписка документов заказчику и перевозчику - для каждого заказчика создается индивидуальная заявка, а перевозчик получает 
информацию о движении по всему маршруту. 

5. Возможность групповой работы над заказом. Для выполнения сложных заказов приходится контактировать с целым рядом 
перевозчиков, при этом над одним заказом могут работать несколько менеджеров. Функция коллективной работы с заказом позволяет 
эффективно организовать обработку сложного заказа. Данная функция также удобна при предварительной обработке запроса, который 
необходимо быстро просчитать. 

6. Модуль статистики. В программе разработан модуль статистики. Формируются статистические отчеты по показателям работы 
всего предприятия, эффективности работы отделов и менеджеров. Отчеты со статистическими данными о заказчиках и перевозчиках. 

7. Шаблонные запросы. Для сохранения и использования информации о регулярных перевозках постоянных заказчиков существует 
возможность создания шаблонных запросов. Реализован гибкий поиск по этим данным. 

8. Высокий уровень информационной безопасности и скорости обработки данных. Программа оснащена новейшей технологией 
защиты - ключом HASP HL корпорации "Аладдин". Использование современной СУБД Firebird обеспечивает надежную транзакционную 
обработку данных, а система резервного копирования по расписанию - защиту от потери информации. 

9. Возможность интеграции с бухгалтерскими и другими программами и индивидуальная настройка программы. По 
индивидуальному запросу возможен перенос данных из существующей базы данных предприятия в программу Экспедитор+, настройка 
индивидуальных параметров, оптимизация программы в соответствии со специфическими требованиями заказчика. 

По оценкам Американской консалтинговой компании МкКензи, транспортно-экспедиционные предприятия, успешно внедрившие 
системы автоматизации, могут рассчитывать на ежегодный рост доходов от оказания услуг в размере 13%, при этом сокращаются расходы 
на телефонные переговоры и оформление документации, решаются вопросы безопасности хранения данных. 

Успешные операции логистической цепи возникают из тесного рабочего партнерства между клиентом и провайдером услуг 
посредством совместного изучения возможностей для увеличения эффективности и улучшения уровня обслуживания, с помощью 
использования новейших систем автоматизации деятельности транспортных предприятий, что способствует улучшению качества 
транспортных услуг для предприятий и населения. 

Выводы и предложения. Эффективность использования логистической концепции в бизнес-процессах подтверждается 
предпринимательской практикой как зарубежных, так и национальных компаний. Внедрение концепции логистического управления 
позволяет сократить уровень запасов в снабжении, производстве и сбыте, интенсифицировать процессы движения продукции, ускорить 
оборачиваемость оборотного капитала, снизить затраты производства и обращения, осуществить различные формы горизонтальной 
интеграции транспортных услуг, применять современные транспортные и информационные технологии и, тем самым, обеспечить 
конкурентоспособность отечественных перевозчиков в обслуживании потребителей в условиях глобализации. 
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УМЕНЬШЕНИЕ РИСКОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПОРТОВУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СО СТРАНАМИ ОЧЭС 
 

Грузан А.В. к.э.н. доцент, кафедры «Международная экономика» Донецкого национального университета    
 
Грузан А.В. Уменьшение рисков инвестирования в портовую инфраструктуру на современном этапе развития внешней торговли 
состранами ОЧЭС. Эффективная организация работы судоходных компаний невозможная без инвестирования как текущей деятельности, 
так и строительства нового флота. Структура эксплуатируемого флота судоходных компаний Украины не отвечает структуре национальной 
внешней торговли. Проблема восстановления флота для Украины становится одной из ключевых в плане обеспечения независимости 
внешней торговли и сохранение статуса морского государства. Пути пополнения флота общеизвестные: строительство судов на 
отечественных и заграничных верфях, приобретение или наем с переходом права собственности судов, которые находятся в эксплуатации. 
Флот Украины есть, в основном, государственным. Поэтому возможность получения финансовых средств в Украине рассматривается в 
первую очередь. Все более заметными игроками на рынке портовых M&A становятся инвестиционные фонды: их интерес сосредоточен в 
основном на мультитерминальных комплексах, причем он не привязан к конкретным регионам и имеет достаточно широкий 
географический охват. 
Ключевые слова: инвестирование в портовую инфраструктуру, инвестпроекты, предельная провозная способность, объекты финансовой 
аренды, рост оборотных активов предприятия, финансовые структуры. 
Грузан А.В. Зменшення ризиків інвестування в портову інфраструктуру на сучасному етапі розвитку зовнішньої торгівлі 
состранами ОЧЕС. Ефективна організація роботи судноплавних компаній неможлива без інвестування як поточної діяльності, так і 
будівництва нового флоту. Структура експлуатованого флоту судноплавних компаній України не відповідає структурі національної 
зовнішньої торгівлі. Проблема відновлення флоту для України стає однієї із ключових у плані забезпечення незалежності зовнішньої 
торгівлі й збереження статусу морської держави. Шляхи поповнення флоту загальновідомі: будівництво судів на вітчизняних і закордонних 
верфях, придбання або наймання з переходом права власності судів, які перебувають в експлуатації. Флот України є, в основному, 
державним. Тому можливість одержання фінансових коштів в Україні розглядається в першу чергу. Усе більш помітними гравцями на 
ринку портових M&A стають інвестиційні фонди: їх інтерес зосереджений в основному на мультитерминальных комплексах, причому він 
не прив'язаний до конкретних регіонів і має досить широке географічне охоплення. 
Ключові слова: інвестування в портову інфраструктуру, инвестпроекты, гранична провізна спроможність, об'єкти фінансової оренди, ріст 
оборотних активів підприємства, фінансові структури. 
Gruzan A. Reduction of risks of investment in a port infrastructure at the present stage of development of foreign trade with the countries 
BSEC.  
The effective organisation of work of the navigable companies impossible without investment both current activity, and building of new fleet. The 
structure of maintained fleet of the navigable companies of Ukraine does not answer structure of national foreign trade. The problem of restoration of 
fleet for Ukraine becomes one of key in respect of maintenance of independence of foreign trade and preservation of the status of the sea state. Ways 
of replenishment of fleet the well-known: building of courts on domestic and foreign shipyards, acquisition or employment with transition of the 
property right of courts which are in operation. The fleet of Ukraine is, basically, state. Therefore possibility of reception of financial assets in 
Ukraine is considered first of all. Investment funds become more and more appreciable players in the market port M&A: Their interest is concentrated 
basically to multiterminal complexes, and it is not adhered to concrete regions and has wide enough geographical coverage. 
Keywords: investment in a port infrastructure, projects, limiting ability, objects of financial rent, growth of turnaround actives of the enterprise, 
financial structures. 
 

Государственный морской транспортный флот в это время начисляет 383 грузовых, пассажирских и грузопассажирских судна. 
Количество грузовых торговых судов на начало текущего году составляла 274 единице дедвейтом 1859,1 тыс. т, реестровой 
вместительностью 1497,1 тыс. peг. т, средним возрастом 23 года. В количественном составе грузовой флот включает 127 универсальных 
судов дедвейтом 791,3 тыс. т, 60 танкеров дедвейтом 138,3 тыс. т, 25 балкеров дедвейтом 482,7 тыс. т, 13 контейнеровозов и 15 
специализированных судов. С учетом старения и списание флота в 2006 г. без пополнения осталось 100 судов. 

Объем внешней торговли Украины в 1997 г. достигал 31,4 млрд. долл., с которых 14,2 млрд. в экспорте. Страна ведет морскую 
внешнюю торговлю с 33 государствами. Порты Украины в 1997 г. перерабатывали 24,5 млн. т грузов на экспорт, 2 млн. т грузов в импорте 
и 1,9 млн. т транзита. В экспорте переработанной продукции горно-металлургического комплекса близко 15 млн. т, или по удельному весу 
близко 25 %, химпродуктов – близко 5,7 млн. т, или близко 9 %, и приблизительно 1 млн. т зерновых. Поскольку почти 8 % объема 
экспорта Украины представленные массовыми грузами, то, из позиции защиты экономических интересов страны, флот государственных 
компаний должен быть специализирован под эти перевозки, а его предельная провозная способность потенциально должна стремиться до 
24,5 млн. т. 

В 2007 г. флот судоходных компаний Украины в морской торговле, по данным статистики, освоил 9,86 млн. т, которые, в основном, 
приходятся на грузы иностранных фрахтовщиков.  

В 2009 году, морские торговые порты освоили 1,38 млрд. грн вложений, которые на 62,1 % больше объемов 2008 года.  
Эта цифра включает как собственные средства предприятий, так и средства долей стивидорных компаний, которые работают в ряде 

наших морских торговых портов. 
Для сравнения, по данным Мінтрансзв'язку, в портах в 2006 году было освоено 511,3 млн. грн капвложений. 
Причины значительного роста «инвестиций» очевидные. На протяжении многих лет тарифы за проводку погрузочно-разгрузочных 

работ в портах и размеры целевое портового собрания оставались неизменными, несмотря на то, что все цены на топливо, сырье и прочее 
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из года в год росли. 
В 2008 году Украину затронул мировой финансовый кризис и как следствие  где девальвационные процессы (а портовые тарифы и 

собрание привязаны к доллару) привели к дополнительному росту тарифных доходов портов, по данным Минэкономики, более чем на 50 
%. 

А это значит, что после многих лет не эффективной деятельности у портов появилась возможность активнее, с использованием 
собственных средств заняться восстановлением довольно устаревшего парка портальных кранов, погрузчиков, другой техники, развитием 
причального фронта, строительством складских и других необходимых объектов. 

В 2009 году в морских торговых портах было реализовано несколько масштабных проектов, в которые вкладывались как портовські 
средства, так и средства частных инвесторов. 

На территории Николаевского морского торгового порта был введен в эксплуатацию компанией «Ай-Сі-Ел Украина» комплекс по 
переработке лесоматериалов мощностью 420 тыс. тонн трески в год. Мощности комплекса позволяют накапливать до 40 тыс. тонн трески 
одновременно. Освоено 21,7 млн. грн. 

В том же порту был построен распределительный холодильник за счет средств компании «ТБ Морепродукт». Вместительность 
холодильных камер составила 5 тыс. тонн без штабелировки, 10 тыс. тонн со штабелировкой. Объем перевалки грузов –150 тыс. тонн в год. 
Стоимость комплекса составляет 30,63 млн. грн. 

В Одесском морском торговом порту были завершены сооружения транспортного путепровода длиной 1,875 км. мощностью 2750 
автомобилей в сутки. Общая стоимость его составила 742 млн. грн. 

В порту Южный построили и ввели в эксплуатацию в декабре 2009 года комплекс генеральных грузов открытого хранения на 
причале № 9. Мощностью комплекса – 1,2 млн. тонн в год, сметная стоимость – 318 млн. грн. 

Осуществлялась реализация в 2009 году и других проектов. Выполнялись строительные работы из соединения причала № 1-с с 
причалом № 4-из Одесского морского торгового порта. Длина причала составляет 119,4 г. Запланированная мощность – перегрузка через 
причал 30000 легковых автомобилей в год. 

В Одесском порту вместе с компанией «Олімпекс Купе Інт.» велось строительство перегрузочного комплекса минеральных 
удобрений на Карантинном молу. 

Итак, в 2009 году в Украине было; построено 8 причалов общей длиной 1784,4 метра с глубинами от 4 до 15 метров. Характерно, что 
8 причалов сданны в эксплуатацию частными компаниями и 2-мя госпортами. 

В 2010 году сумма «инвестиций» в морских торговых портах, по данным Укрморречфлота, составила 1,17 млрд. грн, или 84,4 %, к 
показателю 2009 года. Сокращение суммы можно объяснить следствиями глобального финансово-экономического кризиса, в том числе 
уменьшением вантажепереробки в морских торговых портах. 

С другой стороны, свою негативную роль сыграли отечественные бюрократические «игры». 17 апреля 2009 года была принята 
постановление Кабинета Министров Украины № 530 «Вопрос привлечения инвестиций государственными предприятиями, учреждениями 
или организациями», которым был утвержденный порядок проведения аукциона по привлечению инвесторов госпредприятиями. Этот 
порядок усложнил процедуру привлечения инвестиционных денег. Кроме того, у него постоянно вносились изменения. Все это привело к 
тому, что не только не были созданы благоприятные условия для привлечения инвесторов (за что якобы боролись), а, наоборот, напрочь 
отразили во многих потенциальных инвесторов желания иметь дело с украинскими госпредприятиями. В итоге подавляющее большинство 
вложений в украинские морские торговые порты в прошлом году составили собственные или заемные средства портов. 

В 2010 году в Одесском морском торговом порту была завершена реконструкция причала № 16 пассажирского комплекса морского 
вокзала. В результате была создана единая линия причалов М»№ 15, 16, что позволит порту приема пассажирских судов типа «QUEEN 
VICTORIA» длиной 294 г. Сметная стоимость проекта составила 70,2 млн. грн. 

В том же году начатая реализация ряда инвестпроектов, из которых самые большие нижеперечисленные. 
Строительство контейнерного терминала на Карантинном молу Одесского порта общей стоимостью 4,443 млрд. грн, из которых 2,24 

млрд. грн собственные средства порта.  
Техническое перевооружение действующего производства требует также разработки проекта; специфика его заключается в том, что, 

как правило, обновляется только активная часть производственных фондов. 
К этим основным формам инвестирования предприятий сегодня добавились и такие, как: 
- приобретение целостных имущественных комплексов; 
- инновационное инвестирование в нематериальные активы путем приобретения готовой или финансирование разработки новой 

научной, проектной, конструкторской или технологической продукции; 
- инвестирование у формирования или прирост материальных оборотных активов предприятия; 
- приобретение объектов финансовой аренды (лизинга) после истечения срока аренды. 
В составе капитальных вложений выделяют расходы на строительно-монтажные работы, на приобретение встаткування, инструмента 

и инвентаря, другие расходы на строительство объекта инвестирования. Соотношение объемов этих расходов формирует технологическую 
структуру капитальных вложений предприятия. 

На транспорте существенным образом технологическое расхождение процесса капитальных вложений в форме капитального 
строительства и монтажа объектов (причалов, домов, составов и др.) или в форме приобретения со следующим введением в эксплуатацию 
готовых судов, машин, кранов, созданных в других областях.  

Если в первом случае строительство должно быть обеспечено соответствующими ресурсами мощности строительных организаций, 
материалами, энергией и т.п., то во втором случая предприятие приобретает готовый объект у отечественных или иностранных 
производителей за обсужденную плату, значительная часть которой нередко вносится в рассрочку. Подчеркнем, что конечный результат 
этапа реализации инвестиций в обоих случаях тот самый - введение в эксплуатацию реальных активов. 

Только финансово стойкие частные судоходные компании могут разместить свои акции и облигации на международном фондовом 
рынке и, при условии их стойкого финансового положения, могут рассчитывать на получение иностранных инвестиций. Такие прецеденты 
в Украине уже созданы, например, АСК “Укрречфлот” пробивается к миру фондовых рынков Австрии и Германии. 

Инвестиционные фонды и фонды венчурного капитала в нашей стране находятся на стадии становления. Украинские 
инвестиционные фонды занимались в основном скупкой ваучеров и компенсационных сертификатов у населения и покупкой на их основе 
акций приватизированных государственных или арендных предприятий. Реальных финансовых возможностей для инвестирования они не 
имели. 

Иностранные инвестиционные фонды и фонды венчурного капитала занимаются покупкой “ноу-хау” и внедрением новых 
технологий. Их участие в развитии украинской экономики выражается в покупке долей или акций в уставных фондах украинских частных 
предприятий. Процент, который они имеют в уставном фонде предприятий, колеблется в пределах 20 – 60. Они проявляют интерес к 
высокорентабельным предприятиям с конкурентоспособной продукцией. 

Небанковские финансовые компании выступают как прямые инвесторы. Они представляют большие производственные и торговые 
иностранные компании, которые покупают долю или акции в украинских существующих или снова создаваемых частных компаниях. 

Промышленные и торговые компании, которые не специализируются на финансовых операциях, могут принимать участие в развитии 
украинских частных предприятий для создания стратегического партнерства в конкурентной борьбе за рынки сбыта. 

Частные инвесторы представляют довольно узкий круг иностранных физический лиц, которые готовы выступить или выступают 
основателями украинских частных компаний и совместных предприятий с участием на паях собственными средствами в уставном фонде. 
Инвестирование в экономику могут осуществлять разные национальные и международные структуры, среди которых следующие: 
международные финансовые организации, государственные организации и фонды, инвестиционные фонды и фонды венчурного капитала, 
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небанковские финансовые компании, промышленные и торговые компании, частные инвесторы и коммерческие банки. 
Так в Украине за 2011г. были введены в действие следующие инвестиционные проекты, представленные в табл. 1.1 

Таблица 1.1 
Инвестиционные проекты морского транспорта по состоянию на 2011 г. 

Стоимость проекта, млн. грн. 
Порт Инвестиционный проект Собственные 

средства 
Вовлеченные 
средства 

Срок 
реализ. 

Перегрузочный комплекс минеральных удобрений - 49,4 2010-2013 
Контейнерный терминал ВЕЗ «Порто-франко» - 99,4 2009-2013 
Универсальный перегрузочный комплекс на причале 3, 
4 

- 98,0 2010-2013 

Строительство контейнерного терминала на 
Карантинном муле 

338,0 1917,9 2009-2013 

Одесский МТП 

Строительство контейнерного и ро-ро терминала  215,4 543,1 2009-2013 
Комплекс по переработке лесоматериалов - 36,2 2008-2013 
Комплекс по перегрузке удобрений - 34,0 2008-2013 
Перегрузочный комплекс на причалах 1,2 - 53,1 2010-2013 
Комплекс по перегрузке генеральных грузов - 84,2 2009-2013 

Николаевский МТП 

Создание нового порта «Очаков» 3239,1 12863,4 2009-2013 
Строительство нового контейнерноролкерного 
терминала 

449,5 1028 2009-2013 

Развитие инфраструктуры - 429,9 2009-2013 Ільичевск 
Развитие мультимодального комплекса на 5м 
терминале 

84,6 338,8 2010-2013 

Строительство контейнерного терминала на причале 
10 

22,5 89,5 2009-2013 
Бердянский порт 

Развитие инфраструктуры порта пункта Геническ - 50,0 2009-2013 
Евпаторийський 
порт 

Строительство порта пункта «Крымский» - 5000,0 2009-2015 

Измаилский порт 
Развитие перегрузочного комплекса для сыпучих 
грузов 

25,4 101,1 2009-2015 

Керченский порт Развитие Керченского порта 4,0 15,1 2010-2015 
Мариупольский порт Развитие мариупольского порта 715,1 - 2009-2013 
Ялтинський порт Развитие инфраструктуры - 728,0 2009-2015 
Севастопольский 
порт 

Развитие инфраструктуры 126,0 504,0 2010-2020 

- Всего 5219,6 24063,0 - 
     

 
Данные табл. 1.1 позволяют обратить внимание на структуру средств, направленных в реализации каждого из проектов: 17,8 % 

собственные средства и 82 % средства инвесторов. 
На рис. 1. представлено сравнение общей стоимости приоритетных проектов и объемов средств вовлеченных в разные области 

развития транспорта. 

  

Рис. 1. Общая стоимость и объем средств инвесторов приоритетных проектов областей транспорта (млрд. грн.) 
Итак, морской транспорт привлек лишь 17 % средств инвесторов, опередив только железнодорожный транспорт. Это 

объясняется недостаточной инвестиционной привлекательностью области морского транспорта. Собственные средства из финансирования 
проектов составляют близко 76,7 % (рис. 2.). 

 
Рис. 2. Структура капитальных инвестиций государственных предприятий в области транспорта, в 2011 г. млн. грн. 
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Сейчас имеем недостаточную привлекательность морского транспорта относительно привлечения инвесторов, и как следствие 
низкое финансирование инвестиционных проектов области. 

 

 
Рис. 3. Капитальные инвестиции предприятий морского и речного транспорта Украины. 

За разными источниками, инвестиционный портфель украинской экономики составляет 40 – 50 млрд. долл. Наиболее емкие 
инвестиционные вложения нужны для металлургии – около 8,5 млрд. долл., машиностроения – около 6 млрд. долл., химии и нефтехимии – 
около 4 млрд. долл., АПК – около 20 млрд. долл. По экспертным оценкам, ежегодная потребность морского транспорта Украины в 
кредитных ресурсах для восстановления флота составляет 250 – 500 млн. долл. из расчета выпуска 10 – 15 судов в год. 

К международным финансовым организациям относятся Международный валютный фонд и Европейский банк реконструкции и 
развития. Они обеспечивают выполнение правительственных заказов на инвестирование под гарантии украинского правительства, морской 
флот к которым пока еще не относится. 

Государственные организации и фонды, как финансовые структуры, созданные при ООН, ЕЭС и других межгосударственных 
органах (ТАСІС, ЮНІДО). Они привлекают инвестиции для крупномасштабных государственных проектов. 

Во всех странах, в недавнем прошлом и в СССР, для осуществления экспорта своих товаров национальное судостроение и 
судоходство поддерживалось государственными низкопроцентными или беспроцентными субсидиями. В Украине такого рода 
инвестирования из международных и национальных источников определяют: 

- государственная инвестиционно-кредитная компания “Держинвест”; 
- национальное агентство по привлечению заграничных инвестиций в Украину; 
- Национальный банк Украины (НБУ), что сотрудничает с иностранными банками, и в первую очередь с Мировым банком и Банком 

реконструкции и развития. 
Только финансово стойкие частные судоходные компании могут разместить свои акции и облигации на международном фондовом 

рынке и, при условии их стойкого финансового положения, могут рассчитывать на получение иностранных инвестиций. Такие прецеденты 
в Украине уже созданы, например, АСК “Укрречфлот” пробивается к миру фондовых рынков Австрии и Германии. 

Инвестиционные фонды и фонды венчурного капитала в нашей стране находятся на стадии становления. Украинские 
инвестиционные фонды занимались в основном скупкой ваучеров и компенсационных сертификатов у населения и покупкой на их основе 
акций приватизированных государственных или арендных предприятий. Реальных финансовых возможностей для инвестирования они не 
имели. 

Иностранные инвестиционные фонды и фонды венчурного капитала занимаются покупкой “ноу-хау” и внедрением новых 
технологий. Их участие в развитии украинской экономики выражается в покупке долей или акций в уставных фондах украинских частных 
предприятий. Процент, который они имеют в уставном фонде предприятий, колеблется в пределах 20 – 60. Они проявляют интерес к 
высокорентабельным предприятиям с конкурентоспособной продукцией. 

Небанковские финансовые компании выступают как прямые инвесторы. Они представляют большие производственные и торговые 
иностранные компании, которые покупают долю или акции в украинских существующих или снова создаваемых частных компаниях. 

Промышленные и торговые компании, которые не специализируются на финансовых операциях, могут принимать участие в развитии 
украинских частных предприятий для создания стратегического партнерства в конкурентной борьбе за рынки сбыта. 

Частные инвесторы представляют довольно узкий круг иностранных физический лиц, которые готовы выступить или выступают 
основателями украинских частных компаний и совместных предприятий с участием на паях собственными средствами в уставном фонде. 

Коммерческие банки являются основными кредиторами судоходных компаний. Украинские коммерческие банки рассчитывают 
ограниченными кредитными возможностями. Общий объем кредитной задолженности банков Украины на конец текущего году 
запланировано в сумме 836 млн. грн. Структура активов наиболее больших банков в Украине показывает, что кредитные ресурсы восьми 
банков, которые представляют основу банковской системы Украины, рассчитывают суммарным кредитно-инвестиционным портфелем 
(ПОЛЕННИЦ) в объеме 14 млрд. грн. Из этой суммы только 4,4 млрд. грн, или 31,5 %, составили кредиты для юридических лиц, то есть 
направленные на производство продукции и предоставление услуг. Доля долгосрочных кредитов в кредитном портфеле украинских банков 
находится на уровне 11 – 14 %. Большие производственные проекты кредитуются как исключения. 

Состояние банков Украины и финансовое положение государственных судоходных компаний осенью 2010 г. показывают, что 
кредитование на строительство нового флота с отсрочкой погашения основной задолженности до 18 месяцев даже на период 3 – 5 лет 
можно рассматривать как исключительные случаи. Частичное кредитование коммерческими банками строительства судов на период 8 – 12 
лет, очевидно, возможно только под гарантии правительства. 

Возможными источниками получения инвестиционного капитала для пополнения флота есть международные рынки банковских 
кредитов. Эти субсидии в практике западных стран поступают на судостроительные заводы и в судоходные компании через систему 
агентств и коммерческих банков. Согласно требованиям Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (OECD) 
кредитование программ судостроения предусматривает выделение заемных средств до 80 % стоимости судна с процентной ставкой 8 %, на 
максимальный период 8,5 лет. Основной долг возвращается равными полугодичными порциями через 6 месяцев после введения судна в 
эксплуатацию. 

Неправильная организация финансирования проекта выражается, в основном, в незнании руководством предприятия документов, 
необходимых для привлечения инвестиций, а также структур, которые продают финансовые ресурсы. Подход таких руководителей к 
решению этой проблемы отличается бессистемностью, отсутствием какого-нибудь плана и ограничивается стремлением получить кредит 
под “низкий” процент. Как правило, такой подход порождает “проваленные” проекты и невозвращение кредита. 

Приведенные данные показывают, что в морской торговле нашей страны есть ряд больших и сложных нерешенных проблем. 
Вхождение в международные рыночные финансовые отношения требует от руководства и персонала украинских судоходных компаний и 
банков всесторонних знаний. 
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Уровень риска при инвестировании в судоходную область довольно большой. Можно выделить следующие виды рисков, которые 
влияют на инвестиции:  

- изменение фрахтовых ставок. На судоходных рынках ставки фрахта динамично меняются. Например, в танкерном секторе 
стандартное ежедневное отклонение может составлять близко 40 % от среднерыночной ставки. 

- риск, связанный с принятием управленческих решений. Хотя рыночные циклы имеют первоочередное значение в движении 
капитала, эксплуатация нестандартных судов или неадекватное принятие оперативных управленческих решений может привести к 
снижению эксплуатационной прибыли судоходной компании.  

- поставки новых судов. Существует риск, связанный с избыточными поставками новых судов, который может привести к 
увеличению дисбаланса спроса/предложения тоннажа и снижению фрахтовых ставок.  

- валютный риск. Потому что судоходство довольно интернационально по своей природе, судовладельцы часто вынуждены иметь 
дело с денежными потоками в иностранной валюте. Для судовладельца окончательная стоимость поставки может сильно отличаться в 
большую сторону от той, на которую он сначала рассчитывал. 

- риск, связанный с государственным регулированием. Национальное или местное законодательство может влиять на уровень 
инвестиционных доходов одним из следующих образов. С целью охраны окружающей среды законодательно может быть ограниченное 
использование определенных категорий судов, как в отдельном регионе, так и по всему миру. В зависимости от страны регистрации судна, 
правительство или профсоюзы могут предъявить дополнительные требования к экипажу, техническому оснащению судна и т.п. Это 
повлияет на эксплуатационные расходы судна, и на прибыльность его эксплуатации.  

- изменения в менеджменте. Разные виды коммерческой философии и цели менеджмента могут существенно повлиять на решение по 
планированию капитальных вложений судоходной компании.  

- сфера действия договора. Компания, которая имеет договор на долгосрочной основе, существенно снижает риски. 
- политический риск. Как любая интернациональная и капиталоемкая область, судоходство испытает влияние со стороны больших 

предпринимателей, парламентов, политиков. Примером такого влияния может быть национализация активов или их разрушение в ходе 
войн.  

Кроме того, существует ряд негативных факторов, которые влияют на судоходство. В частности, проблемы, связанные с уровнем 
управления судоходной компанией. Множество компаний существуют, как транспортные подразделения больших промышленных 
концернов. В таких структурах инвестиции в флот могут базироваться не на чисто экономической основе, ориентированной на получение 
прибыли.  

К сожалению, в Украине ни государство, ни банки, ни фондовый рынок пока не способны предоставить необходимые средства для 
финансирования инвестиционных проектов на приемлемых условиях. Выход для судоходных компаний нужно искать в самостоятельном 
выходе на международные рынки капитала.  

Серьезным препятствием для кредитования иностранными, в частности, европейскими банками является непрозрачность 
большинства украинских судовладельцев. Но существенных препятствий для развития сотрудничества между украинскими и 
международными банками в области финансирования судоходных компаний нет, и если украинского судовладельца будут обслуживать в 
сотрудничестве одновременно отечественный и международный банк, то вместе они смогут покрыть большинство рисков. Такое 
сотрудничество станет возможным, если украинские банки будут предоставлять краткосрочные кредиты для строительства судов по 
международным стандартам, а иностранные банки - долгосрочные кредиты. Украине нужно учитывать опыт стран Европейского Союза в 
области финансирования строительства флота с использованием мер государственного протекционизма. Распространенной схемой 
привлечения средств под строительство судов есть Kgнфинансирование. Данная схема на протяжении последних лет широко применялась 
в Германии для аккумулирования средств на строительство танкеров, контейнеровозов и балкеров. Суть схемы состоит в привлечении 
через специализированные эмиссионные дома денег физический лиц, которые через специальных финансовых посредников и так 
называемы KgнКомпании вкладывают средства у приобретения флота. Интерес частных инвесторов состоял в потому, что 
предназначенные для уплаты налогов деньги начинали работать и приносить их хозяевам дополнительную прибыль. Схема 
KsнФинансирование распространенная в Норвегии и других скандинавских странах, она отличается от KG отсутствием налоговых льгот. 
Ksнкомпании за счет притянутых средств приобретают по всему мира флот, а потом передают его в бербоуттчартер судоходным 
компаниям. По своей сути схема KsнФинансиро-вание очень близкая к лизингу, который получил широкое распространение на 
автомобильном и авиационном транспорте. 
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Дейч М.Є. Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: стан, перешкоди та можливості розвитку. 
В статті обґрунтовано гостру необхідність становлення соціальної відповідальності бізнесу в Україні. На підставі результатів двох адресних 
соціологічних досліджень з проблем соціальної відповідальності бізнесу та проблем соціальної відповідальності особи, суспільства, 
бізнесу, держави, оцінено стан, проблеми, перешкоди становленню соціальної відповідальності бізнесу та визначено можливості цього 
розвитку. Наведено результати соціологічного опитування представників бізнесу, яке проводилось у 2010 році Центром КСВ у рамках 
проекту “Розробка національного порядку денного з корпоративної соціальної відповідальності”, а також результати експертного 
опитування науковців, освітян та фахівців з проблем соціальної відповідальності (2013р.), яке проводилось Інститутом економіки 
промисловості НАН України. Визначено головні проблеми та перешкоди розвитку соціальної відповідальності бізнесу. Обгрунтовано 
пріоритетні напрями становлення соціальної відповідальності бізнесу та визначено можливості його розвитку шляхом розробки та 
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прийняття Національної стратегії розвитку СВБ, стимулювання розвитку СВБ через систему пільг, надання соціально відповідальним 
компаніям державних замовлень та інвестицій, включення до програм навчання вищих навчальних закладів спецпредметів з корпоративної 
соціальної відповідальності, адаптація до умов України кращого міжнародного досвіду з СКВ, культивування духовно-моральних 
цінностей особистості, суспільства, бізнесу, розвиток державно-приватного партнерства з проблем становлення та розвитку соціальної 
відповідальності бізнесу в Україні. 
Ключові слова: соціальна відповідальність, бізнес;соціологічні опитування, цінності, норми моралі,податкові пільги, податковий 
тиск,стимулювання, партнерство. 
Дейч М.Е. Социальная ответственность бизнеса в Украине состояние, препятствия и возможности развития. 
В статье обоснована острая необходимость становления социальной ответственности бизнеса в Украине. На основании результатов двух 
адресных социологических исследований по проблеме социальной ответственности бизнеса и проблем социальной ответственности 
личности, общества, бизнеса, государства,. Оценено состояние, проблемы, препятствия становлению социальной ответственности бизнеса и 
определены возможности этого развития. Приведены результаты социологического опроса представителей бизнеса, которое проводилось в 
2010 году Центром КСО в рамках проекта “Разработка национальной повестки дня по корпоративной социальной ответственности”, а 
также результаты экспертного опроса ученых, представителей сферы образования и специалистов по проблеме социальной 
ответственности (2013г.), который проводился Институтом экономики промышленности НАН Украины. Определены главные проблемы и 
препятствия развитию социальной ответственности бизнеса. Обоснованы приоритетные направления становления социальной 
ответственности бизнеса и определены возможности его развития путем разработки и принятия Национальной стратегии развития СОБ, 
стимулирование развития СОБ через систему льгот, предоставление социально ответственным компаниям государственных заказов и 
инвестиций, включение в программы обучения высших учебных заведений спецпредметов по корпоративной социальной ответственности, 
адаптация к условиям Украины лучшего международного опыта по социально корпоративной ответственности, культивирование духовно-
моральных ценностей личности, общества, бизнеса, развитие государственно-личного партнерства по проблеме становления и развития 
социальной ответственности бизнеса в Украине. 
Ключевые слова: социальная ответственность, бизнес, социологические опросы, ценности, нормы морали, налоговые льготы, налоговое 
давление, стимулирование, партнерство. 
Deych M.E. Corporate Social Responsibility in Ukraine: status, obstacles and opportunities for development. 
In the article is proved the urgent need for the formation of corporate social responsibility in Ukraine. Based on the results of two targeted 
sociological research on CSR issues and social responsibility of individuals, society, business, government there was assessed progress, problems, 
obstacles to the establishment of social responsibility and defined the possibilities of development. The sociological survey of businesses was 
conducted in 2010 by the Centre for CSR within the project "Development of a national agenda for corporate social responsibility". Also the results of 
the expert survey researchers, educators and experts on issues of social responsibility (2013) was conducted by the Institute Industrial Economics of 
NAS of Ukraine.  
The Main Problems and barriers of CSR were defined. There were given proof of priorities formation CSR. There were identified opportunities for its 
development through the development and adoption of the National Strategy for CSR, promotion of CSR through the benefits, giving for socially 
responsible companies to government contracts and investments, including in the training programs of higher education institutions of disciplines of 
corporate social responsibility , adaptation to the conditions of Ukraine the best international SCR practices, the cultivation of spiritual and moral 
values of the individual, society, business, development of public-private partnership with the problems of development and social responsibility in 
Ukraine. 
Keywords: social responsibility, business, sociological surveys, values, morality, tax breaks, tax pressure, incentives, partnerships. 
 

Постановка проблеми, актуальність. Прагнення України до сталого економічного розвитку, її інтеграція до європейського 
співтовариства вимагають запровадження сучасних практик взаємодії держави та бізнесу, бізнесу та суспільства, які б дозволили посилити 
взаємну відповідальність усіх учасників громадського життя, створити умови для подальшого стабільного розвитку держави і суспільства. 
Без соціально відповідальної діяльності великих корпорацій і бізнесу у цілому неможливе забезпечення конкурентоспроможності 
національної економіки. Соціальна відповідальність бізнесу (СВБ) є однією із складових оцінки міжнародної конкурентоспроможності за 
версією Міжнародного інституту розвитку управління. А за результатами глобального дослідження, яке було проведене компанією IBM у 
2008 році, саме соціальна відповідальність є однією із п’яти базових характеристик успішного підприємства майбутнього [1].  

Соціально відповідальна діяльність бізнесу є загальноприйнятим правилом, якого дотримується значна кількість великих, 
середніх і навіть малих компаній в усьому світі. В Україні цей процес знаходиться на стадії свого становлення і тому досить важливим є 
визначення перешкод та використання можливостей його розвитку. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Необхідно зазначити, що дослідженню факторів, які позитивно чи негативно впливають на 
СВБ присвячена досить значна чисельність публікацій вітчизняних фахівців, це зокрема роботи Ю. Бегма, В. Воробей, І.Журавської, А. 
Зінченко, С. Мельник, О. Полякової, М. Саприкіної, П. Яницького та ін. [2-8]. 

Але для пошуку науково обгрунтованих важелів та механізмів формування соціально відповідальної поведінки членів 
суспільства доцільно визначити думки науковців та фахівців, досліджуючих відповідну проблематику, так і практиків бізнесу. Це можливо 
здійснити через проведення соціологічних опитувань. Протягом останніх років соціологічні дослідження стають все більш популярними 
при визначенні проблем соціальної відповідальності. 

Так, у 2010 р. Центром КСВ у рамках проекту "Розробка національного порядку денного з корпоративної соціальної 
відповідальності", за підтримки Програми "Об’єднуймося заради реформ" (UNITER), PACT, проведено дослідження, в ході якого методом 
персонального інтерв’ю було опитано представників 600 підприємств України (вища ланка управління або керівники відповідних 
департаментів) щодо їх ставлення до КСВ та впровадження КСВ на підприємствах. 

Майже половина опитаних респондентів (49,5 %) були керівниками компаній. Респонденти володіли інформацією мінімум на 
70 % (вимоги дослідження) щодо таких питань, як відносини компанії з громадськістю, екологічні аспекти діяльності підприємства, 
діяльність компанії з корпоративної соціальної відповідальності (далі - КСВ), що дозволило отримати об’єктивніші дані по кожному із 
запитань [5].  

Наприкінці 2012 року та у першому півріччі 2013 року Інститутом економіки промисловості Національної Академії Наук України 
було проведено соціологічне дослідження соціальної відповідальності. Це дослідження мало дві характерні риси: по-перше, це було цільове 
дослідження, спрямоване на вивчення саме соціальної відповідальності особистості, бізнесу, держави в умовах модернізації сучасного 
українського суспільства. По-друге, це опитування було не масовим, а експертним. До складу експертів увійшли науковці, освітяни та 
фахівці, які мають наукові публікації з проблем соціальної відповідальності, досліджують негативні наслідки безвідповідальної діяльності, 
прагнуть до збалансованого економічного, соціального та екологічного розвитку та здійснюють пошук мотиваційних механізмів 
становлення соціально-відповідальної поведінки в усіх формах життєдіяльності суспільства. В опитуванні прийняли участь 158 осіб. З них 
майже половина (49,4%) мали вчений ступінь доктора наук, 37,3% - кандидата наук. Експерти з 18 регіонів України були залучені до 
дослідження. Серед них представники наукових шкіл Київа, Донецька, Харківа, Черкас, Хмельницького, Львову, Одеси, Дніпропетровська, 
Вінниці, Полтави, тощо. Зацікавленість у становленні соціальної відповідальності в Україні виявили 5 академіків і 6 членів-кореспондентів 
НАН України. 

Зазначені опитування були дещо різними за переліком питань, адже були адресовані різним спільнотам і мали різні завдання: 
перше було спрямоване на вивчення питань тільки соціально відповідальної діяльності бізнесу, а друге – на загальну проблематику 
соціальної відповідальності. Але опитування мали спільну область дослідження – питання СВБ у частині перешкод та факторів (заходів) її 
розвитку в Україні. Виявлення бачення цих питань науковцями та бізнес спільнотою буде синтезом теорії та практики, оскільки кожний з 
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них має свої сильні сторони: науковці– системний, комплексний підхід до вирішеня проблеми, бізнес спільнота – практичний досвід. 
Мета цієї публікації полягає у визначенні й оцінці перешкод та можливостей розвитку соціальної відповідальності бізнесу в 

Україні. 
Викладення основного матеріалу. Соціально відповідальна діяльність бізнесу є багатоаспектною, вона проявляється по 

відношенню до працівників та споживачів, партнерів та конкурентів, держави та суспільства у цілому, довкілля. Респонденти, які брали 
участь у опитуванні, проведеному Центром КСВ у рамках проекту “Розробка національного порядку денного з корпоративної соціальної 
відповідальності”, під соціально відповідальною діяльністю компанії переважно розуміють надання благодійної допомоги громаді (51,8%), 
розвиток власного персоналу (57,8%), чесне введення бізнесу (54,7%) та дотримання і захист прав людини (49,8%), а також застосування в 
політиці компанії принципів етичного та відповідального ставлення до споживачів (42,3%). Значно менше асоціюють із соціальною 
відповідальністю впровадження принципів і практик підзвітності, прозорості й етичної поведінки (24,5%), здійснення екологічних проектів 
та участь у регіональних програмах розвитку (30,5%) [5]. Тобто уявлення бізнес спільноти щодо соціальної відповідальності має певні 
особливості, які найбільш виявляються щодо чесного ведення бізнесу.  

У цьому зв’язку заслуговує на увагу ставлення бізнесу до корупції. У портреті українського соціально відповідального 
бізнесмена не значиться одна з досить гучних для Заходу форм соціальної відповідальності - боротьба з корупцією. Близько 85,0 % 
підприємств змушені здійснювати неформальні платежі для врегулювання тих чи інших проблем, з них 46,0 % визнає, що неформальні 
платежі державним службовцям різного рівня для «урегулювання бізнес-проблем» доводиться надавати інколи, а 39,0 % вважає, що 
доводиться робити це часто [5]. 

У той же час тільки третина компаній хотіли б вступити в боротьбу з корупцією, виділяючи на ці цілі частину свого прибутку. Це 
побічно свідчить про те, що більша частина підприємців не вірить у можливість ефективної боротьби з корупцією в найближчій 
перспективі. 

Результати дослідження центру КСВ засвідчили, що з практикою неформальних платежів державним службовцям стикалася 
більшість підприємств, які зазначили, що вони не впроваджують соціальну відповідальність (56,7 %), ніж компанії, які задекларували 
впровадження соціальної відповідальності (30,2 %). Тобто значна частина бізнес спільноти реально намагається вести чесну діяльність. 

Така оцінка свідчить про декілька процесів та явищ: несформованість у більшості бізнес спільноти твердого розуміння того, що 
соціально відповідальна поведінка бізнесу в ідеалі повинна передбачати виконання норм моралі в економічній діяльності; певну 
амбівалентність свідомості бізнесменів (прагнення вести відповідальну діяльність за умов порушення і правових, і моральних законів – 
участі у корупційних діях); складність ведення чесного бізнесу за умов, коли суспільство та держава майже не протидіють порушенню 
норм моралі в соціально-економічній діяльності, а отже необхідність активних сумісних дій держави, бізнесу та суспільства у цьому 
напрямі. 

На впровадження політики соціальної відповідальності безпосередньо впливає ставлення компаній до соціальної 
відповідальності бізнесу. Учасникам опитування пропонувалось здійснити вибір з двох альтернативних тверджень: «Бізнес повинен брати 
активну участь у вирішені соціальних і екологічних проблем суспільства та житті громади»; «Бізнес повинен тільки забезпечувати 
прибуток власникам та платити податки». Зміст відповідей бізнес спільноти, принаймні у порівнянні із 2005 роком, викликає деякий 
оптимізм. Так, частка тих, хто згоден з першим твердженням щодо необхідності соціально відповідальної діяльності бізнесу (сума 
відповідей «повністю згоден» та «скоріше згоден») вища (68,1 %), ніж тих, хто згоден із другим (сума відповідей «повністю згоден» та «скоріше 
згоден») (49,1 %) [5]. У порівнянні з 2005 роком кількість підприємств, які вважають, що бізнес повинен брати активну участь у вирішені 
проблем суспільства, зросла вдвічі. Крім того, частка тих, хто абсолютно погоджується з тим, що бізнес повинен брати активну участь у 
вирішенні соціальних та екологічних проблем суспільства, вдвічі більша, ніж тих, хто абсолютно згоден з тим, що бізнес має лише 
сплачувати податки та забезпечувати прибуток власникам (29,2% проти 14,9%). 

Трохи більше половини опитаних (53,3 %) зазначили, що політика і практика соціальної відповідальності повинна 
впроваджуватися кожним підприємством, а менша частина (41,1 %) переконана, що соціальна відповідальність бізнесу тільки для тих, хто 
хоче цим займатися. Тільки 5,6 % компаній, згідно опитування Центру КСВ, вважають, що вони взагалі не повинні займатися соціальною 
відповідальністю. 

Серед основних чинників, які спонукають компанії впроваджувати соціально відповідальні заходи, на першому плані стоять 
внутрішні переконання: моральні міркування (61,3%) та внутрішнє спонукання (52,1%). Проте досить вагомими є такі фактори, як 
зростання продажів компанії (37,9 %), копіювання дій конкурентів (19,2%) та запит з боку органів місцевої влади (18,9%). Найменше 
впливають на впровадження соціально відповідальних заходів прагнення до підвищення іміджу компанії (8,8%), релігійні міркування 
керівництва (8,4%), запити профспілки (3,7%). Виконання законів України не є чинником соціально відповідальної діяльності (цей фактор 
зазначили тільки 0,1% опитаних). Тобто на першому місті стоять ціннісні фактори, внутрішній вибір соціально відповідальної поведінки, а 
на другому - економічні стимули. Це підтверджують і узагальнені думки експертного опитування ІЕП НАН України 2013р., щодо 
домінуючого впливу на формування соціально відповідальної поведінки ціннісних факторів та мотивів.  

За думкою І. Журавської (координатор проектів Спільноти СВБ) та В. Воробей (партнер Спільноти СВБ) чинниками ведення 
українськими компаніями соціально відповідального бізнесу є власні переконання; позитивна репутація; розширення ринків; можливість 
доступу до дешевих фінансових ресурсів; підвищення капіталізації [3]. У цьому переліку звертають увагу два останні чинники. 
Використання одного з них як стимулу розвитку соціальної відповідальності бізнесу пропонують і експерти. За результатами опитування 
ІЕП НАН України вони зазначають необхідність надання соціально відповідальним компаніям державних інвестицій та замовлень (60,1 %) 
та надання таким компаніям державних гарантій під кредити (38,4%). 

Результати опитування експертів 2013р. визначили переваги, які матимете бізнес, працівники та суспільство за умов ведення 
підприємствами соціально відповідальної діяльності. 

Серед переваг соціально відповідальної поведінки, які матимуть бізнес, персонал підприємств, суспільство в цілому експерти 
відмітили такі: поліпшення стосунків компанії з партнерами, місцевими органами влади, місцевим співтовариством (65,2%); зростання 
іміджу компанії (60,1%); зростання вартості компанії, обсягів продаж та прибутку (48,1%); зниження поточності кадрів та підвищення 
продуктивності праці (46,2%); підвищення конкурентоспроможності персоналу (32,3%). 

Перевагами для працівників підприємств є забезпечення розвитку персоналу та гідних умов праці та її оплати (55,1%); сприяння 
узгодженню інтересів працівників та роботодавця (44,9%); поліпшення соціального захисту працівників та їх сімей (44,9%); формування 
сприятливого клімату в колективі (44,3%); підвищення безпеки праці (39,9%); мотивація високопродуктивної праці (36,1%). 

Для суспільства у цілому перевагами за умов ведення соціально відповідального бізнесу є забезпечення дотримання 
законодавчих та етичних норм ведення бізнесу (61,4%); забезпечення реалізації принципів стійкого розвитку (50,6%); сприяння розвитку 
громадянського суспільства через партнерські програми розвитку місцевого співтовариства (47,5%); формує партнерство влади та бізнесу 
щодо розвитку території (41,1%); підвищує захист довкілля та збереження невідновних ресурсів (33,5%). 

Результативність впровадження соціальної відповідальності підприємці, які приймали участь в опитуванні Центра КСВ, оцінили 
так: 70% відмітили поліпшення ставлення працівників до компанії; 62 % українських компаній вважають, що вони принесли дійсну користь 
для суспільства, громади; 53% відмітили покращення репутації компанії; 48 % — поліпшення економічних показників компанії; 30 % — 
полегшення запровадження інновацій; 26 % — покращення стосунків з інвесторами. 

Що ж є перешкодою для впровадження принципів та норм соціальної відповідальності у діяльність українських підприємств? 
Питання щодо перешкод соціально відповідальній діяльності задавали двом групам підприємств. Перша група, це ті підприємства, які 
здійснюють соціально відповідальні програми (заходи) (питання «які перешкоди є найсерйознішими при здійсненні Вашою компанією 
програм/заходів із соціальної відповідальності»). Друга група, це ті підприємства, які такі програми (заходи) не здійснюють (питання «чому 
програми/заходи із соціальної відповідальності не є актуальними для Вашої компанії»). 
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Більш розмірено дають оцінки перешкодам становлення соціальної відповідальності бізнесу експерти з соціальної 
відповідальності, які визнали ці перешкоди на рівні особистості, суспільства та держави. Порівняння оцінок результатів двох опитувань 
представлені у таблиці 1. В цій таблиці наведено відповіді, отримані від представників підприємств і систематизовано ті відповіді 
експертів, які прямо чи опосередковано (з позначкою*) відповідають відповідному твердженню. 

Таблиця 1 
Характеристика перешкод для забезпечення соціально відповідальної діяльності бізнесу за оцінками представників бізнесу та 

науки й освіти 
Представники бізнесу з підприємств, 

які  
здійснювали соціально  
відповідальні програми 

Представники бізнесу з підприємств, 
які не 

здійснювали соціально відповідальні 
програми 

Експерти з питань  
соціальної відповідальності (представники науки та 

освіти) 

Перешкода % Перешкода % Перешкода % 

Брак коштів 72,4 Брак коштів 61,4 Перешкода не вказувалась (домінування 
цілей економічної вигоди*) 

63,3 

Інформаційний вакуум щодо соціальної 
відповідальності, 

відсутність системи обліку та 
моніторингу* 

(на рівні держави) 

15,8 

Відсутність підготовки у ВНЗ України 
відповідних спеціалістів* 

(на рівні держави) 

17,1 

Недостатня 
інформованість про 

принципи і підходи до 
впровадження 

38,5 Перешкода не вказувалась - 

Відсутність системної* інформаційної 
компанії щодо пропаганди соціально-

відповідальної поведінки 
(на рівні суспільства у цілому) 

(на рівні держави) 

19,0 

Податковий тиск 33,4 Перешкода не вказувалась  Високий податковий та управлінський тиск 
держави на бізнес 

22,8 

Недосконалість 
нормативно-правової бази 

в державі 

30,7 Перешкода не вказувалась  Нерозвиненість законодавчого та 
договірного регулювання соціальної 

відповідальності 

33,5 

Відсутність традицій соціально 
відповідальної поведінки підприємців* 

32,9 Недостатньо власного 
досвіду, невідпрацьований 
механізм впровадження 

28,0   

Нерозвиненість механізмів участі бізнес-
структур у забезпеченні соціально-
економічного розвитку територій 

присутності* 

24,7 

Неможливість контролю 
за використанням наданих 

коштів 

24,4 Перешкода не вказувалась  Інформаційний вакуум щодо соціальної 
відповідальності, 

відсутність системи обліку та 
моніторингу* 

15,8 

Відсутність підготовки у ВНЗ України 
відповідних спеціалістів 

17,1 Немає державних та 
недержавних організацій, 
які б могли допомогти 

17,8   

Недостатня адаптація кращих міжнародних 
практик та стандартів соціальної 

відповідальності для їх застосування в 
Україні 

15,2 

Брак часу 16,1   Перешкода не вказувалась  
Відсутність чи слабкий 

суспільний запит 
11,5   Прямо в опитуванні не вказано, але у 

цілому експерти відмічають слабку 
активність суспільства, як перешкоду 
формування соціально відповідального 

суспільства  
 
 

 

Перешкода не вказувалась  Перешкоди ціннісного 
змісту, які свідчать про 
відстороненість бізнес 
структур від соціальних 

проблем життя 
суспільства* 

30,8 Відстороненість бізнес структур від 
соціальних проблем життя суспільства  

35,4 

Перешкода не вказувалась  Немає стимулів з боку 
держави 

3,9 Відсутність стимулювання соціально 
відповідальної діяльності з боку державних 

та регіональних органів управління 

34,8 

 
 

Порівняльний аналіз показує різне відчуття перешкод. Для представників бізнесу перешкода, яка стоїть на першому місті і 
декларується як перешкода економічного змісту, це брак коштів (72,4%). Натомість експерти на першому місці визначили ціннісні 
перешкоди – зрощення інтересів влади та бізнесу (64,6%) та домінування цілей економічної вигоди (63,3%).  

Такі перешкоди як недостатня поінформованість суспільства, у т.ч. бізнес спільноти щодо соціальної відповідальності, 
податковий тиск, недосконалість правової бази, відсутність досвіду та традицій соціально відповідальної діяльності, можливості навчання, 
відсутність контролю та моніторингу за коштами зазначили як підприємці, так і науковці. Ця солідарна основа результатів двох різних 
соціологічних опитувань свідчить про наукову обґрунтованість визначених перешкод для забезпечення соціально відповідальної діяльності 
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бізнесу та доцільність їх сприйняття державою при формуванні стратегій розвитку соціально відповідального бізнесу. 
Третина експертів вважає цей фактор перешкодою. Також слід відмітити, що третина опитуваних експертів вважають однією з 

перешкод становленню СВБ відстороненість бізнес структур від соціальних проблем життя суспільства, тобто ціннісну причину. До такої ж 
ціннісної причини можливо віднести думку опитуваних підприємців відносно того, що соціальна відповідальність є функцією держави 
(11,0 %), неприйняття такої діяльності взагалі (3,8% зазначили, що така діяльність не справжня діяльність, а лише маркетингова хитрість, 
або «відмивання грошей», 0,1% зазначили що це — марнування часу і грошей). Також в певній мірі до ціннісної причини, але яку, у 
порівнянні з іншими, можливо подолати, можна віднести і перешкоду, яку було сформульовано як «ніколи не замислювалися про 
впровадження програм (заходів) із соціальної відповідальності» (15,9%). Причому ці перешкоди вказують тільки підприємства, які не 
впроваджують соціально відповідальні програми. 

Узагальнення визначених результатів опитування дозволило систематизувати головні проблеми розвитку СВБ. Серед них 
визначені такі: обмежене заохочення СВБ; викривлена роль ЗМІ; низька організаційна спроможність груп впливу (залучення до розробки та 
впровадження СВБ асоціацій, місцевих та регіональних органів влади, освітніх та наукових інституцій тощо); обмежена культура співпраці 
(як всередині бізнесу, так із зовнішніми групами впливу); необхідність адаптації міжнародних політик СВБ до українських умов; 
відсутність достатньої кількості ознайомлених, зацікавлених та компетентних у СВБ менеджерів. 

На підставі пропозицій двох опитувань були визначені та зважені напрями сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу 
в Україні (табл.2). 

 
Таблиця 2 

Оцінка напрямів сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні за результатами соціологічних опитувань 
Представники бізнесу % Представники науки та освіти % 

1 2 3 4 
Встановлення податкових пільг або звільнення від 

оподаткування підприємств, що виробляють 
високотехнологічну продукцію 

24,1 

Звільнення від митних зборів обладнання, орієнтованого на 
забезпечення енергозбереження 

15,2 
 

Введення пільгового оподаткування для 
підприємств, які впроваджують соціальну 

відповідальність 

76,5 

Регулювання цін, зниження податків на прибуток і додану 
вартість, підвищення норм амортизації 

15,8 

Розробка та ухвалення Національної стратегії 
розвитку соціальної відповідальності 

74,0 Розробка та ухвалення Національної стратегії розвитку 
соціальної відповідальності 

52,5 

Інформування представників бізнес-структур про переваги 
соціально відповідальної поведінки (інформаційна 

кампанія) 

22,2 Проведення широкої інформаційно-
просвітницької кампанії з питань соціальної 

відповідальності 

73,0 

Реклама прикладів соціально відповідальної поведінки 
бізнес-структур (як України, так і іноземних, а також 

міжнародних) 

21,5 
 

Проведення окремої просвітницької програми 
для споживачів 

71,0 Пропаганда серед населення позитивної практики 
корпоративної соціальної відповідальності у взаємодії 

органів влади та бізнес-компаній 

60,8 

Впровадження принципів соціальної 
відповідальності в діяльність органів державної 

влади і місцевого самоврядування 

69,7 Як захід не вказано  

Впровадження курсів з КСВ у програми вищих 
навчальних закладів 

53,4 Введення в навчальні програми бізнес-шкіл, економічних 
факультетів університетів та інших навчальних закладів 
курсів з теорії та практики корпоративної соціальної 

відповідальності 

57,0 

Активізація участі бізнес-асоціацій у 
впровадженні принципів і практики соціальної 

відповідальності 

50,5 Активність представників соціально відповідального 
бізнесу та їх асоціацій, об'єднань, спрямована на 

впровадження принципів соціальної відповідальності в 
діяльність бізнес-структур в Україні 

39,9 

Зменшення адміністративного тиску місцевих 
органів влади 

38,5 Надання регіональних преференцій у вигляді зниження 
кількості перевірок  

30,4 

Поширення позитивних прикладів впровадження 
програм (заходів) із соціальної відповідальності 

в світі 

35,0 Адаптація міжнародного досвіду успішної соціально 
відповідальної діяльності для розвитку бізнесу в Україні 

39,9 

Пропозиції місцевої влади бізнесу щодо програм 
розвитку регіону 

25,0 Як захід не вказано  

Інтенсивніше висвітлення практики соціальної 
відповідальності в ЗМІ 

22,0 Створення Національного реєстру соціаль- но 
відповідальних підприємств, система- тичне висвітлення 
цієї інформації у ЗМІ  

38,6 

Публічне визнання з боку влади і громади 21,0 "Соціальне замовлення" з боку суспільства (населення, 
громадських організацій) на соціально відповідальну 

поведінку бізнес-структур 

58,2 

Формування банку соціальних програм або 
банку інформації в регіоні 

21,0 Як захід не вказано  

 
Як видно з таблиці 2, переважна більшість українських компаній (76,5 %) вважає, що стимулювати розвиток СВБ може пільгове 
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оподаткування для підприємств, які впроваджують соціальну відповідальність. Експерти також пропонують низку економічних заходів, 
спрямованих на пряме чи непряме зниження податкового навантаження. Крім того серед економічних заходів експерти відмічають 
необхідність надання соціально відповідальним компаніям державних замовлень та інвестицій (58,2%), надання регіональних преференцій 
у вигляді пільгового землевідведення, дозволів на будівництво, зниження кількості перевірок (30,4%) та ін., здійснення заходів щодо 
захисту вітчизняного товаровиробника (24,1%). 

Як вважають представники підприємств, для активізації СВБ у цьому процесі повинна брати активну участь держава. Так, більша 
частка українських підприємств 68,6 % вважає, що в найближчій перспективі державі потрібно стимулювати залучення бізнесу для його 
активнішого втручання у вирішення соціальних проблем.  

На думку двох третин українських компаній, найближчими роками для розвитку соціальної відповідальності необхідно: 
розробити й ухвалити Національну стратегію розвитку соціальної відповідальності (74,0 %); провести широку інформаційно-просвітницьку 
кампанію з питань соціальної відповідальності (73,0 %); провести окрему просвітницьку програму для споживачів (71,0 %); впровадити 
принципи соціальної відповідальності в діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування (69,7 %). 

Половина українських підприємств вважає, що в найближчій перспективі потрібно впровадити курси з КСВ у програми вищих 
навчальних закладів (53,4 %) та активізувати участь бізнес-асоціацій у впровадженні принципів і практики соціальної відповідальності 
(50,5 %). Ці заходи приблизно із такою ж вагомістю відмітили і експерти.  

Ще понад третина підприємств (38,5 %) вважає, що стимулом для впровадження СВБ стане зменшення адміністративного тиску 
місцевих органів влади. Достатньо вагомим стимулом впровадження СВБ для кожного третього українського підприємства (35,0 %) є 
позитивні приклади впровадження програм / заходів із соціальної відповідальності в світі. Для майже кожного четвертого – п’ятого 
підприємства країни стимулами у впровадження програм і заходів стануть пропозиції місцевої влади бізнесу щодо програм розвитку 
регіону (25,0 %), підвищення рівня довіри і лояльності споживачів та громади загалом (23 %), інтенсивніше висвітлення практики 
соціальної відповідальності в ЗМІ (22,0 %), публічне визнання з боку влади і громади (21,0 %), наявність банку соціальних програм або 
банку інформації в регіоні (21,0 %).  

Експерти також зазначили необхідність здійснення подібних заходів. Виключенням стали лише пропозиції, які стосуються 
активізації діяльності місцевих органів влади, у т.ч. створення у регіонах банку даних соціальних програм або інформації. Але в порівнянні 
з підприємствами більше половини експертів (53,8%) відзначили необхідність здійснення заходів щодо правової регламентації 
стимулювання і підтримки соціально відповідальної поведінки бізнес-структур. 

Висновки. Узагальнення та порівняння результатів опитувань представників підприємств (бізнес спільноти) та експертів – 
фахівців в галузі соціальної відповідальності дозволяє зробити такі висновки. Уявлення бізнес спільноти щодо СВБ є дещо обмеженими, 
особливо у частині відповідності діяльності нормам моралі. Економічна свідомість бізнесменів характеризується певною амбівалентністю, 
яка у т.ч. пов’язана із морально-психологічним кліматом в суспільстві. Більшість опитаних представників підприємств позитивно 
ставляться до необхідності СВБ. Перше місце серед чинників впровадження соціально відповідальних заходів займають внутрішні 
переконання, а друге – економічні стимули. А ось виконання законів на думку представників підприємств не є таким чинником.  

І бізнес спільнота, і експерти відмічають результативність соціально відповідальної діяльності, як для бізнесу, так і для 
працівників і суспільства у цілому. 

Щодо перешкод СВБ, то на першому місці підприємства та експерти відмітили відповідно брак коштів та домінування цілей 
економічної вигоди, що можна визначити інакше як небажання поділитися коштами. Це протиставлення у певній мірі характеризує 
психологічний портрет підприємця, який з двох цілей економічної та соціальної все ж таки обирає економічну, виправдовуючись тим, що 
без прибутку підприємство існувати не зможе.  

Інші перешкоди СВБ в тій чи іншій формі зазначають і підприємства, і експерти, це: податковий тиск; недостатня інформованість 
про СВБ; недосконалість нормативно-правової бази; недостатність традицій та досвіду СВБ; необхідність адаптації міжнародних політик 
СВБ до українських умов; відсутність достатньої кількості ознайомлених, зацікавлених та компетентних у СВБ менеджерів; перешкоди 
ціннісного змісту. 

До пріоритетних напрямів, які сприятимуть розвитку СВБ в Україн, включено розробку Національної стратегії розвитку 
соціальної відповідальності бізнесу, впровадження курсів з КСВ у програми ВНЗ, активізація участі бізнес асоціацій, груп впливу у 
впровадженні практики СВБ; акумулювання наявної інформації у сфері СВБ та адаптація закордонного досвіду СВБ; стимулювання 
розвитку СВБ через податкові та ін. пільги, надання соціально відповідальним компаніям державних замовлень та інвестицій, проведення 
широкої інформаційно-просвітницької кампанії з питань соціальної відповідальності, тощо.  

Але запорукою реалізації визначених напрямів розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні є плідна конструктивна 
співпраця держави і бізнесу, становлення державно приватного партнерства. Одночасно, суспільство повинно дати свій соціальний запит до 
бізнесу. Є проблеми та перешкоди до реалізації соціальної відповідальності бізнесу в Україні, але є і можливості для забезпечення його 
розвитку. Саме їх усвідомлення буде запорукою успішного формування та реалізації стратегій соціальної відповідальності бізнесу. 
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ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНЫХ КОМАНД ПРОЕКТОВ  
 

Деревянко Т.А., к.э.н., доцент кафедры инноватики и управления Приазовского государственного технического университета 
(г. Мариуполь)   
 
Дерев’янко Т.А. Питання формування креативних команд проектів.  
У статті обґрунтовано необхідність вивчення процесів формування і управління «колективним розумом» проектних команд. Розглянуто 
розвиток методів формування проектних команд, а також нові підходи до управління креативністю «колективного розуму». Усупереч 
практиці формування проектних команд проектним менеджером, що склалася  в Україні, яка має досить низьку частку об'єктивізму при 
оцінці  кандидатів, в статті запропоновано метод, що базується на сучасних концепціях відбору персоналу, котрі передбачають оцінку 
кваліфікаційних і особових компетенцій кандидатів в команду. Запропонований метод формування проектних команд дозволить 
враховувати взаємодоповнюваність кваліфікаційних та оцінювати несуперечність особових компетенцій кандидата у команду соціальному 
світогляду команди. Практична реалізація методу з використанням сучасних інформаційних технологій, наведених у роботі, дозволить 
зробити більш прозорим процес формування проектних команд, а також знизити рівень суб'єктивізму при відборі кандидатів у команду. 
Ключові слова: креативність, команда, управління, проект, компетенції. 
Деревянко Т.А. Вопросы формирования креативных команд проектов. 
В статье обоснована необходимость изучения процессов формирования и управления «коллективным разумом» проектных команд. 
Рассмотрено развитие методов формирования проектных команд, а также новые подходы к управлению креативностью «коллективного 
разума». Вопреки сложившейся  в Украине практике формирования проектных команд проектным менеджером с достаточно низкой долей 
объективизма при оценке  кандидатов, в статье предложен метод, базирующийся на современных концепциях отбора персонала, которые 
предполагают оценку квалификационных и личностных компетенций кандидатов в команду. Предложенный метод формирования 
проектных команд позволит учитывать взаимодополняемость квалификационных и оценивать непротиворечивость личностных 
компетенций кандидата в команду социальному мировоззрению команды. Практическая реализация метода с использованием современных 
информационных технологий, использованных в работе, позволит сделать более прозрачным процесс формирования проектных команд, а 
также снизить уровень субъективизма при отборе кандидатов в команду. 
Ключевые слова: креативность, команда, управление, проект, компетенции.  
Derevyanko T.A. Organization of creative project teams. 
The article grounds the necessity of exploration of formation and management processes of the projects teams’ “joint intelligence”. The development 
of methods of organization of project teams and new approaches to manage creativity of the “joint intelligence” are considered. Despite the common 
practice of recruitment of the project teams by the project manager, who is not impersonal, the author proposes the method based on modern 
recruitment concepts that propose assessment of professional and personal competencies of the applicants.  This method will allow considering the 
complementarity of professional skills and the consistency of personalities of the applicants to the team. Implementation of this method with the use 
of the modern information technologies used in-process will improve the transparency of recruitment of the applicants and will reduce the impact of 
personal factors. In addition the method will also allow to avoid recruiting of overqualified applicants.  
Key words: creativity, team, management, project, competencies 

 
Актуальность темы. По мнению ряда исследователей [1] физиологические параметры мозга человека, обеспечивающих развитие 

его способностей, достигли к XXI веку своего апогея, и ресурсы умственной деятельности уже не могут дать отдельной личности 
возможность совершить новый качественный скачок в решении научно-практических задач. Однако таким ресурсом обладает 
«коллективный разум», к которому полной мерой можно отнести и команды проектов.  

Роль проектного управления, как наиболее успешной философии бизнеса, подтверждена исследованиями МВФ, которые 
показывают, что 25% мирового бюджета тратится на проекты [2]. Особую роль в достижении целей проекта играет его команда –  
временная организация специалистов с высоким уровнем профессиональных компетенций, личностные ценности и цели которых не 
противоречат целям проекта.  Основная цель создание команды – достижение целей проекта при балансировании между объемом работ, 
ресурсами (такими как деньги, труд, материалы, энергия, пространство и др.), временем, качеством и рисками.  Высокий уровень 
креативности и эффективности  одних команд  и не успешность  других в значительной степени обеспечивает первый этап проектного 
управления – формирование команды.  

Степень изученности проблемы. Основы формирования креативного персонала, изменившие философию бизнеса, разработаны в трудах 
Э. Деминга и обобщены в его работе [3]. 

Одной из первых исследованных форм коллективного или командного мышления стал «мозговой штурм», представлявший собой 
оперативный метод креативного решения проблемы на основе стимулирования творческой активности. Проблемами подбора участников 
мозговых штурмов занимались А. Осборн, автор теории «мозгового штурма» [4], Г. Альштуллер, автор теории решений изобретательских 
задач ТРИЗ [5]. Логическим развитием метода мозгового штурма стал метод синектики, предложенный В. Дж. Гордоном [6]. 

Задачи формирования креативных команд тесно связаны с новым направлением в управлении персоналом, носящем название 
«управление талантами», которое начало формироваться в 90-е годы ХХ ст. Вопросы управления талантами изучались в работах Э. Майклза, Х. 
Хэндвилд-Джонса, Э. Эксельрода [7], А. Робертсона, Г. Эбби [8]. 

 В работах И. Адизеса [9 – 11] рассмотрены задачи оценки качеств лидеров, а также эффективного разрешения ситуаций, связанных 
с созданием работоспособных команд.  

Вопросы управления креативным потенциалом команд проекта на основе имитационных моделей рассмотрены в работе С.Д. 
Бушуева [12]. 

Однако, не смотря на значительный интерес науки и практики к управлению командами, открытыми для дальнейших исследований 
остаются методы подбора креативных команд, которые основаны на балансе как объективных, так и субъективных оценок качеств 
кандидатов в команду проекта. 

Цель работы состоит в совершенствовании методов формирования креативных команд, которые в состоянии обеспечить 
эффективность проекта на каждом этапе его реализации. 

Современный набор методов и моделей формирования проектных команд достаточно разнообразен – от сравнительно дорогих методов, 
основанных на аппарате экономико-математического моделирования, до наглядных и низко затратных методов сопоставительного анализа (иногда 
на интуитивном уровне) профессиональных и личностных компетенций.   

Широкое распространение в практике управления проектами в Украине получил метод формирования команды проектным 
менеджером, исходя из его личного опыта управления, интуиции, деловых связей. Однако следует отметить, что в этом случае процедура 
отбора членов команды в значительной степени субъективна, и качество членов команды находится в зависимости от видения стратегий и 
целей проекта его менеджером. 

С целью снижения доли субъективизма при формировании проектных команд целесообразно использовать методы, основанные на 
сравнительном анализе компетенций кандидатов в команду. При этом следует учитывать, что состав, нормативные значения и важность 
для проекта исследуемых компетенций формируются как под влиянием мировоззрения менеджера проекта, так и под влиянием 
изменяющихся ценностей, методов исследований, научных достижений и бизнес подходов внешнего окружения.   
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Следует отметить, что при создании креативных проектных команд целесообразно разделить компетенций на квалификационные, 
которые отражают уровень знаний, навыков и умений, и личностные, характеризующие индивидуально-психологические и 
физиологические особенности кандидата в команду. Подходы к анализу квалификационных и личностных компетенций членов команды 
следует также использовать разные. Так, для анализа квалификационных компетенций целесообразно использовать подход, который 
позволяет оценить их взаимную дополняемость в «коллективном разуме» команды проекта.  

Метод формирования креативных команд на основе взаимно дополняющих компетенций хорошо зарекомендовал себя уже во 
второй половине ХХ ст. при комплектовании научно-исследовательских групп для решения задач, обеспечивающих 
конкурентоспособность государства в некоторой области. Например, такой подход использовался при формировании команд космонавтов 
для работы на околоземной орбите и назывался «пазловым методом».  

При оценке личностных компетенций (качеств) кандидатов в команду целесообразно использовать подход, который базируется на 
факте непротиворечивости личности социальному мировоззрению команды, что позволит избежать межличностных конфликтов. 

Дальнейшее развитие методов формирования взаимодополняющих креативных команд показало, что каждый член команды, 
обладая высоким уровнем профессиональных компетенций в одном из направлений проекта, должен иметь не нулевые знания во всех 
остальных направлениях [11].  

Следует отметить, что в управлении командами проектов уделяется значительное внимание той роли, которую играет участник 
команды для повышения эффективности и креативности проекта. Такой подход не в полной мере согласуется с одним из принципов 
классического кадрового менеджмента, когда сотрудник, являющийся источником конструктивного конфликта, может быть 
проигнорирован или удален системой управления [9]. В командах проекта, где более глубоко анализируются психологические особенности 
личности и определяются роли участников команды, конструктивная конфликтная ситуация может быть использована проектным 
менеджером с наибольшей выгодой для результатов проекта.   

Перечень квалификационных и личностных компетенций может не только значительно отличаться в зависимости от типа проекта, 
мировоззрения его менеджера, но и составлять ноу-хау проекта. Количественные оценки компетенций кандидатов в команду формируют 
тем методом, который наиболее приемлем для проектного менеджера (например, методом анкетирования, экспертных оценок, 
наблюдением и др.).  

В таблице ниже, в качестве примера демонстрации предложенного метода формирования проектных команд, приведены оценки 
квалификационных компетенций их участников. Оценки приведены по 10-ти бальной шкале (1 – наименьшее и 10 – наибольшее 
проявление характеристики члена команды проекта). Следует отметить, что оценивать уровень компетенций «коллективного разума» 
команды любым усреднением единичных оценок компетенций ее участников нецелесообразно, и может привести к ошибочным выводам 
(см. табл. и рис. 1). 

 
Таблица. Оценки квалификационных характеристик членов команды проекта. 

Специализация члена команды проекта 
Квалификационные компетенции специалист 

ИТ 
инженер-

конструктор
менеджер по 
снабжению 

финансист 
юрист 
проекта 

среднее 
значение 

информационные технологии (ИТ) 9 7 5 6 6 6,6 
чтение и построение чертежей 4 10 1 1 1 3,4 
ведение договоров с подрядчиками 6 5 10 6 8 7 
наличие сертификата проектного менеджера 10 10 1 1 1 4,6 
бухгалтерский и финансовый учет 5 5 5 10 6 6,2 
юридические знания в предметной области  (ПО) 
проекта 6 5 7 7 10 7 
среднее значение  6 6,4 5,6 6 6,2 6,04 

 

 
Рисунок 1. Сравнительный анализ профессиональных компетенций специалиста ИТ и средних значений профессиональных 

компетенций всех членов команды проекта 
 

Взаимодополняемость членов команды проекта хорошо демонстрирует рис. 2, где  видно, что команда проекта, как «коллективный 
разум», обладает высоким уровнем квалификационных компетенций  по всем основным операционным функциям проекта. В случае низких 
оценок хотя бы по одной из операционных функций проекта целесообразно пересмотреть состав его команды. 

 
Рисунок 2. Сравнительный анализ квалификационных компетенций членов команды проекта 
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В отличии от профессиональных компетенций личностные компетенции членов команды проекта должны соответствовать 
социальному портрету команды, т.е. количественные оценки личностных компетенций мировоззрения членов команды не должны 
существенно отличаться и иметь значения, близкие к максимально возможному. 

На рис. 3 в качестве примера приведен анализ личностных компетенций членов команды, которые имеют сертификат в области 
управления проектами.  

 
Рис.3. Сравнительный анализ личностных компетенций 

 
Таким образом, предложенный подход делает процесс формирования проектных команд более наглядным и позволяет учесть как 

уровень квалификации, так и личностные характеристики членов команды, что позволит повысить эффективность работы проекта за счет 
синергии его команды. Следует отметить, что результаты оценки компетенций целесообразно сохранять в базе данных, что позволит не 
только быстро формировать команды для будущих проектов, но расширить базу знаний по управлению проектами путем исследования 
влияния, которое оказывают компетенции команды на результаты проекта.  

Открытыми для дальнейших исследований остаются вопросы формирования перечня компетенций и их количественных оценок 
для проектов различной направленности, а также определение их влиянии на синергию команды проекта.  

Выводы: 
1. Исследованы генезис и развитие методов управления  «коллективным разумом», определены наиболее приемлемые методы 

формирования креативных команд управления проектами. 
2. Предложенный  метод формирования креативных подразделений позволит увеличить долю объективизма и открытости принятия 

решения об их составе, избежать избытка одних и недостатка других компетенций в «коллективном разуме» команды 
проекта.  
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Джуха В.М., Рыбкина А.С. Роль институтов развития региона в формировании факторов инвестиционной привлекательности 
субъекта Российской Федерации. 
Привлечение инвестиционных ресурсов в регион является одной из основных задач экономического развития субъекта РФ. В статье 
рассматриваются факторы, формирующие инвестиционную привлекательность региона, которые были сгруппированы по двум 
направлениям: факторы, формирующие потенциал развития региона, и факторы, являющиеся отражением инвестиционной политики 
региона. В большинстве случаев особенностью формирования инвестиционной привлекательности региона становилось использование его 
потенциала через регулирование инвестиционной политики, в частности, данной стратегии придерживалась Республика Татарстан. Однако 
на примере создания инвестиционного имиджа Калужской области можно заключить, что отсутствие в регионе явных конкурентных 
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преимуществ не означает невозможность привлечь инвесторов на свою территорию – формирование благоприятной политики в регионе 
способно компенсировать слабо выраженный потенциал путем внедрения региональных институтов поддержки инвестиционной 
деятельности. Институциональная составляющая позволяет повысить транспарентность реализации административного процесса в регионе 
и, таким образом, привлечь больше инвестиционных ресурсов на свою территорию.  
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный потенциал, факторы инвестиционной привлекательности, региональная политика. 
Джуха В.М., Рибкіна А.С. Роль інститутів розвитку регіону у формуванні чинників інвестиційної привабливості суб'єкта Російської 
Федерації 
Залучення інвестиційних ресурсів у регіон є одним з основних завдань економічного розвитку суб'єкта РФ. У статті розглядаються 
чинники, що формують інвестиційну привабливість регіону, які були згруповані за двома напрямками: фактори, що формують потенціал 
розвитку регіону, і фактори, які є відображенням інвестиційної політики регіону. У більшості випадків особливістю формування 
інвестиційної привабливості регіону ставало використання потенціалу регіону через регулювання інвестиційної політики, зокрема, даної 
стратегії дотримувалася Республіка Татарстан. Однак на прикладі створення інвестиційного іміджу Калузької області можна зробити 
висновок, що відсутність у регіоні явних конкурентних переваг значить неможливість залучити інвесторів на свою територію - формування 
сприятливої політики в регіоні здатне компенсувати слабо виражений потенціал шляхом впровадження регіональних інститутів підтримки 
інвестиційної діяльності. Інституційна складова дозволяє підвищити транспарентність реалізації адміністративного процесу в регіоні і, 
таким чином, залучити більше інвестиційних ресурсів на свою територію.  
Ключові слова: інвестиції, інвестиційний потенціал, чинники інвестиційної привабливості, регіональна політика. 
Dzhukha V.M., Rybkina A.S. The role of the region's development institutions in formation of investment attractiveness factors of the 
subject of the Russian Federation. 
Attracting investment resources to region is one of the main challenges of economic development of the federal subjects of Russia. The paper 
discusses factors that form the investment attractiveness of the region, that have been grouped into two areas: factors forming the development 
potential of the region, and the factors that are a reflection of the investment policy of the region. In most cases the feature of investment 
attractiveness of the region is the potential of the region through the regulation of investment policy, in particular, the Republic of Tatarstan has that 
strategy. However, the example of creating investment image of the Kaluga region can be concluded that the lack of the region's competitive 
advantage does not mean inability to attract investors into territory – creating an enabling policy is able to compensate the low-grade potential through 
the implementation of regional institutions to support investment activities. The institutional component improves the transparency of the 
administrative process in the region and thus attracts more investment of resources into their territory. 
Keywords: investment, investment potential, investment attractiveness factors, regional policy. 

 
Основной тенденцией настоящего времени на уровне субъектов Российской Федерации становится борьба регионов за 

привлекаемый капитал как резидентов, так и нерезидентов страны. В этой связи оценка инвестиционной привлекательности региона 
становится одним из наиболее значимых аспектов при формировании политики его долгосрочного развития. 

В целом инвестиционная привлекательность субъекта РФ формируется под влиянием ряда факторов, которые условно можно 
разделить на:  

 персистентные – устойчивые к внешним изменениям, трудно поддающиеся корректировке в краткосрочный период времени и, 
следовательно, формирующие потенциал развития региона; 

 лабильные – неустойчивые и гибкие факторы, легко изменяющиеся во времени под влиянием как внешних, так и внутренних 
причин, являющиеся отражением инвестиционной политика региона. 

Среди персистентных факторов можно выделить: 
1. Географическое и геополитическое положение региона. Географическое положение определяет климатические условия региона, 

его природные ресурсы (полезные ископаемые, водные, почвенные и лесные ресурсы), и, как следствие, становится решающим моментом 
выбора для инвестора, ориентированного на продукцию с низкой добавленной стоимостью. Кроме того, благоприятные природно-
климатические условия способствуют комфортному проживанию населения и реаллокации трудовых ресурсов по направлению 
иммиграции. 

Геополитическое положение региона играет важную роль в первую очередь для приграничных регионов, имеющих 
дополнительный стимул для активизации внешнеэкономической деятельности. Наряду с этим стоит отметить также возможность 
межтерриториальной кооперации как производственной и научно-технической, так и рекреационной (при отсутствии собственных 
рекреационных ресурсов использование населением имеющихся таковых на соседних территориях). 

Необходимо обратить внимание на то, что большинство регионов Российской Федерации обладают теми или иными природными 
ресурсами, а основная конкуренция за привлекаемые инвестиционные потоки разворачивается между субъектами одного федерального 
округа. Но на сегодняшний момент в наиболее выигрышном положении оказываются территории, обеспеченные полезными ископаемыми, 
так как вложения в данный вид ресурсов по сравнению с другими (например, почвенными или рекреационными) обладают наибольшей 
доходностью и наименьшим риском. 

2. Обеспеченность трудовыми ресурсами. Ввиду наличия сильной базы академической подготовки кадров, которой 
традиционно славится Россия, в целом практически все регионы обладают минимально необходимым количеством трудовых ресурсов. В 
этой связи наиболее привлекательными для инвесторов становятся регионы, обеспеченные квалифицированной рабочей силой, 
специалистами узкого профиля (в особенности это можно отнести к инженерно-техническим кадрам). Необходимо отметить, что на 
сегодняшний день многие регионы сталкиваются с проблемой эмиграции трудовых ресурсов в более экономически развитые территории, в 
первую очередь в города Москва и Санкт-Петербург, где они имеют возможность реализовать себя, будучи невостребованными в данный 
момент в своем регионе или найти более высокий заработок. Кроме того, и в самом регионе центром притяжения рабочей силы становятся 
крупные города (как правило, административные центы) или агломерации, детерминирующие маятниковую миграцию населения. Но 
основной парадокс заключается в том, что многие инвесторы предпочитают в поисках более низких затрат (при наличии соответствующей 
инфраструктуры) размещать свое производство вдали от крупных городов, впоследствии активизируя репатриацию кадров. 

3. Степень развития инновационной базы. Важным аспектом для привлечения инвестиций в регион является наличие собственной 
научно-технической базы, подкрепленной квалифицированными кадрами. Достаточное количество высших учебных заведений широко 
профиля подготовки кадров, научно-исследовательских институтов как государственных, так и коммерческих, способных реализовать 
фундаментальные, прикладные и поисковые исследования и внедрить их на практику, формирует потенциал инновационного развития 
региона. Однако в российской действительности многие регионы сталкиваются с проблемой низкого спроса со стороны бизнеса на 
инновации. Кроме того, многие иностранные инвесторы, приходя на российский рынок, предпочитают внедрять свои технологии в 
производстве, нежели использовать НИОКР региона-реципиента. Исключение составляют, как правило, нерезиденты, размещающие свои 
научно-исследовательские центры в регионе, где уже существует база высококвалифицированных кадров или определенные научные 
разработки. 

4. Потребительский рынок. Рассматривая внутренний рынок, инвестор интересуется не только высоким внутренним спросом, но и 
демографическими тенденциями, уровнем доходов населения, а также сложившейся практикой ведения бизнеса. Примечательно, что в 
регионах, демонстрирующих большую иммиграционную активность, в целом оборот розничной торговли превышает уровень доходов 
населения. В этой связи немало важно оценить интенсивность транзитных и миграционных потоков в регионе и рынки соседних 
территорий как потенциальных приобретателей продукции.  

5. Производственный потенциал. На сегодняшний день инвестора в большей степени интересует не существующий отдельный вид 
деятельности, а наличие кластера или промышленного парка на территории региона, где оперируют производства, кооперирующие между 
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собой – это касается, в первую очередь, отраслей с высокой добавленной стоимостью (обрабатывающих производств, строительства, 
транспорта и связи). Данные производственные цепочки обеспечивают друг друга необходимыми производственными компонентами, 
снижая издержки по изготовлению продукции. Наиболее актуальными являются диверсифицированные кластеры [3], в рамках которых 
происходит перенос технологий, ноу-хау и управленческого опыта из одних технологических цепочек в другие (кластерная синергия), 
поддерживая, таким образом, не только соседние производства, но и давая возможность для их дальнейшего развития. 

6. Инфраструктура. Наличие инфраструктуры – транспортной, энергетической, информационно-телекоммуникационной – 
является одним из ключевых (если ни ключевым) фактором выбора инвестором места локализации своих капиталовложений. В рамках 
транспортной инфраструктуры преимущество отдается территориям не только обеспеченным всеми видами транспортных путей 
(автодорожных, железнодорожных, водных и воздушных), но и доступным для международного сообщения, а функционирование в регионе 
различных логистических проектов (в том числе по обеспечению мультимодальных перевозок) станет дополнительным стимулом для 
размещения производств на той или иной территории. Также доступность энергетической инфраструктуры территории наряду с 
транспортной является решающим аспектом выбора региона для ведения бизнеса, а его дополнительным преимуществом служит 
энергоизбыточность.  

Многие иностранные компании, приходя на российский рынок, предоставляют свои трудовые ресурсы из-за границы, что требует 
от региона-реципиента наличия определенной социальной инфраструктуры: мест размещения, развитой системы здравоохранения и, порой, 
образовательных учреждений или центров по подготовке и переподготовке специалистов определенного направления. 

Таким образом, оптимальной реализацией инфраструктурного потенциала региона служит создание промышленных парков с 
подготовленной инженерной и транспортной инфраструктурой. 

7. Финансовая система. Развитая финансовая инфраструктура предоставляет инвесторам широкий перечень финансовых 
инструментов и услуг оперирования на рынке, обеспечивающих не только беспрепятственное движение финансовых потоков, но и 
снижение экономических рисков, а также расширение хозяйственной деятельности. Она включает в себя финансовые институты 
(государственные и негосударственные) и бюджетно-налоговую систему. Кроме того, инвестор будет заинтересован в регионах с 
благоприятным финансовым положением уже функционирующих предприятий и организаций. 

К лабильным факторам относятся: 
1. Наличие административных барьеров. Вопрос административной среды является одним из наиболее острых в России. Наличие 

огромного количества государственных учреждений, деятельность которых порой является несогласованной, отсутствие четких требований 
и транспарентности административного процесса, высокая длительность процедур согласования инвестиционных проектов (в части 
рассмотрения обращений и принятия решений) – все это является препятствием для развития инвестиционной сферы региона. Для 
преодоления этого барьера ряд субъектов РФ создает различные институты по поддержке инвестиционной деятельности, направленных на 
содействие привлечению капитала в экономику региона. 

2. Наличие нормативно-правовой базы в сфере инвестиционной деятельности. Наличие регионального инвестиционного 
законодательства положительно влияет на привлечение капитала в субъект Российской Федерации. Однако стоит отметить, что имеет 
место расхождение законодательной базы и правоприменительной практики, связанное с отсутствием четкости толкования формулировок и 
круга применения правовых норм. 

3. Финансовое и налоговое стимулирование инвесторов. В настоящий момент органы исполнительной власти многих регионов 
используют систему предоставления различных налоговых льгот наряду с государственным софинансированием строительства 
инфраструктурных и промышленных объектов. Однако большинство предоставляемых льгот по налогам не соответствуют интересам 
инвесторов, в частности, для крупных промышленных проектов наиболее подходящим было бы льготирование земельного налога, а не 
налога на прибыль, так как выход на уровень безубыточности зачастую требует продолжительного периода времени. 

4. Положительная практика реализации инвестиционных проектов. Наличие ряда проблемных аспектов в инвестиционной сфере 
региона, в частности, административных барьеров, неясности правоприменительной практики и процесса государственного 
софинансирования проектов, обуславливает создание различных региональных институтов, направленных на преодоление данных 
проблем. Ряд субъектов уже успешно продемонстрировали практику внедрения специализированных агентств инвестиционного развития, 
корпораций развития и т.п., способствующих улучшению инвестиционного климата региона.  

В большинстве случаев особенностью формирования инвестиционной привлекательности региона ввиду выше указанных факторов 
становилось использование потенциала региона (персистентных факторов) через регулирование инвестиционной политики (применение 
лабильных факторов). Иными словами, регионы эксплуатировали свои конкурентные преимущества, в первую очередь, природные и 
трудовые ресурсы, параллельно закладывая основы для благоприятной инвестиционной политики, задачей которой становилось как 
поддержание тех самых конкурентных преимуществ, так и создание новых. В данном случае ярким примером может служить Республика 
Татарстан – один из наиболее инвестиционно привлекательных регионов Российской Федерации, где созданы благоприятные условия для 
активной реализации высокоэффективных и быстроокупаемых инвестиционных проектов и развития мощностей по производству 
конкурентоспособной продукции. Обладая рядом конкурентных преимуществ (природно-ресурсный потенциал, диверсифицированная 
промышленность, высокий интеллектуальный потенциал и наличие квалифицированной рабочей силы) данный субъект в целях 
формирования комфортного и лояльного инвестиционного климата внедрил самостоятельную региональную модель стимулирования 
капиталовложений, системообразующими элементами которой являются [1]: 

1. Полная, качественно-однородная нормативно-правовая база.  
2. Широкий пакет мер и стимулов государственного регулирования.  
3. Зрелая и разнообразная инфраструктура поддержки инвестиций.  
4. Высокая деловая активность частного сектора. 
В части механизма финансового и налогового стимулирования Правительство Республики Татарстан предоставляет инвесторам ряд 

привилегий [2]: бюджетные кредиты; компенсация части процентной ставки за пользование банковскими кредитами и части выплат по 
купонным доходам облигационных займов; государственные гарантии; предоставление производственных площадок и объектов 
инфраструктуры; налоговые преференции; софинансирование; гранты. Кроме того в регионе создана инвестиционная инфраструктура, 
включающая в себя особою экономическою зону промышленно-производственного типа, технополис, 4 индустриальных парка, 
6 технопарков, 6 бизнес-инкубаторов, 3 агропромышленных парка, 2 промышленные площадки. 

Однако наличие стимулов для капиталовложений не всегда способствует улучшению инвестиционного климата в регионе, важна 
также и доступность данных мер для инвесторов. Ввиду этого в Республике Татарстан внедрен механизм совместного финансирования с 
банками, частными и негосударственными инвесторами через функционирование специализированных институтов развития: 

1. ГНО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» (развитие наукоемких производств и внедрение новых 
прогрессивных технологий; формирование новых для республики подходов в области развития инновационной деятельности; создание 
условий для увеличения числа предприятий венчурного капитала, совершенствование системы поддержки наукоемкого малого и среднего 
бизнеса). 

2. НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан» (гарантийный фонд исполнения обязательств субъектов малого 
предпринимательства по кредитам; поручительства по кредитам субъектов малого предпринимательства перед банками в размере до 
50 процентов от общего объёма обязательств субъектов малого предпринимательства). 

На стадии создания находятся: 
1. ОАО «Корпорация продвижения экспорта и инвестиций Республики Татарстан» (поддержка ориентированных на экспорт 

субъектов малого и среднего предпринимательства; продвижение товаров, производимых в республике, на российский и внешние рынки). 
2. ОАО «Корпорация развития Республики Татарстан» (инфраструктурная подготовка земельных участков для целей 
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инвестиционных проектов; создание новых и развитие существующих промышленных парков). 
Однако на сегодняшний день отсутствие в регионе явных конкурентных преимуществ не означает невозможность привлечь 

инвесторов на свою территорию – формирование благоприятных лабильных факторов способно компенсировать слабо выраженные 
персистентные факторы. В данном случае успешный опыт создания благоприятного инвестиционного имиджа продемонстрировала 
Калужская область, не обладающая богатыми природными и трудовыми ресурсами и развитой инфраструктурой. В первую очередь для 
формирования инвестиционной сферы в 2005 году в регионе был создан институт ОАО "Корпорация развития Калужской области", 
направлявшая все свободные ресурсы в развитие инвестиционного потенциала. Следующим шагом было строительство индустриальных 
парков – Грабцево (в 2006 году), Ворсино (в 2007 году). Затем была разработана инвестиционная стратегия, давшая толчок для 
строительства на ее территории автомобильного завода немецкого концерна. На основе благоприятного опыта прихода иностранного 
«якорного» инвестора в регион стали размещать свои производства и другие инвесторы как российские, так и иностранные. На 
сегодняшний день на территории Калужской области функционируют автомобильный, транспортно-логистический и фармацевтический 
кластеры наряду со специализированными обучающими центрами по подготовке кадров – для автомобильной и фармацевтической 
промышленности, и 6 индустриальных парков [4]. Резидентами являются более 70 компаний. 

Таким образом, залогом успеха служило создание комплексной системы институтов развития:  
– Государственное автономное учреждение Калужской области «Агентство регионального развития Калужской области» 

(привлечение инвестиций в Калужскую область, государственный консультант) 
– ОАО «Агентство инновационного развития Калужской области» (государственный оператор по развитию инновационного 

и высокотехнологичного сектора экономики) 
– ООО «Индустриальная логистика» (основной инструмент реализации логистических проектов на территории области) 
– ОАО "Корпорация развития Калужской области" (Государственный оператор по созданию и развитию индустриальных 

парков и инженерной инфраструктуры) 
Правительство Калужской области предоставляет субъектам инвестиционной деятельности налоговые льготы, которые зависят от 

объема вложенных инвестиций в основной капитал и осуществляемого инвестором вида экономической деятельности. 
Предпринимательская активность в Калужской области стимулируется целой системой мер государственной поддержки:  
– предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела; 
– возмещение затрат предпринимателей, связанных с приобретением производственного оборудования; 
– возмещение затрат предпринимателей, связанных с технологическим присоединением к электросетям; 
– возмещение процентов по ставкам за пользование кредитами банков. 
Таким образом, на примере рассмотренных двух субъектов РФ, географически отдаленных друг от друга, можно заключить, что 

инвестиционная привлекательность регионов может быть сформирована как на основе персистентных факторов, подкрепленных 
лабильными, так и путем создания благоприятной инвестиционной политики, в дальнейшем создающей основу для образования факторов, 
составляющих инвестиционный потенциал (рисунок 1). В любом из этих случаев связующим звеном между устойчивыми и неустойчивыми 
факторами инвестиционной привлекательности служит внедрение в практику регионов институциональной составляющей – региональных 
институтов поддержки инвестиционной деятельности. Ввиду отсутствия транспарентности реализации административного процесса в 
регионе, многие инвесторы предпочитают инвестировать в те территории, которые обладают успешным опытом реализации 
инвестиционных проектов. В первую очередь это касается иностранных инвесторов, для которых положительный опыт реализации 
инвестиционных проектов является более предпочтительным, чем даже четко сформированная региональная политика региона. 

 
Рисунок 1 – Персистентные и лабильные факторы инвестиционной привлекательности региона 
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Дмитриченко Л.І., Дмитриченко Л.А. Діалектика поділу і кооперації праці як внутрішній імпульс розвитку її суспільної форми. 
У статті досліджено діалектичний зв'язок поділу і кооперації праці як внутрішній імпульс розвитку її суспільної форми. Доведено, що окрім 
інвестиційних і податкових механізмів активізації виробництва найсуттєвішим є організація праці, розвиток механізму її стимулювання і як 
наслідок – розвиток її суспільної форми. 
Аргументовано тезу, згідно якої в умовах ринкової економіки організація праці, розвиток її суспільної форми на підґрунті поділу й 
кооперації праці все більше набуває статусу особливого чинника соціально-економічного розвитку країни. 
Доведено, що поширення меж і розвиток структури сукупної праці безпосередньо залежить від потреб суспільства. Визначено кількісні й 
якісні показники оцінки стану розвитку сукупної суспільної праці. Проаналізовано причини, що гальмують розвиток суспільної форми 
праці в умовах сучасної ринкової економіки. 
Ключові слова: внутрішній імпульс розвитку, економічний закон, економічна система, кооперація праці,  соціально-економічний розвиток, 
суспільний поділ праці,  суспільна форма праці. 
Дмитриченко Л.И., Дмитриченко Л.А. Диалектика разделения и кооперации труда как внутренний импульс развития его 
общественной формы. 
В статье исследована диалектическая связь разделения и кооперации труда как внутренний импульс развития его общественной формы. 
Показано, что кроме инвестиционных и налоговых механизмов активизации производства существенной является организация труда, 
развитие механизма его стимулирования и как следствие – развитие его общественной формы.  
Доказано, что расширение границ и развитие структуры совокупного труда непосредственно зависит от потребностей общества. 
Определены качественные и количественные показатели оценки состояния развития совокупного общественного труда.  
Проанализированы причины, тормозящие развитие общественной формы труда в современных условиях рыночной экономики.   
Ключевые слова: внутренний импульс развития, экономический закон, экономическая система, кооперация труда, социально-
экономическое развитие, общественное разделение труда, общественная форма труда. 
Dmytrychenko L., Dmytrychenko L.  Dialectics of division and cooperation of labour as intrinsic impulse of development it’s social form.  
The paper studies the dialectical relationship of division and cooperation of labor as the drive for the development of its social form. It is shown that 
in addition to investment and tax arrangements for revitalizing the production of a substantial organization of labor, the development of a mechanism 
to stimulate it, and as a consequence – the development of its social form. 
It is proved that the expansion of the boundaries and the development of the structure of the total labor directly related to the needs of society.  
Defined qualitative and quantitative assessment of the total social labor. 
Analyzed the reasons hampering the development of the social form of labor in the modern market economy. 
Keywords: intrinsic impulse of development, economic low, economic system, cooperation of labour, division of labour, social-economic 
development, social form of work.  
 

Актуальність теми дослідження. Будь-яка країна, на якому б етапі розвитку вона не знаходилася і у якій би системі вона не 
функціонувала, має за мету розвиток продуктивних сил. Без цього унеможливлюється розв’язання жодної проблеми як на макрорівні й 
мікрорівні, на рівні окремих економічних суб’єктів, а також на рівні окремої особи. У свою чергу, розвиток продуктивних сил неможливий 
без певних форм організації праці. 

Суспільна праця завжди протікає у певній суспільній формі й виступає як сукупність її особливих видів. Це обумовлено, з одного 
боку,  суспільним поділом праці, а з іншого боку – кооперацією праці. Діалектична єдність суспільного поділу праці й кооперації праці 
виступає внутрішнім імпульсом розвитку її (праці) суспільної форми й таким чином активізує розвиток продуктивних сил суспільства. 
Отже означена проблема залишається актуальною в усі часи існування суспільства. 

Аналіз останніх публікацій. Нажаль проблеми суспільної форми праці, передумов і механізмів усуспільнення праці останнім 
часом майже не розглядаються в науковій економічній літературі. Це пояснюється загальною тенденцією відходу від фундаментальних 
досліджень й розвитком процесу прагматизації науки, що має місце в сучасному науковому середовищі і з чим неможливо погодитися. 
Адже розв’язання конкретних практичних проблем неможливе без фундаментального методологічного підґрунтя.  

У такому аспекті викликає позитивне враження проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна політична 
економія та інституціоналізм: конструктивний діалог в ім’я розвитку», яка відбулася в Національній металургійній академії України (м. 
Дніпропетровськ) в жовтні 2012 року. В конференції приймали участь провідні українські й зарубіжні вчені, у доповідях яких йшлося про 
оновлення сучасної економічної теорії [1, с. 99-107]. Вчені розглядали низку проблем політичної економії, але жодного доповіді не було 
присвячено головній, на наш погляд, проблемі – проблемі праці, форм її організації й розвитку процесу її усуспільнення.  

Аналогічну оцінку можна дати й низці наукових праць, присвячених дослідженню економічних систем. Йдеться, наприклад, про 
статтю М.Скрипниченко й А.Абдрахманової «Методологічні основи ієрархічного вимірювання ефективності соціально-економічних 
систем» [2, с. 61-70]. Серед безлічі показників, запропонованих авторами для вимірювання ефективності соціально-економічних систем 
запропоновано використовувати лише один, пов'язаний з працею – трудові ресурси. Та й то автори пропонують використання цього 
показника на мезорівні (на рівні вітчизняної промисловості). 

Проте, можна виділити декілька наукових статей, в яких розглядається проблема організації праці й де поставлено комплекс питань 
щодо соціального змісту праці, її соціальної орієнтації, механізмів розвитку процесу соціалізації праці в умовах ринкової економіки, а 
також механізмів формування соціальної держави на підґрунті усуспільнення праці. У такому аспекті заслуговує на увагу змістовна 
наукова робота Т.М.Кір’ян і М.С.Шаповал «Теоретико-методологічні положення щодо соціальної організації праці» [3]. Проте навіть у 
такому контексті дослідження проблем праці відсутньою є проблема суспільної форми праці як такої та проблема механізмів її розвитку. 

Постановка проблеми та ціль дослідження. Оскільки діалектика суспільного поділу й кооперації 
праці практично не розглядається в сучасній науковій літературі, тим більше не аналізується вплив суспільного поділу й кооперації праці 
на розвиток її (праці) суспільної форми, а також на розвиток продуктивних сил суспільства, ціллю даної наукової статті є дослідження 
означеного аспекту проблеми суспільної форми праці. 

Результати дослідження. Одним з чинників, що обумовили інтерес до даної проблеми, є катастрофічний стан національної 
економіки України. Проявом цього є нестабільність основних соціально-економічних показників, хибне становище і навіть знищення низки 
галузей вітчизняного виробництва. Звісно, що за понад двадцять років ринкових трансформацій українська економіка не тільки не 
наблизилася до рівня 100% ВВП 1990 року, але й має вельми нестабільну характеристику цього показника.  

На наш погляд, навіть фінансово-економічна криза, що розпочалася з  2008 року й продовжується дотепер, а також інші проблеми й 
суперечності в економічному житті суспільства, обумовлені відсутністю міцної методологічної бази  наукового дослідження проблем 
організації праці та її стимулювання. До цього необхідно додати ще й поступове «зникнення» самого процесу праці, «виштовхування» 
реальної економки віртуальними економічними процесами. 

Яскравим прикладом, що доводить такий висновок, є стаття Т.Гурової й О.Івантера «Мы ничего не производим», надрукована у 
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журналі «Эксперт» наприкінці 2012 року [4]. І хоча в статті йдеться про стан російської економіки, проблеми, що розглядають автори, 
безпосередньо стосуються й України. Так, у поточному році в Україні спостерігається спад виробництва за всіма показниками. Про це 
відкрито йдеться  в офіційних статистичних звітах, про це говорять представники владних структур та провідні вчені так званої офіційної 
економічної науки. На наш погляд, це вже само по собі є прогресивним, оскільки ідеологічні реверанси в бік зростання національної 
економіки за минулий рік на 5% при 12% інфляції можуть розцінюватися лише як вульгаризація дійсного стану економіки, оскільки мнимі 
«плюси» насправді являються реальними «мінусами». Але ідеологізація економічної ситуації не дає змоги обґрунтувати ефективний 
механізм подолання суперечностей в економіці й активізації праці та розвитку її суспільної форми. Остання в ринковій економіці набуває 
не аби якого значення. Отже необхідно активізувати виробництво.  

Окрім інвестиційних і податкових механізмів активізації виробництва найсуттєвішим є організація праці, розвиток механізму її 
стимулювання і як наслідок – розвиток її суспільної форми. Стимули до праці активізую виробництво, що, в свою чергу, пожвавить 
торгівлю (зокрема, зовнішню торгівлю) і нормалізує відтворювальні процеси в економіці, забезпечить розвиток малого підприємництва й 
активізує відтворення населення. А, по зауваженню вчених, в господарській конкуренції завжди виграє країна, у якій мешкає й, відповідно, 
працює більше людей. Даний висновок вельми справедливо покладений в основу формування марксистської концепції добавленої вартості. 
Адже лише працею збільшується багатство суспільства, зростає добавлена вартість, яку використовує суспільство для розвитку окремої 
особи й усієї сучасної економічної системи.  

Розвиваючи дану думку, можна заперечити: хіба країни з більшою кількістю населення мають відповідно високий рівень розвитку 
продуктивних сил? Звісно, що одного чинника наявних трудових ресурсів не вистачає для розвитку виробництва. З одного боку, потрібно 
озброїти людей засобами виробництва, а отже необхідно інвестувати в економіку. І чим вище рівень інвестицій і рівень капіталоозброєності 
працівника, тим вище продуктивність праці й рівень розвитку економіки.  З іншого боку, необхідно працевлаштувати незаймані у 
виробництві людські ресурси, що за умов високого рівня розвитку продуктивних сил і наявності інвестиційних ресурсів надає можливості 
розвивати сферу послуг.  

Таким чином, стає зрозумілим, що організація праці, розвиток її суспільної форми на підґрунті поділу й кооперації праці все більше 
набуває статусу особливого чинника соціально-економічного розвитку країни. 

Відомо, що суспільна праця завжди виступає як сукупність певних видів діяльності. Людство не в змозі виробляти, не з’єднуючись 
певним чином для сумісної діяльності й для сумісного обміну своєю діяльністю. Внаслідок цього сфери виробництва (сфери праці) 
перетворюються «у більш менш залежні одна від одної галузі сукупного суспільного виробництва» [5, с. 364]. 

Категорію «сукупна праця» необхідно розглядати насамперед у зв’язку з безпосереднім процесом праці сукупного робітника, 
асоційованого й суспільно організованого. Суспільний поділ праці обумовлює те, що «індивідуальні робочі сили з самого початку 
функціонують лише як елементи сукупної робочої сили…» [5, с. 88]. У зв’язку з цим існує точка зору, що категорію сукупної праці 
необхідно розглядати лише на рівні всього суспільного виробництва. Ми вважаємо, що такий підхід не є аргументованим. Справа в тому, 
що й сам К.Маркс вважав вельми допустимим аналіз сукупної суспільної праці на інших рівнях господарювання. Наприклад, він 
наголошував на існуванні сукупного механізму праці в мануфактурі й відповідно йому – на існуванні сукупного робітника в мануфактурі 
[5, с. 357-359]. Проте, низка вчених вважає, що «сукупна праця приватного підприємства не входить в систему «сукупна суспільна праця»» 
[6, с. 78].  

Заперечуючи такий висновок, наголосимо на тому, що в умовах суспільного поділу праці й існування товарно-грошових ринкових 
відносин сукупна праця приватного підприємства набуває характеру сукупної суспільної праці саме через обмін продуктами цієї праці на 
ринку. Отже в ринковій економіці приватна праця стає формою своєї протилежності – суспільною працею, якщо її результати визнаються 
суспільством (обмінюються на ринку).  

За таких умов ринкова економіка апріорі має бути ефективною. Сукупна праця як сумісна праця суспільства розкриває 
найважливіші соціально-економічні риси сукупної діяльності в цілях досягнення корисного ефекту в інтересах всіх суб’єктів суспільства. 
Проте, існують певні суперечності й недоліки ринкової економіки (про які багато йдеться в сучасній економічній літературі), що заперечує 
розповсюдженню позитивного ефекту праці на всі верства ринкового суспільства. Виникає питання: «Яким чином уникнути 
розбазарювання живої праці в масштабі суспільного виробництва, щоб збільшити кількість корисної сумісної асоційованої праці, 
підвищити продуктивну силу праці суспільства?». Відповідь на це непросте питання ґрунтується на наступному методологічному підґрунті: 
сукупна праця збільшує продуктивну силу суспільства, оскільки «найбільша економія робочої сили міститься у поєднанні окремих сил в 
колективну силу суспільства і в такому устрої, який заснований на цій концентрації сил, що дотепер протистоять одна одній» [7, с. 541].  

Таким чином, існує діалектична суперечність – єдність протилежностей: сукупна праця виступає єдністю різних видів праці в 
системі розподілу праці. Отже при аналізі сукупної праці й форм її організації необхідно виділяти два процеси: поєднання праці в ціле й 
відштовхування один від одного різних видів праці в різних галузях і в різних підприємствах. Але слід мати на увазі, що все це протікає в 
нутрі цілого – сукупної суспільної праці. Відштовхування різних видів суспільної праці відбувається на підґрунті спеціалізації й розвитку 
структури сумісної праці, а поєднання – на підґрунті кооперації праці. Ці процеси протікають одночасно й передбачають один одного, 
виступаючи внутрішнім  імпульсом розвитку сукупної праці. Наслідком цих процесів є розвиток продуктивних сил суспільства і 
усуспільнення праці.  

З розвитком продуктивних сил поглиблюється суспільний поділ праці, що обумовлює виникнення нових видів трудової діяльності. 
Внаслідок цього поширюються межі суспільної кооперації праці й формуються нові структури й нові пропорції в нутрі суспільного поділу 
праці.  

Необхідно зауважити, що поширення меж і розвиток структури сукупної праці безпосередньо залежить від потреб суспільства. 
Ускладнення системи й структури потреб асоційованих виробників  призводить до ускладнення структури сукупної праці. Це яскраво 
підтверджує тезу: сукупна праця – характерна риса суспільної праці асоційованих виробників, що характеризує обсяг, межі й структуру 
сумісного обміну діяльністю для задоволення соціально-економічних потреб. 

Країнам сучасної ринкової економіки притаманний високий рівень розвитку сукупної суспільної праці. Існують кількісні й якісні 
показники оцінки стану розвитку сукупної суспільної праці. Якісна оцінка визначається  соціально-економічними характеристиками 
сукупної робочої сили, серед яких, наприклад, загальноосвітній рівень, рівень професійної підготовки, рівень залучення до процесу 
управління  як на рівні підприємства. Корпорації, так і на рівні муніципалітетів і країни в цілому. Кількісними показниками ступеня 
розвитку сукупної суспільної праці є абсолютні й відносні показники , серед яких, наприклад, кількість зайнятих працівників, наявні 
трудові ресурси, кількість зайнятих по сферам діяльності й галузям економіки, кількість зайнятих за статтю й за віком, у виробничій сфері й 
у сфері послуг тощо. 

Важливою характеристикою ефективності функціонування сукупної праці є її продуктивність. Продуктивність праці зазвичай  
характеризує ступінь її економічності за умов суспільно нормальної інтенсивності. В реальному секторі економіки продуктивність праці 
вимірюється виробництвом валового внутрішнього продукту на одну зайняту в цьому секторі особу. В ринковій економіці в цілому цей 
показник, на нашу думку,  для багатьох дослідників і певних верств суспільства втрачає сенс з наступних причин: 

- по-перше, зникає питання розподілу праці на продуктивну й непродуктивну (у тому сенсі, в якому це питання поставили ще 
представники класичної школи політичної економії). Адже продуктивною вважається будь-яка праця,  що приносить доход; 

- по-друге, значно поширюється сфера послуг, яка в більшості випадків не виробляє певний продукт, але приносить дохід; 
- по-третє, поширюються межі віртуальної економіки, що обумовлює асиметричність інформації й унеможливлює підрахування 

реального рівня продуктивності праці; 
- по-четверте, в сучасних умовах суттєво змінилася ідеологія суспільства: трудяща особа робочих професій  для певної частини 

суспільства перестає бути соціально значимою особою. Засоби масової інформації розповідають про «солодке життя» й «захмарних 
доходах» певної частини суспільства й таким чином формують соціальну філософію, яка спонукає людей (по більшої частини – молодь, так 
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званий стратегічний ресурс суспільства й суспільного виробництва) до отримання легких доходів, не зв’язаних з працею в реальному 
секторі економіки. У зв’язку з цим виникає низка суперечностей в розвитку процесу усуспільнення праці й розвитку її суспільної форми. 
Питання щодо означених суперечностей потребує окремого дослідження; 

- по-п’яте, (і це, на наш погляд, одна з основних причин знецінення показника продуктивності суспільної праці) ігнорування 
багатьма представниками сучасної економічної науки теорії трудової вартості, спирання на альтернативні теорії «корисності», «граничної 
корисності», «факторів виробництва» тощо. На підґрунті названих теорій вельми зручно виправдовувати й захищати економічні інтереси 
володарів крупного капіталу. Проте, очевидно, що без фактора «праця» й «робоча сила»  та її продуктивність у масштабі суспільства 
капітал доходу не принесе. Ось і виникає ситуація, при якій 97% фінансових потоків і доходів забезпечується на рівні самого фінансового 
сектору, і лише 3% фінансових потоків обслуговують реальний сектор економіки. Це обумовлює зовнішній феномен зростання обсягів 
ВВП, при тому, що реальний сектор гине. До того ж за умов існуючих темпів так званого розвитку національної економіки України й 
зростання ВВП, за умов негативної динаміки інвестицій (навіть у фактичних цінах інвестиції в основний капітал за 2008-2011 роки 
скоротилися на понад 10%) зростає кількість українських мільйонерів і мільярдерів [8, с. 198]. Звісно, що таке становище не додає позитиву 
до розвитку суспільної форми праці, що є безперечним атрибутом ринкової економки; 

- по-шосте, існує ще одна причина, що призводить до втрати сенсу підраховувати продуктивність суспільної праці – ігнорування 
вимог об’єктивних економічних законів, суб’єктивізація економічних відносин.  Це проявляється практично в усіх сферах економічного 
життя суспільства. А найголовніше – у сфері розподілу створеного суспільною працею продукту. Ігнорування закону розподілу згідно 
праці. Заробітна плата найманих працівників відірвана від реального трудового внеску й не може бути стимулом якісної продуктивної 
праці, а відтак – стимулом економічного зростання й розвитку національної економіки.  

Висновки: 
1. Розвиток продуктивних сил неможливий без певних форм організації праці. 
2. Поширення меж ринкової економіки й ринкових відносин  об’єктивно обумовлює розвиток суспільної форми праці. 
3. Існує діалектична суперечність – єдність протилежностей: сукупна суспільна праця виступає єдністю різних видів праці в 

системі розподілу праці. Отже при аналізі сукупної суспільної праці й форм її організації необхідно виділяти два процеси: з 
одного боку, процес поєднання праці в ціле; з іншого боку, процес відштовхування один від одного різних видів праці в різних 
галузях і в різних підприємствах. 

4. Ці процеси протікають одночасно й передбачають один одного, виступаючи внутрішнім  імпульсом розвитку сукупної 
суспільної праці. Наслідком цих процесів є розвиток продуктивних сил суспільства і усуспільнення праці.  
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В статье рассмотрены современные тенденции инвестиционной деятельности Ростовской области России, обеспечивающие лидерские 
позиции области по объему инвестиций в основной капитал и инвестиционному потенциалу. В результате анализа структуры инвестиций 
по отраслям экономики Ростовской области выявлено, что сфера производства и распределения электроэнергии, газа и воды занимает 
наибольший удельный вес. В рамках инвестиционной программы Ростовской области на 2013 год по строительству и ремонту бюджетных 
и социально значимых объектов региона наибольший объем расходов (65,7%) планируется направить на развитие дорожного комплекса 
области – строительство и реконструкцию автодорог, обеспечение освещением трасс межмуниципального значения. В структуре 
источников финансирования инвестиций в основной капитал самая значительная доля средства (66,6%) в Ростовской области приходится 
на привлеченные. Объем бюджетного финансирования в области в последние годы имеет тенденцию ежегодного снижения на фоне 
увеличения кредитных ресурсов. Изучены основные документы инвестиционного законодательства области. Проанализированы риски и 
перечислены проблемы, сдерживающие развитие инвестиционной деятельности в области. 
Ключевые слова: объем инвестиций в основной капитал по федеральным округам и Ростовской области, структура инвестиций по 
отраслям экономики, факторы инвестиционного климата, направления поддержки инвестиционной деятельности, ключевые проблемы 
инвестиционной сферы Ростовской области.  
Добролежа Є.В. , Чубарова Г.П. Тенденції розвитку інвестиційної діяльності Ростовської області Російської Федерації 
У статті розглянуто сучасні тенденції інвестиційної діяльності Ростовської області Росії , що забезпечують лідерські позиції області за 
обсягом інвестицій в основний капітал і інвестиційному потенціалу . У результаті аналізу структури інвестицій за галузями економіки 
Ростовської області виявлено , що сфера виробництва і розподілу електроенергії , газу та води займає найбільшу питому вагу. У рамках 
інвестиційної програми Ростовської області на 2013 рік з будівництва та ремонту бюджетних і соціально значущих об'єктів регіону 
найбільший обсяг витрат ( 65,7 % ) планується направити на розвиток дорожнього комплексу області - будівництво та реконструкцію 
автодоріг , забезпечення освітленням трас міжмуніципальної значення. У структурі джерел фінансування інвестицій в основний капітал 
найзначніша частка засоби ( 66,6 %) в Ростовській області припадає на залучені . Обсяг бюджетного фінансування в області в останні роки 
має тенденцію щорічного зниження на тлі збільшення кредитних ресурсів . Вивчено основні документи інвестиційного законодавства 
області. Проаналізовано ризики і перераховані проблеми, що стримують розвиток інвестиційної діяльності в області. 
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Ростовської області. 
Dobrolezha E.,  Chubarova G.Trends of investment activity development of Rostov Region,  Russian Federation 
The article considers the modern trends of investment activity of the Rostov region of Russia, that provide the region's leadership in terms of 
investments into fixed capital and investment potential. As follows from the analysis of investment structure in branches of the Rostov region 
economy, the sphere of production and distribution of electricity, gas and water accounts for the largest share. Within the framework of the 
investment program of the Rostov region for 2013 on construction and repair of budget and socially significant objects of the region the largest 
amount of expenditure (65.7%) is to be used to develop the region's road complex – construction and reconstruction of roads, providing illumination 
for intermunicipal routes. In the region's structure of the sources of the fixed capital investment financing the largest share (66.6%) is taken by 
borrowed funds. The amount of budget financing in the region in recent years has the tendency of annual reduction with an increase of credit 
resources. The main documents of the region's investment legislation are researched. Risks are analyzed and the problems hindering the development 
of investment activity in the area are listed. 
Keywords: volume of investments into fixed capital of federal districts and of the Rostov region, the structure of investments by industry, investment 
climate factors, trends of investment activity support, key issues of investment sphere of the Rostov region. 
 

Постановка проблемы. Наращивание объемов, обеспечение сбалансированности и качества инвестиций приобретает особую 
значимость системе мер по развитию экономики региона. Реализация этих тенденций в инвестиционной сфере предопределяет 
устойчивость и долгосрочность  экономического роста региона. При этом важно, чтобы инвестиции носили стратегический характер, и в 
первую очередь это касается реальных инвестиций. Различные мероприятия, предпринимаемые в этом направлении регионами по 
привлечению инвестиций обуславливают различную их динамику и влияние на экономический рост. В этой связи вызывает интерес 
Ростовская область, которая в последние годы добилась лидирующих позиций в привлечении инвестиций как отечественных, так и 
иностранных.  

Анализ последних исследований и публикаций. Официальные данные Федеральной службы государственной статистики 
Российской Федерации за 2011 – 2012 гг. с учетом информации за 2013 г. дают возможность всестороннего анализа инвестиционной 
деятельности Ростовской области для изучения позиций области в сравнении с другими субъектами Российской Федерации.  

Выделение нерешенной проблемы. Отсутствие комплексного оценки текущего состояния инвестиционной деятельности 
Ростовской области в научных работах обуславливают актуальность данного исследования.  

Цель исследования состоит в необходимости изучения состояния инвестиционной деятельности Ростовской области на 
современном этапе, факторов сдерживающих ее динамику, преодоление которых поможет повысить инвестиционный потенциал и 
инвестиционную привлекательность области для ускорения темпов экономического роста и роста благосостояния населения.  

Результаты исследования. По объемам ВРП область входит в число первых 15 регионов России. 
В 2012 году в области  темпы роста валового регионального продукта по сравнению с 2011 годом увеличены на 2,7 % (по оценке 

министерства экономического развития Ростовской области). 
В 2013 году в экономике области предполагается сохранение устойчивых темпов развития, причем по многим показателям темпы 

будут  выше, чем в среднем по  России. Данные об объеме инвестиций в основной капитал по федеральным округам в I квартале 2013 года 
свидетельствует о лидирующем положении Южного Федерального округа.  

В разрезе субъектов Южного федерального округа Ростовская область занимает первое место по объему инвестиций в основной 
капитал. 

Таблица 1 
Объем инвестиций в основной капитал по федеральным округам  в I квартале 2013 года [4] 

Федеральные округа Млн.рублей 
В % к  

I кварталу 2012г. 
Российская Федерация1), млрд.рублей  1889,3 100,1 
Центральный федеральный округ  361 124,0 111,2 
Северо-Западный федеральный округ  159 871,4 63,0 
Южный федеральный округ 206 860,9 120,7 
Северо-Кавказский федеральный округ 34 161,7 87,0 
Приволжский федеральный округ 303 466,7 112,7 
Уральский федеральный округ 335 891,0 96,7 
Сибирский федеральный округ 220 675,1 94,6 
Дальневосточный федеральный округ 110 786,7 78,5 

По итогам деятельности Ростовской области в 2012 году инвестиций в основной капитал в фактически действующих ценах по 
полному кругу предприятий освоено 195,2 млрд. рублей. Индекс физического объема составил 111,9 % к 2011 году. 

Рост инвестиций в основной капитал обеспечен такими крупными предприятиями, как ОАО «Донаэродорстрой», ОАО «ПО 
Водоканал», ОАО «Роствертол»,   ООО «Шахтоуправление Садкинское», Юго-Западный Банк ФЛ Сбербанка РФ, ОАО «Гардиан Стекло 
Ростов», ООО «Агросоюз Юг Руси», ОАО «Ростовоблгаз», ООО «ИРДОН», Ростовский Филиал ОАО «ЮТК» и др. 

Вместе с тем уменьшили объемы освоения инвестиций в основной капитал за данный период у ОАО «Донуголь», ГАУ РО 
«Ростовоблстройзаказчик», ОП ОАО «Багаевский консервный завод», МУ «Управление водопроводно-канализационного хозяйства», ОАО 
«АФ Кагальницкая» и других [2]. 

Институциональная структура инвестиций в основной капитал в 2011 году, как и в предшествующие годы, характеризуется 
преобладанием крупных и средних организаций (63,9% в Ростовской области, 75,1% в Волгоградской области).  

Таблица 2 
Инвестиции в основной капитал в I квартале 2013 г. [5] 

I кв. 2013 г. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования, в % к итогу 
привлеченные 

из них 

 
Млн. 
руб. к I кв. 

2012г. 

К 
итогу 
по 
Рос-
сии 

Соб-
ствен-
ные 
сред-
ства 

всего 
в т.ч. 
бюдж. 
ср-ва 

средства 
федер-го 
бюджета 

бюдже-
тов субъ-
ектов РФ 

местные 
бюджет 

кредиты 
банков 

Средства 
орг-й и 
населени
я на 

долевое 
строи-
тельство 

РФ, млрд. руб. 1889,3 100,1 100 53,0 44,5 11,3 5,4 5,1 0,8 9,9 2,5 
ЮФО  206 860,9 120,7 10,9 42,9 55,1 15,7 13,5 1,8 0,4 8,4 2,0 
Республика Адыгея 1 078,5 65,5 0,1 32,2 67,8 38,9 26,2 12,1 0,6 6,0 - 
Республика Калмыкия 1 548,9 81,6 0,1 83,4 16,2 10,9 8,1 2,7 0,1 - 0,4 
Краснодарский край 128 325,3 107,8 6,8 48,7 50,8 21,1 19,4 1,5 0,2 9,6 0,5 
Астраханская область 19 360,6 в 2,2р. 1,0 10,5 87,2 3,4 1,7 1,4 0,3 1,0 2,3 
Волгоградская область 18 615,0 103,9 1,0 67,3 31,2 4,9 3,0 1,5 0,4 3,6 1,5 
Ростовская область 37 932,6 164,1 2,0 25,9 66,6 9,2 5,2 3,0 1,0 11,6 7,5 

Для структуры инвестиций в основной капитал Ростовской области  характерен высокий удельный вес вложений в производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды (27,58% в 2011 году).  Приоритет инвестициям в Ростовской области на производство и 
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распределение электроэнергии, газа и воды в последние три года объясняется строительством второго энергоблока Ростовской АЭС.  
Второе место занимают инвестиции в обрабатывающие производства (16,09%).  

Таблица 3 
Структура инвестиций по отраслям экономики Ростовской области по состоянию на 01.01.2012 г. 

Отрасль экономики Уд. вес, % 
Сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство 7,46 
Добыча полезных ископаемых 0,94 
Обрабатывающие производства 16,09 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 27,58 
Строительство 1,26 
Оптовая и розничная торговля 2,95 
Транспорт и связь 20,0 
Финансовая деятельность 1,26 
Услуги операций с недвижимостью 14,34 
Госуправление 2,04 
Образование и здравоохранение 4,08 
Прочие 1,99 

Постановлением Правительства Ростовской области от 04.10.2012г. № 942 утверждена бюджетная инвестиционная программа 
Ростовской области на 2013 год по строительству и ремонту бюджетных и социально значимых объектов региона. На ее реализацию в 
донской казне запланировано около 4 млрд. рублей  на строительство новых и ремонт существующие подведомственных объектов, в числе 
которых диспансеры, больницы, дома-интернаты, училища, техникумы и лицеи – всего около двух десятков объектов социальной сферы. 

В рамках программы свыше 3,1 млрд. рублей (65,7% инвестиционной программы) планируется направить на развитие дорожного 
комплекса области – строительство и реконструкцию автодорог, обеспечение освещением трасс межмуниципального значения.  

В структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал в I квартале 2013 г. самая значительная доля средства в 
Ростовской области приходится на привлеченные (их доля составляет 66,6% в общем объеме источников инвестиций). В структуре 
привлеченных средств кредитных имеют самую значительную часть – 11,6% (в сравнении с 9,3% в 2011 году). На долю инвестиций за счет 
собственных средств предприятий приходится почти 25,9%  (в сравнении с 39,6% в 2011 году) и за счет бюджетных средств всех уровней – 
9,2% (в сравнении с 22,5% в 2011 году).   

В целом же за период с января по март 2013 года по полному кругу предприятий  области  освоено 37,9 млрд. рублей инвестиций в 
основной капитал,  что в 1,6 раза  больше, чем в аналогичном периоде 2012 года. 

Рост инвестиций в основной капитал обеспечен предприятиями  ОАО «Каменскволокно»,  ЗАО «Аксайская птицефабрика», 
Волгодонская   АЭС   ОАО  «Концерн  Росэнергоатом»,  Юго-Западный Банк ФЛ Сбербанка России, ДКСС ФЛ ОАО «РЖД», ФГУП 
«РНИИРС», ФЛ «Фрито Лей Мануфактуринг», ООО «НПО Горизонт», ООО «Агрофирма Целина», ООО «ПК НЭВЗ» и другими [2].  

На формирование инвестиционного климата и положительную динамику роста инвестиций в Ростовской области оказывают 
влияние преимущества Ростовской области, которые характеризуются:  

- выгодным географическим положением, обеспечивающем области название “ворот” России в страны Черноморского, 
Средиземноморского и Прикаспийского бассейнов;  

- важнейшим геополитическим значением области для России;  
- развитой транспортной инфраструктурой, представленной железнодорожными и автомобильными магистралями федерального 

значения, морскими и речными портами, международным аэропортом в г. Ростове-на-Дону;  
- высоким природно-ресурсным потенциалом (умеренно-континентальный климат, 65% земельных ресурсов составляют 

черноземы);  
- высокоразвитой промышленностью, и, прежде всего, машиностроительным комплексом;  
- богатой сырьевой базой для перерабатывающей промышленности;  
- широким спектром минерально-сырьевых ресурсов;  
- наличием высококвалифицированной и активной рабочей силы;  
- динамично формирующейся инфраструктурой рыночных институтов (банки, страховые, инвестиционные компании, лизинговые 

компании и др.);  
- наличием нормативно-правовой базы, обеспечивающей инвестиционную привлекательность области;  
- высоким потребительским спросом;  
- стабильной социально-политической ситуацией.  
Инвестиционная политика Ростовской области строится в соответствии со стратегией социально-экономического развития до 2020 

года, а также Областной долгосрочной целевой программой «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую 
область на 2012-2015 годы». Ростовская область в числе первых субъектов Российской Федерации приняла областной Закон «О поддержке 
инвестиционной деятельности на территории Ростовской области» в начале 1998 года. С принятием данного закона начало формироваться 
законодательная база региона по создания благоприятной среды для развития конкурентоспособного бизнеса, ориентированного на 
жесткие требования мирового рынка, укрепление финансового положения реального сектора экономики при одновременном обеспечении 
бюджетной системы стабильными доходными источниками.  

Основными документами инвестиционного законодательства Ростовской области являются:  
- Областной закон «Об инвестициях в Ростовской области» от 01.10.2004г. № 151-ЗC;  
- Областной закон «О предоставлении государственных гарантий Ростовской области» от 02.07.2008г. № 35-ЗС;  
- Областной закон «Об основах государственно-частного партнерства» от 22.07.2010г. № 448-ЗС;  
- постановление Правительства Ростовской области «О порядке оказания государственной поддержки инвестиционной 

деятельности организаций из областного бюджета» от 22.03.2012г. № 218;  
- постановление Правительства Ростовской области от 13.12.2012г. № 1073 «О порядке участия сторон государственно-частного 

партнерства в реализации инвестиционного проекта на территории Ростовской области». 
При формировании законодательной базы в инвестиционной сфере положены принципы безусловного соответствия областного 

законодательства российскому, что позволяет консолидировать средства бюджетов всех уровней на решение важнейших, приоритетных 
задач как регионального, так и федерального значения.  

Для потенциальных инвесторов наиболее актуальными являются такие направления поддержки инвестиционной деятельности, как:  
1. Предоставление льгот по налогам на прибыль и имущество организаций. Предоставляются инвесторам, осуществляющим 

инвестиционную деятельность на территории Ростовской области, на срок окупаемости инвестиционного проекта, предусмотренного 
проектной документацией, но не более чем на пять лет, в том числе:  

- по налогу на имущество организаций в размере 1,1 %;  
- организации, реализующие инвестиционные проекты с объемом капитальных вложений 300 млн. рублей и более освобождаются 

от уплаты налога на имущество организаций;  
- по налогу на прибыль организаций установление налоговой ставки в размере 13,5% в части сумм налога, зачисляемых в 

областной бюджет.  
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2. Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат по уплате процентов коммерческих банков, предоставленных для 
нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий.  

3. Реализация инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства. Инвесторам предлагается следующая 
поддержка при создании инфраструктурных объектов для инвестиционных проектов:  

- строительство за счет бюджетных средств объектов инженерной инфраструктуры: водоснабжения и водоотведения, а также 
транспортной инфраструктуры, в том числе автодорог, мостов;  

- компенсация части затрат по договорам технологического присоединения к объектам электро- и газоснабжения.  
Важным индикатором  формирования благоприятного инвестиционного климата в регионе, как свидетельствует мировая практика,  

является активный приток иностранного капитала Приоритетное значение при этом  имеют прямые инвестиции, поскольку они оказывают 
существенное воздействие на экономику региона и международный бизнес в целом.  

Лидирующее положение в ЮФО Ростовская область занимает и по объему иностранных инвестиций. На долю области приходится 
1,4% поступивших средств (в сравнении с 1,2% в 2011 году, достигнув 2295,7 млн. долл., что также обеспечило Ростовской области первое 
место). В структуре иностранных инвестиций на долю прочих инвестиций приходится 82% (в сравнении с 92,6% в 2011 году), прямые 
инвестиции занимают 10,7% (в сравнении с 7,4 в 2011 году). За период с января по март 2013  года  в  экономику   Ростовской   области    
поступило   523,2 млн. долл. США иностранных инвестиций или 108,8 % к уровню аналогичного периода 2012 года. 

Таблица 3 
Объем иностранных инвестиций в 2012 году [5] 

Поступило в том числе по видам    

всего 
в % к 
итогу 

прямые 
инвестиции 

портфельные 
инвестиции 

прочие 
инвестиции 

Российская Федерация, млн.долларов 
США 154570 100 18666 1816 134088 
    Южный федеральный округ 3866770 2,5 943839 249 2922682 

 Республика Адыгея  50183 0,1 36930 - 13253 
 Республика Калмыкия 3373 0,0 3373 - - 
 Краснодарский край 1108008 0,7 455051 174 652783 
 Астраханская область 17280 0,0 3395 - 13885 
 Волгоградская область 489855 0,3 209607 0,0 280248 
 Ростовская область 2198071 1,4 235483 75 1962513 

По данным организаций, предоставивших статистическую отчетность, без учета органов денежно-кредитного регулирования, 
коммерческих банков, включая рублевые поступления, пересчитанные в доллары США. 

 
По данным опроса, проведенным Федеральной службой государственной статистики в 2011 году, инвестиции с целью повышения 

эффективности производства (автоматизация или механизация существующего производственного процесса, внедрение новых 
производственных технологий, снижение себестоимости продукции, экономия энергоресурсов) осуществляли лишь 32-46% организаций; 
цели, связанные с увеличением производственных мощностей с неизменной номенклатурой продукции преследовали 32% организаций, а с 
расширением номенклатуры выпускаемой продукции - 29%. 

На основании анализа результатов обследования выявлен следующий состав ключевых факторов и степень их влияния на 
динамику инвестиционной деятельности в субъектах ЮФО. 

Основным фактором, сдерживавшим инвестиционную активность организаций, является недостаток собственных финансовых 
средств (64% организаций в ЮФО, в целом по РФ - 67%, в Ростовской области - 71%). 

Вторым по важности критерием, определяющим активность инвестиционной деятельности, является фактор стоимости 
привлекаемых для инвестиций финансовых ресурсов (процент коммерческого кредита). Оценка этого фактора находится на уровне 27-36% 
с минимальным значением в Краснодарском крае (26-27%)  и максимальным   в Ростовской области - 36%.  

Учитываемый в исследовании показатель сложности механизма получения инвестиционных кредитов уже не имеет определяющего 
значения для предприятий. Характеризуя уровень поддержки органами власти инвестиционной деятельности и соответствующие 
возможности инвесторов, этот показатель является менее значимым для Волгоградской области (10%)  и более важным для Ростовской 
области (23%) и Краснодарского края (24%).                 

Наблюдается значительное снижение в рассматриваемом периоде (2000-2010 гг.) влияния на инвестиционную деятельность 
факторов неопределенности будущей ситуации в России. При этом предприятия Южного федерального округа более оптимистичны (28%), 
чем в целом предприятия страны 32%), и солидарно оценивают возможные риски будущего развития: от 25% в Ростовской области до 30% 
в Краснодарском крае.   

 Реализация на территории области общественно значимых проектов в экономике и социальной сфере актуальными и для органов 
государственной власти, и для органов местного самоуправления. Потребность в повышении энергоэффективности, восстановлении и 
развитии дорожной сети, объектов жилищно-коммунального хозяйства постоянно растет. На уровне регионов и муниципальных 
образований, бюджетные ограничения становятся барьером для модернизации изношенной инфраструктуры. Дефициты региональных 
бюджетов, сокращения трансфертов из федерального бюджета, направляемых на реализацию инвестиционных проектов в субъектах РФ, 
необходимость модернизации устаревших объектов приводят к поиску внебюджетного финансирования. Решением этой проблемы 
является партнерство государственной власти и частного бизнеса с целью реализации общественно значимых проектов. Государственно-
частное партнерство (ГЧП) – важный инструмент привлечения частных инвестиций для модернизации транспортной, энергетической 
инфраструктуры, сферы ЖКХ и оказания социальных услуг в здравоохранении и образовании. 

В соответствии с областным законом от 22.07.2010 № 448 «Об основах государственно-частного партнерства» предусмотрены 
следующие формы ГЧП: 

- участие сторон в реализации инвестиционных проектов на территории Ростовской области; 
- участие Ростовской области в уставных (складочных) капиталах юридических лиц; 
- предоставление государственного имущества Ростовской области в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 

управление; 
- концессионные соглашения (договоры); 
- иные соглашения (договоры), заключенные сторонами ГЧП и отвечающие целям и задачам ГЧП. 
В областном бюджете на 2013 год на финансовую поддержку мероприятий ГЧП по вопросам создания инженерной и транспортной 

инфраструктур для реализации инвестиционных проектов предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 506 млн. рублей, в том числе 
предоставление субсидии на возмещение части затрат на подключение объектов капитального строительства, являющихся неотъемлемой 
частью инвестиционного проекта, к сетям инженерно-технического обеспечения (в части электроснабжения, газоснабжения). 

К числу приоритетных проектов ГЧП в Ростовской области относятся передача в концессию части городской набережной в 
Ростове-на-Дону; комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и 
юго-запада Ростовской области; чистый Дон; строительство в Ростове-на-Дону платного автомобильного тоннеля ("Северный тоннель"); 
комплексная система «Экологический кластер чистой переработки бытовых и промышленных отходов в Ростовской области»; 
строительство аэропортового комплекса «Южный». 
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В настоящее время в Ростовской области имеется потенциал для привлечения и реализации крупных инвестиционных проектов, 
однако, необходимо повышать эффективность использования инвестиционных ресурсов принимать и меры по минимизации факторов 
негативно влияющих на инвестиционную привлекательность региона путем создания действенной системы поддержки инвестиционных 
процессов на уровне региона. 

 
Рисунок 1 – Распределение видов рисков, сдерживающих развитие инвестиционной деятельности в Ростовской области в 

сравнении со средними по России, по данным за 2011 [3]. 
 
По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» величина показателей рисков, сдерживающих развитие инвестиционной 

деятельности, характеризуются  меньшими значениями в Ростовской области в сравнении со средними по России. Так, экономический риск 
составляет 0,222 в сравнении с общероссийским – 0,325, управленческий – 0,25 в сравнении с общероссийским –0,392, финансовый – 0,151 
в сравнении с общероссийским –0,176, экологический – 0,214 в сравнении с общероссийским –0,316, и лишь социальный со значением 
0,199 приближается к общероссийскому  - 0,205. Что в целом характеризует факторы, сдерживающих развитие инвестиционной 
деятельности в Ростовской области, более благоприятные, чем в целом по России. 

Однако следует отметить, что довольно позитивная картина развития динамики инвестиций в Ростовской области омрачается 
низким показателем объема инвестиций в основной капитал на душу населения, который характеризует инвестиционный климат и уровень 
инвестиционной активности в регионе. Другими словами, данный показатель характеризует предпосылки экономического развития 
субъекта РФ, а, следовательно, предпосылки формирования доходной части бюджета. По итогам 2012 года этот показатель в Ростовской 
области составляет лишь 46.55тыс. руб. на человека, что обеспечивает 63 место из 83 субъектов России, передвинувшись с 70 места в 2011 
году. То есть меры, предпринимаемые Правительством Ростовской области, не являются достаточными для существенного влияния на рост 
этого показателя.  

Достаточно объективно сформулированы ключевые проблемы инвестиционной сферы Ростовской области в Стратегии социально-
экономического развития Ростовской области на период до 2020 года [9]:  

- административные барьеры и длительные процедуры, связанные с подбором и оформлением договоров на использование 
земельных участков, предоставлением исходно-разрешительной документации для строительства и вводом в эксплуатацию новых объектов 
и иных барьеров; 

- неподготовленность инженерной и транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов. В частности, 
несмотря на энергоизбыточность Ростовской области, затраты на подключение к сетям вследствие их неразвитости весьма высоки, 
обеспеченность дорогами с твёрдым покрытием в муниципальных районах неравномерна и ниже, чем в Краснодарском крае, что в 
совокупности сдерживает процесс инвестиционного развития территорий Ростовской области;  

- высокая внутриобластная дифференциация инвестиционного развития Ростовской области, отсутствие понимания в 
инвестиционной специализации муниципальных образований и, соответственно, отсутствие политик привлечения инвестиций в городских 
округах и муниципальных районах; 

- отсутствие действенных механизмов привлечения и поддержки инвестиций; 
- низкая интенсивность кооперационных связей в рамках создаваемых инвесторами на территории Ростовской области 

производств; 
- низкий потенциал потребительского и инвестиционного спроса; 
- деградация и дефицит профессиональных кадров в экономике, в том числе в системе управления инвестициями Ростовской 

области; 
- неразвитость инвестиционной инфраструктуры и институтов привлечения инвестиций (агентства, фонды и другие учреждения); 
- высокие процентные ставки и ограниченное предложение «длинных» денег при финансировании инвестиционных проектов.  
Выводы и предложения. По показателям оценки объем инвестиций в основной капитал за счет отечественных и иностранных 

источников Ростовская область занимает лидирующее положение, однако по объему инвестиций в основной капитал на душу населения 
Ростовская область находится лишь на 63 месте, что характеризует инвестиционный климат и уровень инвестиционной активности в 
регионе как крайне низкий. То есть меры, предпринимаемые Правительством Ростовской области, не являются достаточными для 
существенного влияния на рост этого показателя. Преодоление перечисленных выше проблем, сдерживающих развитие инвестиций в 
Ростовской области,  позволит повысить инвестиционный потенциал и инвестиционную привлекательность области для ускорения темпов 
экономического роста и роста благосостояния населения.  
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Долятовскій В.А., Білоусов В.М., Гамалей Я.В. Формування інноваційних стратегій розвитку регіону на основі нечіткого 
моделювання. 
Розглянуто завдання управління розвитком регіональної економіки та відзначені проблеми нечіткого представлення вихідних даних про 
стан економіки через їх не повної визначеності і коригувань. Обгрунтовано підхід до побудови моделей регіону на основі апарату нечіткої 
логіки. Запропоновано метод побудови нечітких економетричних моделей регіону на основі визначення рівнів значень функцій належності. 
Сформульовано задачі визначення потенційних результатів прийнятих рішень при змінах значень керуючих змінних. Розроблено нечіткі 
регресійні моделі регіону, що дозволяють обрати раціональну стратегію його розвитку з застосуванням інноваційних проектів , результати 
впровадження яких також мають інтервальні і нечіткі оцінки. Розроблений інструментарій дозволяє підвищити адекватність прийнятих 
рішень наявних знань про процеси в регіоні. 
Ключові слова: стратегія розвитку регіону, моделі ідентифікації, нечіткі економетричні моделі, імітація прийнятих рішень. 
Долятовский В.А., Белоусов В.М., Гамалей Я.В. Формирование инновационных стратегий развития региона на основе нечеткого 
моделирования.  
Рассмотрены задачи управления развитием региональной экономики и отмечены проблемы нечеткого представления исходных данных о 
состоянии экономики ввиду их не полной определенности и корректировок.. Обоснован подход к построению моделей региона на основе 
аппарата нечеткой логики. Предложен метод построения нечетких эконометрических моделей региона на основе определения уровней 
значений функций принадлежности. Сформулированы задачи определения потенциальных результатов принимаемых решений при 
изменениях значений управляющих переменных. Разработаны нечеткие регрессионные модели региона, позволяющие выбрать 
рациональную стратегию его развития с применением инновационных проектов, результаты внедрения которых также имеют 
интервальные и нечеткие оценки. Разработанный инструментарий позволяет повысить адекватность принимаемых решений имеющимся 
знаниям о процессах в регионе. 
Ключевые  слова: стратегия развития региона, модели идентификации, нечеткие эконометрические модели, имитация принимаемых 
решений 
Doljatovsky V.A., Belousov V. M, Gamaley Y.V. Formation of innovative strategy of development of region on the basis of indistinct 
modelling.  
Problems of management are considered by development of regional economy and problems of indistinct representation of the initial data about state 
of the economy in view of them not full definiteness and updatings are noted. The approach to construction of models of region on the basis of the 
device of indistinct logic Is proved. The method of construction indistinct econometrics models of region on the basis of definition of levels of values 
of functions of an accessory is offered. Problems of definition of potential results of accepted decisions are formulated at changes of values of 
operating variables. Are developed indistinct regressives models, allowing to choose rational strategy of its development with application of the 
innovative projects which results of introduction also have interval and indistinct estimations. The developed toolkit allows to raise adequacy of 
accepted decisions to available knowledge of processes in region. 
Keywords: strategy of development of region, identification model, indistinct ekonometrics models, imitation of accepted decisions 

 
Постановка проблемы. Для разработки инновационной стратегии развития экономики региона необходим тщательный 

качественный и количественный анализ происходящих процессов, выделение целей развития и определение ключевых факторов успеха. 
Однако статистические данные, характеризующие экономику региона, носят не полностью определенный характер, неоднократно 
корректируются. Поэтому принятие решений по развитию, внедрению инноваций носит нечеткий характер, не полностью определены цели 
развития, ограничения также носят интервальный характер. В этих условиях необходим инструментарий, учитывающий не полную 
определенность ситуации и позволяющий формировать решения в условиях нечеткости. Проблема состоит в определении нечеткости 
исходных данных о регионе и разработке аппарата нечеткого моделирования принятия решений. 

Анализ последних исследований и публикаций. Опыт зарубежных стран с развитой рыночной экономикой показал, что для 
решения задач управления развитием региона необходимо применение методов стратегического анализа и эконометрии [1]. В последние 
годы в регионах России стали разрабатываться программы развития, принята государственная программа информатизации управления . Но 
для реализации таких программ нужно организационное и методическое обеспечение процессов управления [2,3] , подготовка решений по 
стратегии развития экономики на основе инструментов и методик нечеткого анализа.  Поэтому разработка новых подходов к управлению 
экономическими процессами в регионе, к выбору стратегий на основе учета не полной определенности данных является актуальной 
научной задачей [4,5]. Исследования процессов в экономике регионов посвящен ряд работ различных научных школ.  Ф. Кенэ построил 
таблицы для описания процессов внутренних и внешних обменов ресурсами между регионами. Т. Парсонс создал теорию региональных 
социальных систем, выполняющих   целедостигающую, адаптивную, интервальную и направляющую функции. Создан ряд теорий региона, 
рассматривающих разные стороны его функционирования, например, неоклассическая теория рассматривает экономическую 
дифференциацию регионов, теория кумулятивных причин Г. Мюрдаля рассматривает действие рыночных сил в региональной экономике, 
теория местного роста концентрирует внимание на развитии региона за счет мобилизации его потенциала. Однако эти теории не 
рассматривают задачи управления регионом на основе интеграции знаний об экономике региона [6,7]. Несмотря на значительный объем 
исследований по вопросам развития регионов организационно-методические аспекты целевого управления регионом  в условиях неполной  
или не полностью достоверной информации разработаны далеко не полно. Не учитывается, что оценки экономических показателей носят 
интервальный характер, и по сути являются нечеткими. В имеющихся работах не проанализирована достоверность данных, не учтена 
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нечеткость целей и ограничений при решении задач управления, недостаточно учтены структурные особенности  управления регионом. 
Поэтому для детерминированных моделей  характерна недостаточная эффективность. Более приемлемыми в условиях неопределенности 
являются модели с нечеткими параметрами, построение которых основано на теории нечетких множеств.  

Цель исследования- разработать основные подходы к построению статистических моделей региона с нечеткими коэффициентами 
методом нечеткого регрессионного анализа и сформулировать и решить задачи оптимизации управления регионом  в нечеткой среде. 

Результаты исследования. С системных позиций регион имеет  входы и выходы и реализует преобразования ресурсов в результаты, 
т.е. процесс функционирования региона (Р)  можно описать пятеркой величин: 

    P = < X, Y, A, R, t >              (1) 
где Х, У- входы и выходы; А- преобразования Х в У; R- ресурсы региона, t- время. 
          Как система, регион характеризуется параметрами (атрибутами), относительно независимыми от времени, и переменными, 

описывающими взаимосвязи внутренних объектов. Объекты- это части или компоненты региона. Атрибуты- свойства объектов 
(произведенная продукция, отраслями, численность, структура населения и т.д.). Отношения объектов могут быть причинными 
(инвестиции- прирост производства ), логическими (проект- рост производства), случайными. Окружением региона (внешним миром) 
будут все внешние объекты, приводящие к изменением атрибутов. 

Системный поход в изучении региональной экономики дает общее окно видения и проблем. Для решения проблем управления 
развитием региона он реализуется в виде схемы (рис.1). 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

Рисунок1.- Схема системного подхода к управлению регионом 

Регион как система является композицией различных структур (физических, географических, технологических, 
экономических, демографических): 
1)ресурсы, климатические  физические условия формулируют  связное множество, 
2)технология, образование, производство, распределение, обмен формируют основу региона, 
3)демография, распределение населения по территории, занятость, доходы формируют социальный блок, 
4)политико-правовые структуры, психология, менталитет, организационная культура определяют нормы поведения и жизни.   

Эти структуры имеют разную пластичность, изменяемость во времени (рис.2.). Изменения структур имеют определенные 
пределы, характеризующие развитие или депрессию в регионе. Эти изменения можно оценить  индексами или темпами.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2. Иерархия изменчивости региональных структур  
Региональная экономика эволюционирует под действием определенных сил (рис.3.). 

 

 
 
Рисунок 3.- Факторы развития региональной экономики 
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В процессе развития в структурах региона  могут возникать структурные напряжения. Они определяются разной степенью 
развития структур под действием сил (рис.3.), отсутствием синхронизации изменений структурные напряжения разрешаются либо путем 
самоорганизации, либо путем последовательных изменений и приспособления разных структур. 

Условием равновесия региональной экономики является равенство (рис.4): 
Объем рыночных продаж(S) = Региональный доход (R)                      (2) 

 

 
Рисунок4.- Равновесие экономики региона       
На графике (рис.4.) линия (С) показывает отношение расходов (S) и регионального дохода (R). При изменении рыночных цен 

происходит коррекция расходов и экономика стимулируется. Угол наклона линии (С) определяется отношением:  
   m =    (изменение расходов) /  (изменение производства)               (3)  

Рассчитаем (m) для 2013 г. (по отношению к 2012 г.) для Ростовской области:  
m = (26,923-24,664)/ 47,6= 0,047= tg  , т.е.  = 0,00082,  

т.е. линия состояний экономики региона показывает ее развитие.  Управление экономикой региона ориентируется на увеличение или 
изменение производства  в зависимости от ее состояния. Если состояние равновесия R1 , то состояния слева от R1 ведут к росту 
производства, а справа- к его свертыванию. Пусть Rn соответствует полной занятости, тогда уровень производства R1  выше покупательной 
способности населения. Это приведет к падению спроса и потере равновесия. На основе анкетного опроса экспертов экономики Ростовской 
области R> S, поэтому есть стимулы к значительному расширению производства.  

Региональная экономика реализует комплекс бизнес процессов, обеспечивающих на выходе результаты: валовой 
региональной продукт (ВРП), национальный доход (ND),выработки   на душу населения на основе использования разных ресурсов и другие 
переменные (рис.5.). 

 
Рисунок.5-.Формальное  представление  экономики региона  

Между переменными, характеризующими региональную экономику, существуют связи и отношения, которые нужно выявить 
для построения модели и последующего априорного моделирования возможных стратегий развития. Для экспериментального выявления 
таких связей проведем  когнитивный анализ, направленный на определение смысловых (семантических) отношений переменных и их 
оценку. Построенная когнитивная карта – это знаковый ориентированный граф (орграф)    G = < V, E,В >, в котором: V – множество 
вершин (переменных, характеризующих экономику региона), вершины Vi V, i= 1,2,…,k являются элементами изучаемой системы; E - 
множество дуг, дуги eij E , i,j =1,2,…,N отражают взаимосвязи между вершинами Vi и Vj ; В - показатели силы влияния Vi на Vj ; в 
изучаемой ситуации bij может быть положительным (знак «+» над дугой), когда увеличение (уменьшение) одного показателя приводит к 
увеличению(уменьшению) другого; отрицательным (знак «-» над дугой), когда увеличение (уменьшение) одного показателя приводит к 
уменьшению (увеличению) другого (когда имеет место обратное взаимодействие); или отсутствует (bij =0). 

Например, на ВРП влияют капиталовложения (Kv),численность занятого населения (Chz), размер экспорта (E), объем 
основных производственных фондов (Of) и других переменных. Эти влияния выражает схема (рис. 6.). 

 
Рисунок 6- Влияние факторов на ВРП 

Орграф влияний будет являться когнитивной картой, показывающей распределение влияний элементов региона на 
качественном уровне. Эксперты на основе имеющихся знаний заносят в строки анкеты соответствующие значения bij (0,1-слабое влияние; 
3-умеренное; 5-заметное; 7-значительное;   9 ,10-сильное влияние). 

Например, при построении многофакторной модели зависимости доходов населения(Dn) от 13 влияющих факторов получено 
уравнение вида: 

Dn = -16.4 –0.006 Chz +0.016 Chz pro;agr;inf +0.6 Inok – 0.27Inokdn – 10.8 Kv +4.8Kvpro;agr;inf  +17.8ND –14.3NDpro;agr;inf +0.8Of +0.033Pe 
–0.56Vof + 2.0 Vto;  (R2 =0.99 , R2=0.95, dw = 2.27 , F= 25.74)                (4)           

Для учета нечеткости введем уровни принадлежности значений факторов, для каждого -уровня определим параметры 
уравнения множественной регрессии, используя пакет E-views. Были рассчитаны нечеткие уравнения,  позволяющие получить нечеткую 
характеристику выхода Y при нечетких значениях экзогенных переменных. Рассчитанная модель для зависимости ВРП от  6 факторов 
имеет форму: 

Ŷ = 0.304 - 4.843*X1 + 5.451*X2 - 9.457*X3 + 0.745*X4 - 0.749*X5 + 0.165*X6; (R2=0.97,R2=0.93, DW=2.21, F=27.5 )                  
(5)                                               

Рассмотрим математическую модель, представленную в виде нечеткого уравнения множественной регрессии: 
ỹ = ã0 + ã1x1 + ã2x2 +…………+ ãnxn (6)                                          
Предположим, что нечеткие коэффициенты ãi (i = 0, n)  являются нормальными нечеткими множествами на R:  
ai=(UaiR ãi (ai))ai                                                       (7)  
Определим -уровневые множества нечетких коэффициентов   ãi

: 
ai
={ai  aiRãi (ai)}, i=0,n, где [0,1]                (8) 

Тогда для каждого уровня можно написать уравнение множественной регрессии:  
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Y0 = a0
0   + a1

0 x1
  +……..+ an

0xn 
Y1 = a0

 1   + a1
 1 x1

  +……..+ an
 1xn                         

………………………………………………………..                                                                                           (9) 
                      Yp = a0

p   + a1
p x1

  +……..+ an
pxn 

 
Данные уравнения являются обыкновенными уравнениями множественной регрессии, представляющими собой 

корреляционную связь между многими величинами на уровнях j.Для оценивания нечетких коэффициентов ã0, ã1 , ã2 ,…,ãn достаточно 
определить такие коэффициенты a0

 j , a1
j  ,.., an

j на каждом уровне j , которые удовлетворяют условию:  
Jj = n

i=0  (y1
j – ŷ1

j )min,  j = 1,p                       (10) 
где ŷ1

j = a0
 j + a1

j  x1
  +.., an

j  xn                                                             
Имея модель объекта управления в виде уравнений связи результирующих и управляющих переменных, возможно решать 

задачи достижения желаемых результатов за счет вариаций управляющих переменных. Рассмотрим решение задач управления 
региональной экономикой на основе использования построенных выше нечетких эконометрических моделей.  Задача нечеткой 
оптимизации ỹ формулируется следующим образом: найти такой вектор  Х = (х1, ……,хn ), для которого 

               ỹ=f(х)maх  (11)                                                                                                     
при условиях:  
   I(х) ≤ Bi,i = 1,m), x X .                                        (12) 
Здесь   f  и  - нечеткие функции, max - нечеткий максимум f (х),  Bi – нечеткие числа. 

Если  f  и  - нечеткие функции и представляют собой нечеткое расширение четкой функции, т.е. являются обычными функциями, но 
нечеткими коэффициентами или переменными, тогда задача(11)-(12)представляет собой задачу нечеткого математического 
программирования. 

Оптимизация с нечеткой целью. Задача оптимизации с нечеткой целью формулируется следующим образом:    
              Ỹ = f  (x)  max                                (13) 
 при ограничениях (x) = 0 , x  X 
Для решения этой задачи используются   - уровневые множества нечеткой целевой функции. Тогда любая нечеткая цель 

представляет собой нечеткое отношение предпочтения между элементами допустимой стратегии развития Ростовской области и, 
следовательно, решение задачи нечеткого математического программирования с нечеткой целью сводится к решению задачи 
многокритериального принятия решений (число критериев равно количеству уровней). Это означает, что для решения  задачи (13) 
достаточно решить задачу:  

    f() (x)  max              (14)                                              
    при ограничениях    
    (x) = 0 , x  X                                 (15) 

                                 [0,1]     
В линейном случае достаточно решить задачу  
                                f0 (x) = с0х  max 
                                 ----------------------            (16)                                        
                                 fn (x) = сnх  max 
при ограничениях: A*x ≤ B , x ≥ 0 
Пример. В качестве целевой функции выбираем уравнение множественной регрессии для переменных Dn; Inok; Of; Pe; Kv; ND 

на уровне  = 1 , соответствующее  условиям примера: 
14) Необходимо определить, при каких значениях x1 (Chz),  x2 (Chz pro;agr;inf), x3(Kvpro;agr;inf) и x5(NDpro;agr;inf)  целевая функция  

достигает максимума, если значения x4(ND) и x6(Vto) фиксированы (например, для 2012г.), для Chz, Chz pro;agr;inf ,Kvpro;agr;inf , NDpro;agr;inf  

имеются строгие ограничения, а (Inok; Dn; Pe; Of)-нечеткая цель. 
5) Необходимо определить, при каких значениях x1(Chz), x2(Chz pro;agr;inf),  x4(NDpro;agr;inf) и х6(Vto)  целевая функция  достигает 

максимума, если значения x3(ND) и x5(Of) фиксированы , для Chz, Chz pro;agr;inf ,NDpro;agr;inf , Vto  имеются строгие ограничения, а (ND)- 
нечеткая цель. 

6) Необходимо определить, при каких значениях x1(DN), x2(InokDn), x5(Vof) и x6(Vto)   целевая функция  достигает максимума, 
если значения x3(Kv) и х4(Pe) фиксированы ), для Dn, InokDn, Pe и Vto  имеются строгие ограничения, а (Kv)-нечеткая цель. 

1) Для Dn (при Inok - нечеткая цель) задача управления имеет вид:        
                =1       -120.59x4  -2.40 x6  -502.24  max  

1=0,8   -115.77x4  -2.30 x6  - 479.17  max  
2=0,8  -125.41x4  -2.50 x6  - 525.32  max 
1=0,5 -114.56 x4  -2.28 x6  -473.39 max         (17) 
2=0,5 - 126.62x4  -2.52 x6  -531.09 max 
1=0,3 - 113.35x4  - 2.26x6  -467.64 max 
2=0,3 - 127.83x4  - 2.54x6  -540.88 max 

 -12.66x4  - 0.58 x6  57.84 
 ( min) ND    (max) 
 ( min) Vto   (max) 

Выводы и предложения. На основе изложенного подхода рассчитаны нечеткие модели для четырех блоков экономики Ростовской 
области, сформулированы цели управления и  результирующие показатели и рассчитаны комбинации управляющих переменных, 
позволяющие достичь поставленные цели. При этом в разрабатываемые стратегии были включены инновационные проекты и их 
потенциальные возможности в развитии экономики. Таким образом, предложенная методика выбора управляющих воздействий для 
достижения поставленной цели развития региональной экономики является работоспособной и дающей нужные для менеджеров решения. 
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Дресвянніков Д.О. Проблемні питання інтеграційних процесів національної та міжнародної фінансово-кредитних систем. 
Вирішення проблем, пов'язаних з питаннями інтеграція України у світове господарство не тільки прискорить перетворення економічної 
системи держави, а й дасть можливість Україні стати рівноправним учасником міжнародного співробітництва з країнами інших 
континентів. У статті підняті питання, що стосуються вибору вектора інтеграція на основі різноманіття форм двостороннього та 
багатостороннього співробітництва, напрацьованих світовим співтовариством, а також варіант багатосторонній економічної інтеграції в 
залежності від ступеня відповідності вектора інтеграції національним інтересам. Головними завданнями нашої країни є: налагодження 
зв'язків з Європейським Союзом, співробітництво з країнами СНД і Росією, розвиток зовнішньоекономічної діяльності з державами 
Азіатсько-Тихоокеанського регіону, а також країнами Центральної та Східної Європи. Однак, для досягнення вищезазначених стратегічних 
цілей Україні необхідно нівелювати недоліки, що склалися в економіці в пострадянський та посткризовий період. 
Автором роботи було розглянуто види та визначено рівень інтеграції Української та міжнародних фінансово-кредитних систем, досліджено 
проблеми цієї інтеграції, які виникли внаслідок наявності відмінностей якісного стану національної та міжнародних систем які обумовлено 
внутрішніми та зовнішніми чинниками. З метою визначення напрямів усунення проблемних питань щодо інтеграційних процесів автором 
роботи було запропоновано базові ознаки за якими необхідно проводити інтеграцію національної та міжнародних фінансово-кредитних 
систем. 
Ключові слова: інтеграційні процеси та їх ознаки, фінансово-кредитні системи, класифікація рівнів інтеграції.  
Дресвянников Д.А. Проблемные вопросы интеграционных процессов национальной и международной финансово-кредитных 
систем. 
Решение проблем, связанных с вопросами интеграция Украины в мировое хозяйство не только ускорит преобразование экономической 
системы государства, но и даст возможность Украине стать равноправным участником международного сотрудничества со странами 
других континентов. В статье подняты вопросы, касающиеся выбора вектора интеграция на основе многообразия форм двухстороннего и 
многостороннего сотрудничества, наработанных мировым сообществом, а также вариант многосторонней экономической интеграции в 
зависимости от степени соответствия вектора интеграции национальным интересам. Главными задачами нашей страны являются: 
налаживание связей с Европейским Союзом, сотрудничество со странами СНГ и Россией, развитие внешнеэкономической деятельности с 
государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также странами Центральной и Восточной Европы. Однако, для достижения 
вышеупомянутых стратегических целей Украине необходимо нивелировать недостатки сложившиеся в экономике в постсоветский и 
посткризисный период. 

Автором работы были рассмотрены виды и определен уровень интеграции украинской и международной финансово-кредитных 
систем, исследованы проблемы этой интеграции, возникшие вследствие наличия различий качественного состоянии национальной и 
международных систем, которые обусловлены внутренними и внешними факторами. С целью определения направлений устранения 
проблемных вопросов интеграционных процессов автором работы были предложены базовые признаки по которым необходимо проводить 
интеграцию национальной и международной финансово-кредитных систем. 
Ключевые слова: интеграционные процессы и их признаки, финансово-кредитные системы, классификация уровней интеграции. 
Dresvyannikov Dmitry. Problematic issues of integration processes between national and international financial and credit systems. 
Dealing with the issues of Ukraine's integration into the world economy is not only speed up the transformation of the economic system of the state, 
but also will enable Ukraine to become an equal member of the international cooperation with countries in other continents. The article raised 
questions concerning the choice of the vector integration on the basis of the variety of forms of bilateral and multilateral co-operation have been 
accumulated by the world community, as well as the option of multilateral economic integration, depending on the degree of compliance with the 
vector of integration of national interests. The main objectives of our country are establishing links with the European Union, the cooperation with the 
CIS countries and Russia, the development of foreign trade with countries in the Asia-Pacific region and the countries of Central and Eastern Europe. 
However, to achieve the above strategic objectives, Ukraine needs to offset the disadvantages existing in the economy in the post-Soviet and post-
crisis period. 

There  were considered views and reflected the level  between integration of Ukrainian and international financial and credit systems, 
investigated the problems of integration that result from differences in the state of quality state of the national and international systems, which are 
caused by internal and external factors. To determine the directions of eliminating problematic issues of integration processes have been proposed by 
the author of the basic characteristics with help of  it is necessary to integrate the national and international financial and credit systems. 
Keywords: integration processes and their symptoms, financial and credit systems, the classification levels of integration. 
 

Постанова проблеми. Глобалізація економіки  об'єктивно вимагає  інтеграції України   у світове господарство на організаційно-
економічних засадах ринкових відносин, що засновані на принципах рівноправності та взаємної вигоди. Важливою ознакою інтеграційних 
процесів  є гармонізація та уніфікація економічних систем держав, зокрема фінансово-кредитних, які забезпечують увесь комплекс 
господарсько-економічної взаємодії в національній економіці та світовому господарстві в цілому. Враховуючи наявність труднощів і 
певних проблем в економіці України, виникла потреба у визначенні необхідних умов розвитку інтеграційних процесів, що охоплюють 
національну та міжнародну фінансово-кредитні системи. Основними завданнями дослідження є: визначення основних принципів інтеграції 
національної та міжнародних фінансово-кредитних систем. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження наукової проблеми формування глобального фінансового середовища 
обумовлено новітніми процесами , яки розвиваються  у світовому господарстві в цілому. Фінансово-кредитна сфера стає дедалі 
інтегрованішою та, фактично, найбільш глобалізованою. Важливу роль у дослідженні проблем розвитку фінансової інтеграції, що 
відбувається на міжнародному та глобальному рівнях,   відіграють праці зарубіжних вчених: Валерштейна І., Кругмана П., Сакса Дж., 
Сороса Дж., Стігліца Дж., Тінбергена Я., Фішера Ст., Фрідмена М. Проблеми інтеграції національної економіки, зокрема її фінансового 
сектору, до світового господарства  розкриті у роботах сучасних вітчизняних науковців Білоруса О., Гальчинського А., Геєця В., 
Лук’яненка Д., Новицького В., Пахомова Ю., Рогача О., Румянцева А., Сікори В., Філіпенка А. Однак слід зазначити, у вітчизняній та 
зарубіжній фінансово-економічній літературі все ж бракує ґрунтовних наукових комплексних досліджень щодо визначення принципів 
інтеграційних процесів, що розвиваються у фінансово-кредитній сфері з урахуванням сучасних трансформацій, що відбуваються у 
глобальному фінансовому середовищі.  

Метою роботи є визначення основних факторів, що впливають на розвиток інтеграції національної та міжнародних фінансово-
кредитних систем з урахуванням сучасного стану розвитку національної економіки. 

Виклад основного матеріалу. Важливою умовою ефективної інтеграції України до світового господарства є оптимальність 
інтеграції національної фінансово-кредитної сфери.   Проте рівень інтеграційних процесів, до яких залучен цей сектор національного 
господарства, перебуває на найнижчому рівні і відповідно до наведеної класифікації (рис. 1) ледь досягає середнього показника.  

                                                           
© Дресвянніков Д.О., 2013 



ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ  
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ  ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 143

 
Рис. 1. Класифікація рівня інтеграції національної та міжнародної фінансово-кредитної системи (складено автором). 
 
Волатильність інтеграційних процесів обумовлена наступними факторами: відсутність ринкового принципу формування курсу 

національної валюти, нерозвиненість фінансових інститутів, мінливість геополітичних пріоритетів уряду, слабка розвиненість деяких 
галузей народного господарства, недосконала законодавча база та інші. 

Фінансово-кредитна система України знаходиться у стані розвитку та має цілий ряд відмінностей від іноземних фінансово-
кредитних систем, які функціонують в умовах розвинутих економік. Саме існуючі відмінності національної фінансово-кредитної системи 
не дозволяють визначити стан інтеграції національної та міжнародної фінансово-кредитної системи як оптимальний.  Основні фактори, що 
зумовлюють відмінність національної фінансово-кредитної системи, можна систематизувати за двома основними групами: внутрішні та 
зовнішні. До групи внутрішніх факторів слід віднести наступні:  

1. Недосконалість законодавства що регулює діяльність у фінансово-кредитній сфері. Його удосконалення ведеться дуже 
повільно і не встигає за змінами, які відбуваються в ній.  

2. Відсутність достатнього золотовалютного запасу і алмазного фонду держави. Позбавлення України належної їй частки 
золотого запасу і алмазного фонду СРСР, відсутність алмазних вкладень, украй незадовільна розробка існуючих родовищ золота, залишило 
державі лише один основний чинник формування золотовалютних резервів - іноземна валюта, яка становить 92% загальних офіційних 
резервних активів країни. Слід зауважити, що з розвитком економіки України зростали її золотовалютні резерви, структуру яких  наведено 
у таблиці 1 [1]. 

Таблиця 1 
Структура золотовалютних резервів НБУ у 2004-2012 роках 

Показник, 
млн.грн. 

2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 

Офіційні резервні 
активи у т.ч.: 

19390,58 22358,10 32479,06 31543,20 26505,11 34576,40 31794,61 24 546,19 

- резерви в 
іноземній валюті 

18987,03 21843,16 31783,17 30791,85 25493,33 33319,44 30391,38 22 646,62 

- резервна 
позиція в МВФ 

0,004 0,004 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

- спеціальні 
права 
запозичення 

1,00 1,48 2,82 8,60 63,57 7,96 17,91 9,18 

- золото 402,54 513,46 693,06 742,72 948,18 1 248,97 1 385,29 1 890,36 
 
Темпи росту резервів НБУ в цілому характеризує позитивна динаміка, за винятком періоду, що припадає на найбільш гострий 

період фінансово-економічної кризи 2008-2009рр.   
3. Недостатній  рівень інвестиційної діяльності, як внутрішньої так і зовнішньої. Обсяг залучених іноземних інвестицій в Україну 

залишається незначним. У 2012 р. в іноземними інвесторами вкладено 6013,1 млн. дол. США прямих інвестицій, а їх загальний обсяг на 
кінець грудня 2012 року становив 54462,4 млн. дол. США, що на 8,2% більше обсягів інвестицій на початок року. Кумулятивний показник 
обсягу прямих іноземних інвестицій в Україні на початок 2010 року становив 1000 доларів США  на  душу населення,  тоді  як у Чехії - 
7418 доларів США,  Болгарії - 6226, Казахстані - 3706, Польщі - 3155, Румунії - 2350 доларів США. Галузева структура    інвестицій    в    
основний  капітал промисловості також не є оптимальною:  обсяг інвестицій в основний капітал промисловості становить усього 38%  
обсягу  всіх інвестицій,  тоді  як  вартість  основних  фондів  промисловості є найбільшою  порівняно  з  іншими  галузями економіки.  
Сільське господарство  інвестується  незначною  мірою  - 6% обсягу всіх інвестицій [2].  

4. Неефективність податкової системи, що характеризується високим рівнем загального податкового навантаження на 
підприємство на рівні 55,5 %, і, як наслідок, масове ухилення від сплати податків, велика частка тіньової економіки. Крім того, слід 
особливо підкреслити, що економіка України досить швидко інтегрувалася у систему тіньових фінансових потоків. Кумулятивний відтік 
тіньового капіталу з країни за період з 2000–2008 рр. становив 82 млрд дол. США,   відповідно, за цим показником  Україна посідає 17 
місце у світі та входить до двадцятки «країн-лідерів» [3]. 

 5. Недосконала бюджетна система, низький рівень бюджетної дисципліни. Наслідком цього є відсутність планової роботи з 
контролю дефіциту бюджету. В останні роки в державі спостерігалося значне зростання дефіциту бюджету данні щодо його абсолютних 
показників наведено у табл. 2. [4]. 

6. Рівень інфляції, показник якого наближений до нульової відмітки, є свідченням не економічного прогресу та ефективного 
розвитку, а фактично відображає стан економічної депресії, що відбувається у національному господарстві. 

7. Штучність курсу національної грошової одиниці. Цей показник несе в собі загрози для економіки тому, що утримання 
монетарними заходами курсу національної валюти протягом довгого часу, веде до зростання державного боргу, збільшення дефіциту 
бюджету.  

8. Недостатній розвиток фондового ринку, якому відповідні такі негативні риси: розпорошеність та подрібнення; невеликі обсяги 

НИЗЬКИЙ 
РІВЕНЬ 

КООПЕРАЦІЯ 

СЕРЕДНІЙ 
РІВЕНЬ 

ВИСОКИЙ 
РІВЕНЬ 

КОНВЕРГЕНЦІЯ 

КОНСОЛІДАЦІЯ 

ПОВНА 
ІНТЕГРАЦІЯ 

Створення спільних 
інститутів фінансування 

(ЄБРР, МВФ, ЄЦБ), 
єдиного економічного 

простору 

 

Введення єдиних 
стандартів оцінки ризиків, 

обліку та звітності, 
уніфікація процесів 

Спільні підприємства, 
сумісна реалізація 

проектів, інвестування, 
партнерство, кредитування 

Єдина валюта, єдини 
принципи будови 

економіки, створення 
наднаціональних органів 
управління економікою. 

 

ФОРМИ 
ІНТЕГРАЦІЇ 



ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ  
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ  ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 144 

продажу цінних паперів на фондових і валютних біржах; велика кількість угод з продажу-купівлі цінних паперів в Україні здійснюється на 
позабіржовому ринку, недостатність кваліфікованих спеціалістів фондового ринку.  

 
Таблиця 2. 

Показники виконання Державного бюджету  України за 2007 - 2012 роки 
Показник 2007 р.   2008 р.  2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 

Доходи, млн.грн 219 939,1 297 844,6 272 967,0 240 615,2 314 572,5 346 025,5 
Видатки, млн.грн 226 035,7 309 216,2 307 399,4 303588,7 333 414,5 395 661,8 
Фінансування ("+" - дефіцит, 
"-" - профіцит), млн.грн 

6096,6 11371,6 34432,4 64 265,5 23 554,0 53 387,4 

Дефіцит (профіцит) у % 2,77 3,81 12,61 26,7 7,48 15,43 
 

9.   Нерозвиненість страхового ринку. Незважаючи на наявне зростання активів страхових компаній, ділова активність учасників 
ринку дещо скоротилася, про що свідчить як негативна динаміка валових премій, отриманих компаніями, так і зниження рівня виплат з 
більшості страхових продуктів. досить небезпечним трендом є перевищення темпів приросту активів страховиків над темпами приросту 
капіталу, що тягне за собою загрозу зниження капіталізації [5]. 

10. Нерозвиненість системи довірчого управління майном. 
11. Слабкість банківської системи. Інституційною особливістю вітчизняного банківського капіталу є те, що він має не приватно-

позикову основу, а політичне походження. Джерело капіталу вітчизняних банків – це приховано-приватизовані загальнонаціональні 
кредитні і фінансові ресурси, сформовані за рахунок засобів платників податків, основних і оборотних фондів підприємств, громадських 
організацій, фондів і особистих заощаджень населення, акумульованих державою і його інститутами [6].  

12. Зростання державного боргу країни, розмір якого стрімко зростає становить 64,5 млрд.дол.(станом на початок 2013р.) Приріст 
загальної суми державного та гарантованого державою боргу наведено у табл. 3 [7].  

Таблиця 3 
Державний та гарантований державою борг України за 2006 - 2012 роки 

Показник 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 
Загальна сума державного та 
гарантованого державою 
боргу, млрд. дол. США 

15,9 17,5 24,6 37,8 37,7 59,4 64,5 

- державний борг, млрд. дол. 
США 

13,1 14, 1 17,0 26,5 26,5 44,9 49,95 

- гарантований борг, млрд. 
дол. США 

2,8 3,4 7,6 11,3 11,2 14,5 14,55 

 
До зовнішніх факторів відмінності належать:  
1. Значне від'ємне зовнішньоторговельне сальдо.  Неконкурентоспроможність вітчизняних товарів, недостатні 

енергетичні ресурси призвели до великих обсягів імпорту в країну. Ці чинники і стали причиною хронічного від'ємного сальдо в 
зовнішньоторговельній діяльності. Статистичні дані платіжного балансу за період 2004 - 2012 років наведено у таблиці 4 [8].  

Таблиця 4 
Динаміка платіжного балансу України у 2003-2011 роках 

Статті платіжного 
балансу 

2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 

Баланс товарів та послуг, 
млн. дол. США 671 -3 068 -8 152 -14350 -1953 -3850 -10157 - 14772 
Експорт товарів та 
послуг, млн. дол. США 44378 50239 64001 85612 54253 69255 88844 89768 
Імпорт товарів та послуг, 
млн. дол. США -43707 -53307 -72153 -99962 -56206 -73105 -99001 -104540 

 
2. Залежність реформування економіки країни від отримання іноземних кредитів. В умовах економічної кризи, відсутності 

досвіду ринкових перетворень держава не має достатніх фінансових ресурсів для здійснення структурної перебудови, становлення і 
розвитку ринкової інфраструктури, істотного підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів. Тому вона вимушена звертатися 
по іноземні кредити, просити іншої зарубіжної допомоги на становлення інститутів ринку, навчання їх персоналу.  

3. Зростання зовнішнього державного боргу. Валовий зовнішній борг України на кінець І кварталу 2013 року становив 136,3 млрд. 
дол. США (76.9% від ВВП).У цій ситуації дуже важливим чинником є ефективність використання іноземних кредитів. Адже більша частка 
зовнішніх запозичень припадає на фінансування дефіциту Державного бюджету [9].  

Для успішного проведення інтеграційних процесів необхідно виділити їх ключові ознаки (рис. 2) за якими можна зробити висновки 
про отримані результати досягнутого рівня інтеграції в міжнародне економічний простір.  

У рисунку наведено основний перелік ознак, на яких базується створення та просування інтеграційних процесів фінансово-
кредитних систем. Наведений перелік не є вичерпаним і може змінюватися в залежності від початкового рівня інтеграції будь-якої 
економічної системи та кінцевої мети такої інтеграції. 

Наведені ознаки є достатньо узагальненими отже для розробки конкретних дій щодо проведення інтеграційних заходів слід 
враховувати особливості функціонування законодавства у сфері фінансово-кредитних стосунків. 

 
Висновки. На підставі наведеного автором класифікатора рівнів інтеграції національної та міжнародної фінансово-кредитних 

систем, було визначено місце української ситеми в них. Були досліджені основні проблеми, що характеризують наявність низького рівня 
інтеграційних процесів національної фінансово-кредитної системи, які обумовлені наявністю зовнішніх і внутрішніх факторів, які були 
детально проаналізовані автором. 

З метою визначення основних параметрів, гармонізації та уніфікації процесів інтеграції, автором були запропоновані основні 
ознаки на які необхідно орієнтуватися в ході реалізації завдань пов'язаних з проведенням інтеграції національної та зарубіжної фінансово-
кредитної систем. 
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Рис. 2. Узагальнення ознак інтеграції фінансово-кредитних систем у світовому просторі (складено автором) 
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РОЗРОБКА МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН 
 

Дубель В.М., к.е.н., старший викладач кафедри розвитку і розміщення продуктивних сил Донецького національного університету (Україна) 
  
Дубель В.М. Розробка методики розрахунку еколого-економічного розвитку країн 
Роботу присвячено розвитку теоретико-методологічних основ дослідження еколого-економічного розвитку світового господарства і 
розробці науково-практичних рекомендацій щодо формування еколого-економічного типу світогосподарського розвитку. Проаналізовано 
особливості еколого-економічного розвитку розвинених країн; досліджено сучасні тенденції еколого-економічного розвитку країн, що 
розвиваються, та транзитивних країн; здійснено порівняльну оцінку рівня еколого-економічного розвитку розвинених країн, країн, що 
розвиваються та країн з транзитивними економіками. 
Розроблено алгоритм розрахунку рівня еколого-економічного розвитку за групами країн. Досліджено міжнародний досвід еколого-
економічного розвитку та розроблено модель оцінки еколого-економічного розвитку країн. 
Наведена методика розрахунку рівня еколого-економічного розвитку може стати в нагоді під час вирішення питань аналізу сучасного стану 
розвитку країн, розгляду динаміки світового господарства та регіональних утворень, розвитку та побудови перспективних планів розвитку 
країн. 
Ключові слова: глобалізація, еколого-економічний розвиток, моделі розвитку, методика розрахунку рівня еколого-економічного розвитку, 
рівень екологічного розвитку, рівень економічного розвитку, рівень соціального розвитку, трансформації еколого-економічного розвитку.  
Дубель В.М. Разработка методики расчета эколого-экономического развития стран 
Работа посвящена развитию теоретико-методологических основ исследования эколого-экономического развития мирового хозяйства и 
разработке научно-практических рекомендаций по формированию эколого-экономического типа мирохозяйственного развития.  
Проанализированы особенности эколого-экономического развития развитых стран; исследованы современные тенденции эколого-
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экономического развития развивающихся стран и транзитивных стран; осуществлена сравнительная оценка уровня эколого-
экономического развития развитых стран, развивающихся стран и стран с транзитивными экономиками. 
Разработан алгоритм расчета уровня эколого-экономического развития по группам стран. Исследован международный опыт эколого-
экономического развития и разработана модель оценки эколого-экономического развития стран. 
Приведенная методика расчета уровня эколого-экономического развития может пригодиться при решении вопросов анализа современного 
состояния развития стран, рассмотрения динамики развития мирового хозяйства и региональных образований, построения перспективных 
планов развития стран. 
Ключевые слова: глобализация, эколого-экономическое развитие, модели развития, методика расчета уровня эколого-экономического 
развития, уровень экологического развития, уровень экономического развития, уровень социального развития, трансформации эколого-
экономического развития 
Dubel V. M. Development method of calculation of ecological and economic development 
Work is sanctified to development of theoretical and methodological bases of research of ecological and economic development of world economy 
and development of scientific practical recommendations in relation to forming of ecological and economic type of world economic development. 
The features of ecological and economic development of the developed countries are analysed; modern ecological and economic progress of countries 
that develop, and transitional countries, trends are investigational; the comparative estimation of level of ecological and economic development of the 
developed countries, countries that develop and countries with transitional economies is carried out.  
The algorithm for calculating the level of eco-economic development by groups of countries. Studied international experience environmental and 
economic development, and developed a model of assessment of environmental and economic development. 
The above method of calculating the level of environmental and economic development may be useful in dealing with the analysis of the current state 
of development, considering the dynamics of the world economy and regional organizations, develop and build long-term plans of countries. 
Keywords: globalization, ecological and economic development, development model, calculation method of ecological and economic development, 
environmental development, the level of economic development, social development, environmental transformation and economic development. 

 
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку світового господарства вплив суспільного виробництва на природні процеси 

досяг таких масштабів, які поставили питання про загрозу функціонуванню екосистем. Екологічні проблеми загрожують стати глобальною 
небезпекою для існування людства. 

У зв’язку з цим в епоху глобалізації постає актуальне завдання переходу країн світу до еколого-економічного типу розвитку. 
Промисловий етап виробництва із споживацьким ставленням до навколишнього природного середовища вичерпав себе. На зміну йому 
приходить усвідомлення необхідності впровадження збалансованого підходу між розширенням суспільного виробництва і збереженням 
навколишнього природного середовища 

Аналіз досліджень і публікацій. Теоретичним аспектам глобальних трансформацій еколого-економічного розвитку країн 
присвячено праці таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як Л. Абалкін, І. Александров, Г-Х. Брунтландт, К. Боулдінг, Б. Гаврилишин, 
Л. Гринів, Д. Медоуз, Л. Мельник, М. Месарович, М. Моїсеєв, М. Реймерс та ін. 

Проблеми глобалізації світової економіки та її наслідки для навколишнього середовища розглядались в працях таких учених, як 
О. Білорус, В. Геєць, В. Данилов-Данильян, М. Долішній, С. Мочерний, В. Новицький, Д. Лук’яненко, О. Теліженко, Г. Черніченко та ін.  

Необхідність поглибленого вивчення різних аспектів відносин між екологічною, економічною і соціальною сферою життя 
суспільства визначає необхідність пошуку нових напрямків і моделей соціально-економічного розвитку у світовому просторі та в межах 
окремих країн, що у свою чергу, зумовлює необхідність вироблення прийнятної концепції сталого еколого-економічного розвитку 
територіально-економічних систем в умовах глобальних трансформацій.  

Метою роботи є розробка методики розрахунку рівня еколого-економічного розвитку країн. 
Актуальним питанням сучасності є пошук найбільш прийнятного для більшості країн моделі соціально-економічного розвитку 

територіальних соціально-економічних систем. Потрібна активна участь всіх країн у розбудові нових відносин між суспільством і 
природою, в основі яких буде закладено ідеї гармонії та сталого розвитку. Практичному втіленню цих ідей буде сприяти перехід світового 
співтовариства до еколого-економічного типу розвитку. Наведена методика розрахунку рівня еколого-економічного розвитку може стати в 
нагоді під час вирішення питань аналізу сучасного стану розвитку країн, розгляду динаміки світового господарства та регіональних 
утворень, розвитку та побудови перспективних планів розвитку країн. 

Результати дослідження. Однією з задач переходу до сталого розвитку є розробка методики розрахунку рівня еколого-
економічного розвитку, який дозволить зробити висновки стосовно тенденцій та динаміки перетворень у різних країнах. 

Пропонується алгоритм оцінки рівня еколого-економічного розвитку за групами країн, який включає такі етапи: 
Пропонований показник оцінки еколого-економічного розвитку країн представляє собою інтегровану середньоарифметичну 

величину трьох синтетичних показників, яка розраховується за формулою: 
 

3

SOCECNECL
I ITPb


 ,  де  

IITPb – інтегрований показник оцінки еколого-економічного розвитку країн;  

ECL  – синтетичний показник рівня екологічного розвитку країн; 

ECN  – синтетичний показник рівня економічного розвитку країн; 

SOC  – синтетичний показник рівня соціального розвитку країн. 
Синтетичні показники розраховуються як середньо геометрична відповідних стандартизованих аналітичних показників: 
1. Рівень екологічного розвитку країн (LECL): 
1.1. Викиди СО2 (метричні тонни на душу населення). 
1.2. Площа лісів (у % від площі). 
1.3. Видів вищих рослин, що знаходяться під загрозою. 
1.4. ВВП на одиницю енергоспоживання (постійних цінах 2005 року ППС у дол. США за кг нафтового еквівалента). 
1.5. Споживання електроенергії (кВт год. на душу населення). 
2. Рівень економічного розвитку країн (LECN): 
2.1. Високотехнологічного експорту (% від експорту промислових товарів). 
2.2. Зростання ВВП (% річних). 
2.3. Інфляція, дефлятор ВВП (% річних). 
2.4. Споживання енергії (в кг нафтового еквівалента на душу населення). 
2.5. Безробіття, жінки (% від жіночої робочої сили). 
2.6. Безробіття, чоловіки (% від чоловічої робочої сили). 
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3. Рівень соціального розвитку країн (LSOC): 
3.1. Народжуваність (на 1000 осіб). 
3.2. Смертність (на 1000 осіб). 
3.3. Захворюваність на туберкульоз (100000 чоловік). 
3.4. Очікувана тривалість життя при народженні. 
3.5. Коефіцієнт смертності, дитячої (на 1000 народження живими). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Алгоритм розрахунку рівня еколого-економічного розвитку за групами країн 
Щодо окремих практичних результатів використання даної методики розрахунку еколого-економічного розвитку країн. Було 

проведено аналіз еколого-економічного розвитку країн трьох груп: розвинених країн, країн з транзитивними економіками та країн, що 
розвиваються.  

Результати розрахунку синтетичних складових та інтегрованого показника еколого-економічного розвитку серед окремих 
розвинених країн світу свідчать про значні досягнення на шляху сталого розвитку країн даної групи. Найбільший інтегрований показник 
еколого-економічного розвитку прогнозовано отримали США. Далі розташувалися Фінляндія, Австралія, Велика Британія і Франція, 
Нідерланди і Японія (табл. 1). 

Таблиця 1 
Результати розрахунку синтетичних складових та інтегрованого показника еколого-економічного розвитку по окремих розвинених 

країнах світу 
Країна LECL LECN LSOC Інтегрований показник еколого-

економічного розвитку 
Австралія  0,469744 0,6588895 0,7477571 0,625 
Велика Британія  0,268423 0,6224674 0,8592494 0,583 
Нідерланди  0,401337 0,5910991 0,7401221 0,578 
США 0,727023 0,6956852 0,8192386 0,747 
Фінляндія 0,263442 0,8316704 0,7958867 0,630 
Франція 0,259832 0,6815004 0,8090651 0,583 
Японія 0,391834 0,4472402 0,8314295 0,557 

 
США займають першу сходинку за рівнем екологічного розвитку. Але далі послідовність країн значно відрізняється від 

інтегрованого показника. На другому місці за рівнем екологічного розвитку серед визначених країн знаходиться Австралія. Це обумовлене 
значними розмірами території та незначною чисельністю населення, через що антропогенний вплив на екологічну ситуацію в цій країні 
досить незначний. За умови скорочення викидів СО2 та інших парникових газів, обсягів спалювання кам’яного вугілля, збільшення площі 
лісів та зменшення споживання енергії на душу населення країна може значно покращити показник не тільки екологічного розвитку, а 
загальний інтегрований показник еколого-економічного розвитку. Досить високі показники екологічного розвитку у Нідерландах та Японії. 
Ці країни зробили великий крок на шляху сталого розвитку та витрачають великі кошти на збереження та покращення стану 
навколишнього середовища.  

Значно відстають за рівнем екологічного розвитку Велика Британія та Франція. На показник екологічного розвитку цих країн 
позначилися природні особливості, значна чисельність населення та тривалий техногенний розвиток. Досить низький показник 
екологічного розвитку Фінляндії свідчить про недостатню увагу у країні до цього аспекту розвитку. 

Показники економічного розвитку серед групи розвинених країн мають значно менші розбіжності, ніж показники екологічного 

Крок 4 
Розрахунок синтетичних показників рівня екологічного, економічного та соціального  

розвитку країн

Крок 3 
Стандартизація  аналітичних складових синтетичних показників рівня екологічного, економічного 

та соціального розвитку країн 

Крок 5 
Розрахунок інтегрованого показника еколого-економічного розвитку країн за методом 

арифметичної середньої

Крок 6 
Розрахунок середнього рівня еколого-економічного розвитку за групою країн 

Крок 1 
Визначення аналітичних складових синтетичних показників рівня екологічного, економічного та 

соціального розвитку країн 

Крок 2 
Формування банку даних аналітичних складових синтетичних показників рівня екологічного, 

економічного та соціального розвитку 
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розвитку. На першому місці за економічним розвитком серед визначених країн знаходиться Фінляндія. Економіка цієї маленької країни 
виявилася найбільш пристосованою до еколого-економічних перетворень. Далі розташувалася найбільш економічно розвинена країна світу 
– США. Франція за рівнем економічного розвитку випередила Австралію, Велику Британію і Нідерланди. Останнє місце займає Японія. 

За соціальним розвитком практично всі розвинені країни є світовими лідерами та досягли значних результатів у створенні 
соціально-ринкової економіки та побудови справжнього постіндустріального суспільства, в якому головною цінністю є людина. Дещо 
нижчі показники соціального розвитку мають Нідерланди і Австралія.  

Результати розрахунку синтетичних складових та інтегрованого показника еколого-економічного розвитку по окремих країнах, що 
розвиваються, свідчать про значні розриви в ступені досягнення головної мети соціально-економічного розвитку – створенні умов для 
еколого-економічного типу розвитку як невід’ємної умови переходу до сталого розвитку. Найбільшого успіху досягла Бразилія, слідом за 
якою розташувалися Мексика, Індонезія, Індія, Алжир, Саудівська Аравія, Нігерія (табл. 2).  

Таблиця 2 
Результати розрахунку синтетичних складових та інтегрованого показника еколого-економічного розвитку по окремих країнах, що 

розвиваються 
Країна LECL LECN LSOC Інтегрований показник еколого-

економічного розвитку 
Бразилія 0,5103012 0,4986984 0,5639430 0,524 
Мексика 0,5016230 0,3818794 0,4736340 0,452 
Індія 0,2588092 0,2504737 0,6313265 0,380 
Індонезія 0,3317837 0,4272708 0,4763743 0,412 
Саудівська Аравія 0,1542746 0,3928416 0,3927179 0,313 
Алжир 0,0830905 0,3402344 0,5479692 0,324 
Нігерія 0,1170841 0,1688932 0,6226963 0,303 

 
Головним чином Бразилія вийшла на перше місце за інтегрованим показником еколого-економічного розвитку серед країн, що 

розвиваються, завдяки першості за екологічним і економічним розвитком. За рівнем соціального розвитку Бразилія опинилася на 3 місці, 
поступившись Індії та Нігерії.  

Мексика опинилася у схожій ситуації. За рівнем екологічного розвитку вона на другому місці та значно попереду за інші країни, 
що розвиваються. Саме ця перевага гарантувала загальне друге місце за інтегрованим показником еколого-економічного розвитку серед 
країн цієї групи. За показником соціального розвитку Мексика опинилася лишена шостому місці, але за рівнем економічного розвитку ця 
країна була четвертою. 

Індонезія зайняла п’яте місце за рівнем соціального розвитку. Але завдяки другому місцю серед країн, що розвиваються, за рівнем 
економічного розвитку та третьому місцю за рівнем екологічного розвитку країна опинилася на загальній третій сходинці за інтегрованим 
показником еколого-економічного розвитку серед країн, що розвиваються. 

Індія була першою за рівнем соціального розвитку серед країн, що розвиваються. Це є свідченням значного прогресу цієї країни на 
шляху побудови соціального суспільства. За рівнем екологічного і економічного розвитку серед країн, що розвиваються, Індія була на 
третьому та четвертому місці відповідно.  

Алжир випередив Саудівську Аравію за інтегрованим показником еколого-економічного розвитку, хоча за економічними 
показниками Саудівська Аравія була на третьому місці серед країн, що розвиваються. В Алжирі відносно високий рівень соціального 
розвитку та найнижчий рівень екологічного розвитку серед країн, що розвиваються. 

Найнижчий інтегрований показник еколого-економічного розвитку серед країн, що розвиваються, має Нігерія. Ця країна значно 
відстає від інших країн за рівнем екологічного і економічного розвитку. Значна кількість населення та розвиток підприємств, що 
забруднюють навколишнє середовище, призвели до погіршення стану екосистем. Значне антропогенне навантаження призвело до часткової 
або повної деградації природних екосистем. 

Загальний рівень інтегрованого показника еколого-економічного розвитку країн з транзитивними економіками свідчить про їх 
поступове наближення до групи розвинених країн. За результатами розрахунку синтетичних складових та інтегрованого показника еколого-
економічного розвитку по окремих країнах з транзитивними економіками на перше місце вийшла Російська Федерація (табл. 3). Зважаючи 
на результати оцінки інтегрованого показника еколого-економічного розвитку серед розвинених країн та країн, що розвиваються, це досить 
прогнозовано. Країна володіє надзвичайно великою площею, багатим та різноманітним природним потенціалом, достатньою кількістю 
населення тощо.  

Таблиця 3 
Результати розрахунку синтетичних складових та інтегрованого показника еколого-економічного розвитку по окремих країнах з 

транзитивними економіками  
Країна LECL LECN LSOC Інтегрований показник еколого-економічного 

розвитку 
Білорусь 0,546837 0,411872 0,680304 0,546 
Грузія 0,346473 0,400027 0,634375 0,460 
Казахстан 0,349252 0,751905 0,702773 0,601 
Латвія 0,573396 0,565257 0,628867 0,589 
Російська Федерація 0,652185 0,569346 0,736387 0,653 
Узбекистан 0,284692 0,373361 0,840671 0,500 
Україна 0,272821 0,4521 0,748079 0,491 

 
Російська Федерація зайняла перше місце за рівнем екологічного розвитку серед країн з транзитивними економіками, друге – за 

рівнем економічного розвитку та третє – за рівнем соціального розвитку. Тож головними перевагами Російської Федерації в питанні 
переходу до еколого-економічного типу розвитку є екологічна та економічна складові. Звертаючи увагу на той факт, що за рівнем 
соціального розвитку країни з транзитивними економіками мають високі та дуже схожі за значеннями показники, можна зробити висновок 
про те, що вирішальними чинниками переходу до еколого-економічного типу розвитку стають саме екологічні і економічні показники. 

На другому місці за інтегрованим показником еколого-економічного розвитку серед країн з транзитивними економіками 
знаходиться Казахстан, який перший за показником економічного розвитку і четвертий за показником екологічного розвитку серед цієї 
групи країн.  

На третьому місці за інтегрованим показником еколого-економічного розвитку знаходиться Латвія. Республіки Прибалтики одними 
з перших серед країн з транзитивними економіками стали на шлях еколого-економічного розвитку. Але Латвія займає останнє місце за 
рівнем соціального розвитку серед країн з транзитивними економіками, що вказує на наявність проблем у соціальній сфері цієї країни. 
Перш за все, вони пов’язані із незначними показниками народжуваності в країні. 

Четверте місце Білорусі є свідченням впевненого поступу республіки у питанні переходу до еколого-економічного типу розвитку. 
За рівнем екологічного розвитку країна поступається лише Російській Федерації і Латвії.  

Практично однакові значення інтегрованого показника еколого-економічного розвитку мають Узбекистан і Україна. Проте складові 
цих показників мають суттєві розбіжності. Україна займає останню сходинку за рівнем екологічного розвитку серед країн з транзитивними 
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економіками, четверте – за рівнем економічного розвитку та друге – за рівнем соціального розвитку. Узбекистан перший за рівнем 
соціального розвитку багато у чому завдяки високому рівню народжуваності. За рівнем економічного розвитку Узбекистан залишається на 
останній сьомій сходинці серед вибраних країн з транзитивними економіками. 

Останнє місце за інтегрованим показником еколого-економічного розвитку серед країн з транзитивними економіками займає 
Грузія. Ця країна передостання за рівнем соціального і економічного розвитку та п’ята за рівнем екологічного розвитку серед країн з 
транзитивними економіками. Проте, тенденції 2010-2011 років свідчать про намагання країни швидкими темпами перейти шлях сталого 
еколого-економічного типу розвитку суспільства. У країні розпочато масштабні соціально-економічні реформи, спрямовані на залучення 
іноземних інвестицій, розвиток ринкової економіки та демократичних засад розбудови громадянського суспільства, відкритості та 
прозорості владних структур. 

 
Рис. 2. Ранжирування груп країн за рівнем еколого-економічного розвитку 
 
Таким чином, перше місце за інтегрованим показником еколого-економічного розвитку займають розвинені країни. Дещо 

поступаються їм країни з транзитивними економіками. Країни, що розвиваються, мають суттєве відставання від розвинених країн за рівнем 
еколого-економічних перетворень, але динаміка і тенденції перетворень вказують на еколого-економічну спрямованість розвитку цих країн. 

Розвинені країни світу мають найвищі показники еколого-економічного розвитку та характеризуються незначними коливаннями 
основних показників. Це країни із стабільними соціально-економічними системами, які потребують переходу суспільного розвитку від 
кількісних показників до якісних. Соціально-економічний розвиток у розвинених країнах не супроводжується погіршенням стану 
навколишнього середовища, що є головною вимогою еколого-економічного розвитку.  

Головними чинниками, що призвели до відставання країн з транзитивними економіками від розвинених країн є екологічний і 
економічний. За рівнем соціального розвитку країни з транзитивними економіками практично не поступається розвиненим країнам. 

Країни, що розвиваються, поступаються практично за всіма показниками розвиненим країнам та країнам з транзитивними 
економіками. Попереду у цих країн довгий шлях еколого-економічних перетворень. Тенденції останніх років свідчать про впевнене 
просування країн, що розвиваються, по шляху сталого розвитку.  

На основі проведеного дослідження глобальні трансформації еколого-економічного розвитку за окремими групами країн можна 
представити у вигляді таблиці. 

У розвинених країнах еколого-економічні трансформації пов’язані зі зміною ставлення суспільства до навколишнього середовища. 
Зміна світогляду більшої частки населення економічно розвинених країн примусила переорієнтувати соціально-економічний розвиток з 
техногенного типу до еколого-економічного. Відбулися якісні перетворення суспільних цінностей. На перше місце за значущістю вийшла 
головна мета розвитку суспільства – покращення якості життя населення. Перехід до пріоритету якісних показників над кількісними 
затвердив вибір постіндустріального шляху розвитку найбільш розвинених країн світу та визначив орієнтири для інших країн.  

Країни з транзитивними економіками намагаються використати свій значний потенціал для найшвидшого переходу до сталого 
розвитку. Але, виникають проблеми інституціонального характеру та необхідність структурних перетворень в цих країнах. 

 Країни, що розвиваються найбільш динамічно здійснюють кроки на шляху переходу до еколого-економічного розвитку. Але в цій 
групі країн спостерігаються найбільші розбіжності між країнами за інтегрованим показником еколого-економічного розвитку. 
Нестабільність соціально-економічних систем країн, що розвиваються стає на заваді сталого розвитку та призводить до значних коливань 
політики країн цієї групи. 

Висновки. В умовах глобалізації та сучасних посткризових процесів у світі потрібна активна участь всіх країн у розбудові нових 
відносин між суспільством і природою, в основі яких буде закладено ідеї гармонії та сталого розвитку. Практичному втіленню цих ідей 
буде сприяти перехід світового співтовариства до еколого-економічного типу розвитку. Наведена методика розрахунку рівня еколого-
економічного розвитку може стати в нагоді під час вирішення питань аналізу сучасного стану розвитку країн, розгляду динаміки світового 
господарства та регіональних утворень, розвитку та побудови перспективних планів розвитку країн. 
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Таблиця 4 

Класифікація трансформацій еколого-економічного розвитку країн 
 Екологічні трансформації Економічні трансформації Соціальні трансформації 
Розвинені країни 
 

 Впровадження високих 
екологічних стандартів до 
виробленої продукції; 
 Запровадження жорстких 
екологічних нормативів до 
технологічних процесів у 
виробництві, транспорті, 
сільському господарстві, побутовій 
сфері; 
 Скорочення використання 
природних ресурсів; 
 Посилення вимог до 
підприємств, діяльність яких 
впливає на стан навколишнього 
середовища; 
 Виведення земель з 
сільськогосподарського обігу; 
 Збільшення площі 
природоохоронних територій і 
лісів; 
 Створення системи екологічної 
інформації; 
 Стабілізація викидів СO2 

 Створення економічного 
механізму природокористування; 
 Збільшення витрат на науку, 
освіту, охорону навколишнього 
середовища; 
 Економічне стимулювання 
процесу переходу до використання 
відновлювальних джерел енергії та 
повторного використання ресурсів; 
 Залучення ресурсів країн, що 
розвиваються; 
 Запровадження та стимулювання 
природоохоронних заходів на 
підприємствах; 
 Вивезення «брудних» 
підприємств в країни, що 
розвиваються. 
 

 Розвиток науки та 
культури; 
 Досягнення політичної і 
соціальної стабільності; 
 Підвищення 
народжуваності, 
скорочення смертності, 
зростання тривалості життя 
населення; 
 Запровадження високих 
соціальних стандартів; 
 Контроль з боку 
громадськості за станом 
навколишнього 
середовища і 
використанням природних 
ресурсів. 

Країни, що 
розвиваються 

 Збільшення обсягів викидів 
парникових газів; 
 Співробітництво з розвиненими 
країнами і міжнародними 
організаціями з питань еколого-
економічного розвитку; 
 Розробка та систематизація 
законодавчої бази екологічного 
спрямування. 

 Зростання ВВП; 
 Запровадження новітніх 
технологій; 
 Запровадження досягнень 
«Зеленої революції»; 
 Намагання перейти до 
ефективного та раціонального 
природокористування; 
 Залучення додаткових ресурсів у 
виробництво. 

 Розвиток освіти; 
 Поліпшення санітарії та 
доступу до джерел води; 
 Демократизація 
суспільства; 
 Контроль 
народжуваності; 
 Збільшення тривалості 
життя. 

Країни з 
транзитивними 
економіками 

 Скорочення викидів парникових 
газів; 
 Застосування енергозберігаючих 
технологій; 
 Контроль за станом 
навколишнього середовища; 
 Скорочення випуску 
матеріалоємної продукції; 
 Встановлення екологічних 
стандартів, нормативів, лімітів; 
 Залучення міжнародних фахівців 
для аналізу екологічних процесів. 

 Зростання ВВП і доходів 
населення; 
 Перехід до економічних важелів 
регулювання 
природокористування; 
 Проведення реструктуризації 
промисловості; 
 Надання пільг соціально 
значущим підприємствам; 
 Збільшення витрат на освіту та 
охорону навколишнього 
середовища. 
 Економічне стимулювання до 
застосування енергозберігаючих і 
ресурсозберігаючих технологій. 

 Інформатизація та 
демократизація 
суспільства; 
 Підвищення якості 
життя населення; 
 Вдосконалення 
екологічного 
законодавства; 
 Підвищення екологічної 
свідомості населення; 
 Стабілізація чисельності 
населення; 
 Залучення громадськості 
до контролю за станом 
навколишнього 
середовища 
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Дугінець Г.В., Рєліна І.Є. Конкурентоспроможність українських підприємств на міжнародному ринку ІТ-аутсорсингу. У статті 
проведено дослідження щодо визначення конкурентоспроможності українських підприємств на міжнародному ринку ІТ-аутсорсингу. 
Проаналізовано сучасний стан розвитку міжнародного ринку аутсорсингу,  та отримано висновок що навіть незначне зростання в кризові 
часи свідчить про високу ефективність галузі та попит на послуги ринку аутсорсингу. Визначено, що найбільшим споживачем послуг 
аутсорсингу бізнес-процесів є ринок Північної Америки (США, Канада). Другим за значенням ринком-споживачем даного виду послуг є 
регіон Західної Європи. Третій за величиною замовник послуги аутсорсингу - Японія. Розглянуто особливості розвитку ІТ-аутсорсингу на 
українському ринку. Визначено, що на сьогоднішній день ринок послуг розробки програмного забезпечення та ІТ-аутсорсингу України є 
найбільшим в Центральній і Східній Європі. Значна кількість висококваліфікованих ІТ-фахівців забезпечує надійність зростання галузі та 
зосередженість на надання якісних ІТ-послуг на світовому ринку. Доведено, що українські підприємства мають значні конкурентні 
переваги на міжнародному ринку ІТ-аутсорсингу. 
Ключові слова: міжнародній ринок аутсорсингу, інформаційні технології, конкурентоспроможність, ІТ-аутсорсинг, фінансова криза, 
глобалізація. 
Дугинец Г.В., Релина И.Е. Конкурентоспособность украинских предприятий на международном рынке ИТ-аутсорсинга. В статье 
проведено исследование относительно определения конкурентоспособности украинских предприятий на международном рынке ИТ-
аутсорсинга. Проанализировано современное состояние международного рынка аутсорсинга, и получен вывод, что даже незначительный 
рост в кризисные времена свидетельствует о высокой эффективности отрасли и спрос на услуги рынка аутсорсинга. Определено, что 
крупнейшим потребителем услуг аутсорсинга бизнес-процессов является рынок Северной Америки (США, Канада). Вторым по значению 
рынком-потребителем данного вида услуг является регион Западной Европы. Третий по величине заказчик услуг аутсорсинга - Япония. 
Рассмотрены особенности развития ИТ-аутсоринга на украинском рынке. Определено, что на сегодняшний день рынок услуг разработки 
программного обеспечения и ИТ-аутсорсинга Украины является крупнейшим в Центральной и Восточной Европе. Значительное 
количество высококвалифицированных ИТ-специалистов обеспечивает надежность роста отрасли и сосредоточенность на предоставление 
качественных ИТ-услуг на мировом рынке. Доказано, что украинские предприятия имеют значительные конкурентные преимущества на 
международном рынке ИТ-аутсорсинга. 
Ключевые слова: международной рынок аутсорсинга, информационные технологии, конкурентоспособные, ИТ-аутсорсинг, финансовый 
кризис, глобализация. 
Duginets G.,  Ryelina I. The competitiveness of Ukrainian enterprises on the international market of IT outsourcing. In this paper a study of 
the definition of the competitiveness of Ukrainian enterprises on the international market of IT outsourcing is made. The current state of the 
international outsourcing market is analyzed, and the resulting conclusion  is that even slight growth during crisis   indicates high efficiency of the 
industry and demand for services of the outsourcing market. It has been determined that the largest consumer of business process outsourcing services 
is North American market. (USA, Canada). The second in importance consumer market for this type of services is the Western Europe region. The 
third largest customer of outsourcing services is Japan. The features of development of IT outsourcing on the Ukrainian market are studied. It was 
determined that, as of right now, the Ukrainian market of software development services and IT outsourcing is the largest one in Central and Eastern 
Europe. A significant number of highly skilled IT professionals provide the reliability of growth of the industry and focus on providing high quality 
IT services on the global market. It is proved that Ukrainian enterprises have significant competitive advantages on the international market of IT 
outsourcing. 
Keywords: international market for outsourcing, information technology, competitive, IT outsourcing, financial crisis, globalization. 
 

Постановка проблеми. Сьогодні стрімкий розвиток глобалізації виводить аутсорсинг на міжнародний рівень, перетворивши 
його на офшорне явище. Основним мотивом офшорного аутсорсингу спочатку було бажання мінімізувати витрати, долучившись до 
ресурсів країн з більш дешевими витратами. У ХХІ ст. корисність і зручність застосування міжнародними компаніями аутсорсингу важко 
переоцінити, адже він являється ключовим елементом посилення конкурентоспроможності підприємства за рахунок концентрації на 
ключових для підприємства компетенціях, функціях та/або бізнес процесах, отримуючи при цьому високу якість виконання робіт 
непрофільного напрямку діяльності компанії, а також висококваліфіковане обслуговування профільних напрямів витрачаючи при цьому 
менше засобів та часу.  Причому особливо швидко розвивається ринок інформаційних технологій і, особливо, його сегмент – IТ-
аутсорсинг. А Україна, з 2000 року, є провідним гравцем на ринку розробки програмного забезпечення і займає перші місця у рейтингах 
країн з розвиненою структурою сектора послуг ІТ-аутсорсингу на світовому ринку, що обумовлює актуальність дослідження 
конкурентоспроможності українських підприємств на міжнародному рингу ІТ-аутсорсингу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Цілісно проблема перспективи розвитку та використання міжнародного аутсорсингу в 
умовах глобалізації світової економіки у вітчизняній літературі розкрита не достатньо, публікації більшості авторів несуть в основному 
інформацію загального змісту. Темі використання аутсорсингу з метою впровадження інновацій та підвищення ефективності діяльності 
підприємства, а також питань аутсорсингу в сфері ІТ присвячені роботи наступних авторів: О. Анохін, Ю. Володін, Ю. Грунич, О. Микало. 
Основні аспекти впровадження аутсорсингу бізнес-процесів на підприємстві та ІТ-аутсорсингу висвітлюються відомими теоретиками і 
практиками: Є. Калініним, Б. Анікіним, Є. Аксьоновим, Н. Єрмошкіним, С. Календжяном, Ю. Коневим, А. Кузеєвим, Д. Михайловим, М. 
Поповою, І. Рудим, Д. Черемісіним. Нажаль, більшість публікацій вищезазначених авторів не дають загального бачення ситуації стосовно 
конкурентоспроможності українських підприємств на міжнародному ринку ІТ-аутсорсингу.  

Таким чином, метою дослідження є дослідження міжнародного ринку ІТ-аутсорсингу, представивши його як ключову 
конкурентну перевагу розвитку українських підприємств. 

Викладання основного матеріалу. Аналізуючи досвід великих компаній у розвинених країнах ринкової економіки, можна чітко 
спостерігати, що всі великі корпорації в останні роки зосереджується на спеціалізації та розвитку виключно профільних напрямків своєї 
діяльності, а непрофільні функції передають постачальникам аутсорсингових послуг зі своєї країни, або з-за кордону. Цей висновок 
підтверджує динаміка обсягу глобального ринку послуг міжнародного аутсорсингу (рис. 1). Так з 2000 року обсяг ринку міжнародного 
аутсорсингу збільшився більше ніж в 2 рази – з 45,6 до 99,1 мільярдів дол. США. 

Очевидно, що найбільш стрімкого розвитку міжнародний ринок аутсорсингу здобув в період з 2000 по 2002 рр.. Найнижчі темпи 
росту спостерігались у 2006 році, з 2008 по 2011 роки бачимо падіння темпів зростання ринку аутсорсингу, яке пов’язане з світовою 
фінансовою кризою. Проте навіть незначне зростання в кризові часи свідчить про високу ефективність галузі та попит на послуги ринку 
аутсорсингу. Необхідно розділяти загальний ринок аутсорсингових послуг на ринок послуг аутсорсингу інформаційних технологій (ITO) та 
ринок аутсорсингу бізнес-процесів (BPO). Причому останні роки спостерігається незначна тенденція до збільшення частки ринку BPO і 
зменшення обсягів ринку ITO (рис. 2). 

Міжнародний ринок послуг аутсорсингу варто розглянути також з позиції виокремлення трьох основних регіонів – Північної 
Америки, Західної Європи й Азіатсько-Тихоокеанського регіону. По цім регіонам простежується стабільне щорічне збільшення видатків 
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кінцевих користувачів на аутсорсинг бізнес-процесів у період 2002-2008 рр, а також починаючи з 2010 р. Зниження витрат замовників в 
2009р. є наслідком світової фінансової кризи, що вразила, в першу чергу, північноамериканську і західноєвропейську економіки.  

 

 
Рис. 1. Глобальний обсяг ринку послуг аутсорсингу з 2000 по 2012 рр. (у млрд. дол. США). [3] 

 
Слід зазначити, що найбільшим споживачем послуг аутсорсингу бізнес-процесів є ринок Північної Америки (США, Канада). 

Другим за значенням ринком-споживачем даного виду послуг є регіон Західної Європи. Третій за величиною замовник послуги 
аутсорсингу - Японія. У ході аналізу ефективності аутсорсингу як одного з конкурентоформуючих факторів в сучасній світовій економіці 
було виділено ряд показників, що відображають ступінь задоволеності замовників якістю наданих послуг аутсорсингу в контексті зниження 
витрат. Це - рівень досягнутого зниження внутрішніх витрат за рахунок аутсорсингу, ступінь задоволеності роботою постачальника, 
кількість відмов від угоди на аутсорсинг взагалі або передача напрямків іншому постачальнику. Проведене дослідження дозволило виявити 
досягнутий замовниками рівень зниження витрат у переданих на аутсорсинг напрямках: по всіх трьох досліджуваних регіонах кількість 
тих, хто знизив свої витрати на 10-19% в 2008 р. склало 52%, на 5-9% - близько 22% замовників , відсутність зниження відзначило тільки 
6% компаній. У посткризовий період ситуація сильно змінилася - збільшився відсоток замовників, які відзначили повну відсутність 
зниження витрат: у 2009 р. він склав 12%. Також знизився відсоток тих, хто добився зниження витрат на 10-19% - у 2009 р. він склав 39% 
[4]. 

 
Рис. 2. Прибутки за видами послуг світової індустрії аутсорсингу з 2010 по 2012 (у млрд. дол США). [3] 
 

У ході аналізу торговельно-економічних відносин замовників з ключових регіонів-споживачів і міжнародних постачальників 
послуг аутсорсингу було встановлено, що в частині аутсорсингу бізнес-процесів 41% європейських замовників користується в даний час 
послугами постачальників з офшору. При цьому Великобританія формує від 50 до 100% попиту регіону на послуги офшорних 
постачальників. Також послугами офшорних постачальників успішно користуються 44% північноамериканських замовників, і явно 
простежується тенденція до збільшення числа таких користувачів в майбутньому. Що стосується Азіатсько-Тихоокеанського регіону, тут 
попит на послуги офшору невеликий - 76% користувачів віддають перевагу місцевим постачальникам. Це цілком закономірно та є 
наслідком того факту, що багато країн даного регіону самі є світовими постачальниками послуг аутсорсингу. При цьому відсоток 
малоуспішних угод на аутсорсинг досить невисокий, і варіюється в залежності від регіону. Наприклад, в Північній Америці в 2007 році 
лише 9% замовників послуг аутсорсингу бізнес-процесів будь-коли переривали або зовсім відмовлялися від угоди на аутсорсинг. У 2008 
році відсоток відмов збільшився до 18%, а в 2009 році - до 29% - це пов'язано з важкими посткризовими умовами, що характеризуються 
економічним спадом в цілому, і подальшим спадом ділової активності на національних та міжнародних ринках. У Західній Європі відсоток 
відмов знаходиться на такому ж рівні - він склав близько 12% в 2007 році, 18% в 2008р. і 29% - в 2009р. Традиційно високим є відсоток 
відмов від угод на аутсорсинг бізнес-процесів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні - 26% у 2007р., 24% в 2008р., та 29% в 2009р. [4] 

У процесі вивчення географічної структури світового ринку послуг аутсорсингу бізнес-процесів виявлено тенденцію до різкого 
зменшення частки індійських постачальників на світовому ринку аутсорсингу, і збільшення частки постачальників з Південної Америки, а 
також появи на ринку постачальників з країн пострадянського простору. Індія втрачає свої позиції через зниження витрат на аутсорсингу з 
боку її основного замовника – Північної Америки, а також зважаючи на збільшення зарплат індійських співробітників (особливо в області 
ІТ). Це дає можливість її конкурентам зміцнити свої позиції за рахунок географічного фактора (близьке розташування по відношенню до 
замовника), знання мов і культурної близькості. 

У процесі вивчення регіональної належності основних постачальників послуг аутсорсингу виявлено появу великої кількості 
«гравців» в країнах так званої світової периферії - невеликих державах з малопотужної економікою, на противагу традиційним зонам 
аутсорсингу - Індії та Китаю. Така тенденція продиктована збільшеними потребами європейських клієнтів, які з ряду причин воліють 
звертатися за послугами в компанії близько розташованих країн. Така близькість може забезпечити клієнтам культурну схожість у веденні 
бізнесу, максимальну відповідність регулятивним нормам і правилам, повністю усунути мовні бар'єри.  

Що стосується нашої країни, то Україна має сприятливий економічний клімат для успішного розвитку національного ринку 
аутсорсингу. Перш за все, це конкурентний ринок інформаційних технологій, що розвивається, з динамічно зростаючими економічними 
показниками, членство в СОТ з 2008р., партнерство з такими гравцями глобального ринку як США, Німеччиною, Польщею, 
Великобританією, Японією, Китаєм, Росією тощо. 

У гострій фазі світової фінансової кризи 2008 – 2009 років обсяг експорту ІТ загалом знизився. Падіння було не критичним, але 
тенденція активного росту зникла: 16% зниження в Італії, 11% зниження у Великобританії, 7% зниження в Індії, 5% зниження в Японії й 
Німеччині тощо [4]. На тлі таких невдач міжнародне бізнес-співтовариство знов помітило Україну. Галузь ІТ була більше, ніж просто 
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стабільною, – Україна, за даними Світового банку, завершила 2009 рік із 30% зростанням ІТ експорту. Та за результатами 2012р. країна є 
лідером з експорту IT-продукції в регіоні, у неї другий після Польщі ринок. Але в Україні IT-індустрія дає 1% ВВП, тоді як у Польщі – 
1,4%, в Індії – 5%, в Естонії – 16% ВВП. 

Після 12-місячного дослідження ІТ у різних країнах експерти Gartner не лише включили Україну до списку Top 30 Countries for 
Offshore Services in 2010, але й назвали її однією з трьох найбільш економічно привабливих країн у регіоні EMEA [8]. Варто зауважити, що 
з 13 країн регіону EMEA, які досягли топ-30, усі, за винятком Марокко та України, продемонстрували падіння обсягів експорту ІТ. 
Аналітики Gartner були не єдиними в їхніх висновках. Роком раніше в рейтинг 2008 Top Ten ITO Offshore: Eastern/Central Europe від 
дослідницького агентства The Black Book of Outsourcing увійшло дві українські компанії та ще п'ять компаній з великими центрами 
розробки в Україні. Отже, загалом Україна була представлена сім’ю компаніями з десяти лідерів ринку Центральної та Східної Європи. 
П'ять із них входять до асоціації «IT України». Крім того, Україна отримала звання ITO Destination of the Year 2011 від Outsourcing Center – 
провідного галузевого веб-ресурсу, який об'єднує фахівців з аутсорсингу, поширює кращі практики, та є засновником премії Outsourcing 
Excellence Awards [8]. 

Слід зазначити, що на сьогоднішній день ринок послуг розробки програмного забезпечення та ІТ-аутсорсингу України є 
найбільшим в Центральній і Східній Європі. Дев'яносто відсотків індустрії орієнтовано на зовнішні ринки. Велика кількість 
висококваліфікованих ІТ-фахівців забезпечує надійність зростання галузі та зосередженість на надання якісних ІТ-послуг на світовому 
ринку. Великий досвід, професіоналізм, а також клієнтоорієнтований підхід, в поєднанні з відносно низькою вартістю послуг, створили 
високий попит на українських програмістів. Глибоке залучення українських розробників у проекти дозволяє замовникам більш легко і 
економічно ефективно досягти бажаних результатів. 

Індустрія послуг з ІТ-аутсорсингу в Україні має численні переваги в порівнянні з конкурентами. Існує велика кількість прикладів 
іноземних компаній, які успішно створили свої R&D центри в Україні після невдалої спроби працювати з індійськими компаніями. 
Більшість іноземних компаній звертають увагу, що основні відмінності між роботою з українськими розробниками, в порівнянні з 
індійськими, є орієнтований на результати підхід українських розробників, глибина їх участі у проектах, а також сильна математична і 
технічна підготовка. З точки зору вартості (середній рівень оплати праці в сфері ІТ дорівнює 24,24 дол/рік США і є одним з найнижчих у 
Європі) та якості, ці конкурентні переваги вирізняють українських програмістів, як найбільш ефективних в індустрії аутсорсингу.  

З 2000 року традиційним лідером серед споживачів послуг українських аутсорсингових компаній є Сполучені Штати. За останні 
2-3 роки європейські споживачі стали більш активними. На сьогодні частка споживання послуг країн ЄС зростає. Це в першу чергу 
залежить від географічної та культурної близькості України та європейських країн, і потенціалу для більш легкого розвитку торгових 
мереж в Європі.  Основними експортними ринками послуг ІТ-аутсорсингу для українських компаній є: США, Велика Британія, Німеччина, 
Нідерланди, Канада, Данія, Норвегія, Швеція, інші країни ЄС, Австралія, Китай та Японія.  

Головними клієнтами українських аутсорсингових компаній залишаються невеликі закордонні фірми. Так склалось історично 
через те, що на той час, коли український ринок розвинувся до світових масштабів, вже не залишилося великих корпорацій, які б 
потребували послуг нових українських компаній. Проте, слід зазначити, що за свідченнями результатів регулярного опитування більше 
3000 професіоналів у розробці програмного забезпечення здійснюваного на веб-сайті DOU.ua, епоха економічної привабливості України 
завдяки дешевій робочій силі спливає. У високотехнологічних галузях промисловості персонал зазвичай мігрує в країни з більш високою 
заробітною платою та кращими стандартами якості життя. Отже, українські роботодавці змушені підвищувати зарплати програмістів для 
запобігання витоку кадрів. Хоча заробітна плата в Україні значною мірою залежить від регіону та кваліфікації працівника, вона в 
середньому зростає на 10 – 20% на рік, згідно з тим самим опитуванням. 

Існує, отже, життєва необхідність компенсувати зростання вартості ресурсів. Це може бути зроблено, наприклад, за рахунок 
посилення державної підтримки ІТ галузі. Дійсно, державна підтримка галузі є одним з основних показників, які аналітики використовують 
для оцінки привабливості країни як джерела аутсорсингових послуг. Глобальний звіт з інформаційних технологій 2010 – 2011 дає такі 
відомості по Україні: пріоритетність галузі ІТ для уряду – 120 місце з 138; важливість ІТ для державних планів – 130 місце. Для порівняння, 
відповідні показники Нової Зеландії, популярного місця еміграції для наших програмістів, це 13 та 18 позиції відповідно [3]. Сінгапур 
посідає впевнене перше місце в обох рейтингах. З одного боку, це, безумовно, досягнення, що українська ІТ галузь змогла домогтися таких 
відмінних результатів, з іншого боку, це, безумовно, неприпустимо, що держава не достатньо підтримує індустрію, яка генерує значні 
доходи для країни. 

На сьогоднішній день Україна досягла репутації країни-постачальника інноваційних технологічних навичок та ідей і входить до 
числа країн які найкраще підходять для аутсорсингу і пропонують фахівців найвищої якості. Однією з головних особливостей, які роблять 
Україну такою привабливою для аутсорсингу – це наявність висококваліфікованих ІТ-фахівців. Україна також має явну перевагу у якості 
програмного забезпечення, адже творчій підхід, глибинні знання та досвід українських ІТ-спеціалістів гарантують найвищу якість 
виконання робіт. Слід зазначити, що серед 10 найбільших підприємств-експортерів розробки програмного забезпечення в Україні станом на 
кінець 2012р.  є такі компанії ТОВ «ЕПАМ Системз», «Luxoft», «SoftServe», «GlobalLogic», «Ciklum», «Infopulse Ukraine», «ELEKS», 
«Samsung R&D», а також «ISD» та «Miratech». Головні офіси цих компаній розташовані практично у всіх регіонах України (табл. 2).   

Таблиця  2 
Частка українських підприємств на регіональному ринку  

№ 
п/п 

Назва 
підприємства 

Розташування офісів 
Кількість 
працівників 

Обсяг 
продажів 

(млн. грн.) 

Частка в загальному 
обсязі надання послуг, % 

1 EPAM Systems 
Вінниця, Дніпропетровськ, Київ, 

Львів, Харків 
2600 867,6 12,11% 

2 Luxoft Дніпропетровськ, Київ, Одеса 2475 825,9 11,52% 

3 SoftServe 
Дніпропетровськ, Івано-
Франківськ, Львів, Рівне, 
Севастополь, Чернівці 

2189 730,4 10,19% 

4 GlobalLogic Київ, Львів, Миколаїв, Харків 2130 710,7 9,92% 

5 Ciklum 
Вінниця, Харків, Дніпропетровськ, 

Донецьк, Київ, Одеса 
1771 590,9 8,25% 

6 Infopulse Ukraine Вінниця, Житомир, Київ, Луганськ 866 289,0 4,03% 

7 ELEKS 
Івано-Франківськ, Львів, 
Кременчук, Тернопіль 

687 229,2 3,20% 

8 Samsung R&D Київ 680 226,9 3,17% 

9 ISD 
Дніпропетровськ, Львів, 

Запоріжжя, Севастополь, Ялта, 
Бердянськ 

656 218,9 3,05% 

10 Miratech Київ, Харків, Одеса 600 200,2 2,79% 
11 Інші  5746 2277,0 31,77% 
12 Всього  20400 7166,8 100% 

 
В результаті аналізу таблиці 2 визначено, що частка ринку, яка належить ТОВ «ЕПАМ Системз», «Luxoft», «SoftServe», 
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«GlobalLogic», «Ciklum» дорівнює більше 50%.  Тому далі було зроблено порівняльну характеристику цих підприємств з метою визначення 
рівня конкурентоспроможності на міжнародному ринку ІТ-аутсорсингу. Оцінка проводилась по чотирьом найголовнішим факторам 
конкурентоспроможності компаній: менеджмент підприємства; маркетинг; виробництво; наукові дослідження і розвиток (табл. 3). 

Таблиця 3 
Порівняльна характеристика провідних українських ІТ-аутсорсерів  

Фактори конкурентоспроможності ТОВ «ЕПАМ 
Системз» 

«Luxoft» «SoftServe» «GlobalLogic»  «Ciklum» 

1. Менеджмент підприємства 
Підприємницька культура 4 2 3 3 2 
Цілі 3 2 2 5 2 
Стратегії 3 5 2 2 1 

3. Маркетинг 
Продукція 5 5 4 3 2 
Ширина аудиторії 5 4 3 2 2 
Ціни 3 5 3 2 3 
Реклама 3 4 0 0 2 
Відомість фірми 5 5 5 4 3 
Наявність власної торгової мережі 3 3 2 3 2 
Швидкість реакції на зміни у попиті 4 5 4 1 2 

3. Виробництво 
Обладнання 5 4 3 3 4 
Гнучкість ліній 4 4 2 2 4 
Залежність від постачальників 3 1 5 2 3 
Якість послуг 5 4 4 3 3 

4. Наукові дослідження й розвиток 
Інтенсивність й результати 3 5 1 3 2 
Ноу-хау 4 5 1 3 1 
Використання нових інформаційних 
технологій 

4 5 1 2 2 

Всього: 66 68 45 43 40 
*Оцінка експертів дана по шкалі від 1 до 5. В експертному опитуванні було задіяно 20 експертів з  питань бізнесу, аналітиків тощо. 
Коефіцієнт узгодженості думок експертів знаходиться в нормативному полі.  

 
В результаті аналізу даних таблиці 3 можна зробити висновок, що перші два з досліджуваних підприємств мають досить високі 

конкурентні позиції порівняно з іншими фірмами даної галузі. Так основними конкурентними перевагами є: низька собівартість послуг, яка 
дозволяє виконувати проекти іноземних фірм за схемою аутсорсингу при досить високому рівні кваліфікації працівників українських 
підприємств. Але більшість досліджуваних підприємств, за визначенням експертів, мають відставання за такими напрямами як маркетинг 
та наукові дослідження і розвиток. У першому випадку невдала рекламна політика створює ускладнення при виході на нові ринки, 
збільшенні асортиментів додаванні додаткових супровідних продуктів і послуг, у другому - недостатнє впровадження новітніх розробок та 
середній рівень цін погіршує конкурентну позицію; низький захист програмних продуктів та вихід на ринок нових конкурентів може 
позбавити компанію частки ринку. Слід зазначити, що вирішення існуючих проблем, на нашу думку може допомогти спрямована державна 
політика підтримки українських підприємств, які функціонують у галузі інформаційних технологій. Першими кроками повинне стати 
створення чіткої нормативної бази, яка  регламентувала б реалізацію проектів ІТ-аутсорсингу в Україні. Незважаючи на той факт, що 
переважна більшість проектів ІТ-аутсорсингу здійснюється лише за допомогою передавання даних через мережу Internet, на сьогодні 
чинним законодавством України не передбачені ліцензування або реєстрація суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з 
передаванням даних у мережах загального користування або надання послуг з доступу до ресурсів Internet. Тут слід нагадати, що з 2013 
року в Україні почався десятирічний експеримент зі створення особливих умов для розвитку ринку ІТ. Так, від оподаткування податком на 
додану вартість (ПДВ) звільняються операції з постачання програмної продукції. Також такі платники податків починаючи з 1 січня 2013 р. 
мають право застосовувати ставку оподаткування податком на прибуток 5%. Наскільки ефективними будуть ці та майбутні спроби 
підтримати українських ІТ-аутсорсерів покаже час. 

Висновки. В сучасних умовах посилення процесів глобалізації міжнародний аутсорсинг відображає нові процеси і відносини, 
зумовлені тенденцією до геопланетарної взаємодії та інтеграції. Слід зазначити, що українські підприємства мають певні конкурентні 
переваги, за рахунок яких економіка України може отримати всі переваги науково-технічного розвитку і інтеграції в інноваційну сферу 
світової економіки. Але зараз існують певні перешкоди у формування конкурентоспроможних підприємств на ринку ІТ-аутсорсингу, 
вирішення яких полягає, в першу чергу, в контролі, розробці чіткої регламентації аутсорсингу та «піклуванні» з боку держави. Зараз, 
залежно від того, які ефективні рішення будуть прийняті урядом і які конкретні кроки будуть зроблені в напрямі створення сприятливого 
бізнес-середовища найближчим  часом, індустрія IT-аутсорсингу в Україні буде або збільшувати темпи розвитку, або залишиться в тіні, 
втрачаючи вже існуючу конкурентоспроможність.  
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Евченко Н.Н., Шеховцов Р.В. Еврорегионы и приграничное сотрудничество России и Украины: синергия межрегионального 
взаимодействия (на примере Еврорегиона «Донбасс»).  
Исследование выявило применение в российско-украинском приграничье двух типов законодательных актов о приграничном 
сотрудничестве, усложняющее его администрирование. Предполагается, что синергическим эффектом сотрудничества выступит 
постепенная передача функций приграничного сотрудничества органам управления и структурам Еврорегионов. Слабоволатильная  
экспортоориентированность регионов - украинских партнеров по Еврорегиону «Донбасс» - подтверждается высокими долями регионов в 
объеме национального экспорта, которая в 2,5-3,0 раза превышает долю регионов в объеме импорта. Исследование подтвердило тезис о 
большей значимости  ВЭД украинского приграничья (Донецкая, Луганская области) для ВЭД государства, чем российского (Ростовская, 
Воронежская области) – для ВЭД своего государства, что позволило обосновать растущий интерес украинской стороны к приграничному 
сотрудничеству с Россией.  
Yevchenko N.N., Shekhovtsov R.V. Euroregions and cross-border cooperation of Russia and Ukraine: a synergy of inter-regional interaction 
(Euroregion «Donbass» case). 
The Russian-Ukrainian border-zone has two types of legislative acts for the border cooperation, due to this there are some administrative problems 
have appealed. It is assumed that the synergetic effect of cooperation will make the step-by-step transfer of function in cross-border cooperation to the 
structures of Euroregions. Low volatility of export operations of regions - the Ukrainian partners in Euroregion «Donbass» - confirmed their high 
shares in national export, which is 2,5-3,0 times exceed shares of import. The study confirmed the thesis of the greater importance of foreign trade 
activity of the Ukrainian border-zone (Donetsk, Lugansk areas) for the state foreign trade activity, than Russian (Rostov, Voronezh areas) – for the 
state, that allowed to prove growing interest of the Ukrainian party to cross-border cooperation with Russia.  

Постановка проблемы. Россия и Украина завершают учреждение и организацию стабильного функционирования российско-
украинского приграничья с помощью таких признанных эффективными в Европе международных институтов как Еврорегионы. Это 
требует ряда существенных административно-управленческих воздействий и усилий обеих сторон, финансовых и иных затрат, включая 
информационное и научное сопровождение, разработку и исполнение совместных планов действий, мероприятий, контроля за их 
исполнением.  

Насколько Еврорегионы как апробированная в Европе форма приграничного сотрудничества отвечает текущим стратегиям России 
и Украины, какова эффективность ее как потенциально более инновационного, синергического инструмента двустороннего сотрудничества 
в условиях нынешнего этапа российско-украинских отношений и экономической ситуации, чем традиционное многолетнее приграничное 
сотрудничество? Ответы на эти вопросы позволяют оценить перспективы и выявить возможности развития Еврорегионов как формы 
создания нового тренсъевразийского приграничного межрегионального сообщества, действующего в единой организационно-правовой 
базе, в общих целях, формирующих новый вектор включения приграничных регионов в международное сотрудничество.              

Анализ последних исследований и публикаций. Проблематике приграничного сотрудничества посвящены российские и 
украинские научные исследования экономистов, географов, политологов, в числе которых следует назвать Вардомского Л.Б., Колосова 
В.А., Дергачева В.А., Макогона Ю.В. Важно отметить, что в научной библиографии российского приграничья украинские вопросы 
занимают отнюдь не приоритетное место, хотя в последние годы появились исследования, освещающие проблемы и перспективы 
приграничного сотрудничества России и Украины [1,2,8], взаимодействие на уровне приграничных федеральных округов, а также - 
региональном и муниципальном уровнях [3,4,5,6,7,9], проблемы еврорегионализации [10]. Тем не менее, в экономической литературе 
приграничных государств остается относительно слабо представленной проблематика законодательных основ приграничного 
сотрудничества, внешнеэкономического потенциала интеграции и его показателей, а также практика и перспективы функционирования 
российско-украинских Еврорегионов. 

Выделение нерешенной проблемы. В условиях интенсивного развития российско-украинского диалога последних лет важно 
изучить тенденции развития традиционного многолетнего российско-украинского приграничного сотрудничества, новые формы и 
перспективы взаимодействия регионов в рамках Еврорегионов, роль динамику ВЭД приграничного есврорегионализма.  

Цель научной статьи заключается в: 1) анализе основных законодательных условий текущего этапа российско-украинского 
приграничного сотрудничества, включая использование принципов еврорегионализма, реализуемого в условиях трехлетнего 
функционирования Еврорегиона «Донбасс»; 2) выявлении противоречий традиционного приграничного сотрудничества и 
еврорегионализации; 3) формулировании предложений и рекомендаций по стратегированию приграничного сотрудничества России и 
Украины в целях достижения синергического эффекта использования традиционных и новых форм трансграничных связей.  

Результаты исследования. Приграничное сотрудничество Ростовской области России, Луганской и Донецкой областей Украины 
имеет вековые традиции, основанные на территориально-географическом положении, едином природно-ресурсном и производственном 
народнохозяйственном комплексе советского периода, сохраненных в двадцатилетний период государственной независимости стран 
тесных производственных, внешнеторговых, научных и культурных, личных и семейных связях.  

Приграничное сотрудничество – объективная форма решения трансграничных проблем, закономерно возникающих в сопредельных 
территориях государств разных стран. К настоящему времени Россия и Украина имеют многолетний опыт подобного взаимодействия на 
межрегиональном уровне, активно стартовавший с середины 90-х годов. Законодательное выстраивание отношений между конкретными 
субъектами  государств - приграничными регионами России и Украины -  началось в конце 90-х годов, когда Ростовской областью и 
регионами Украины были подписаны первые из ныне действующих международных соглашений области: «Соглашение о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Донецкой областью Украины и Ростовской областью РФ» от 
16.06.1998 г.;  «Соглашение о сотрудничестве между Ростовской областью РФ и Луганской областью Украины» от 25.03.1999 г.; 
«Соглашение между администрациями Ростовской области Российской Федерации и Запорожской области Украины о социально-
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве» от 18.07.2000 г.  

Действующие Соглашения о трансграничном межрегиональном сотрудничестве Ростовской области с регионами Украины область 
дополняет спустя десять лет подписанием «Протокола между администрацией Ростовской области Российской Федерации и Харьковской 
областной государственной администрацией Украины о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве» от 
21.04.2010 г.; и «Соглашения между Администрацией Ростовской области Российской Федерации и Киевской областной государственной 
администрацией (Украины) о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве» от 05.07.2011 
г.[11], что свидетельствует о сохранении заинтересованности  Ростовской области в расширении взаимодействия с другими, не 
приграничными регионами Украины, поиске возможностей для бизнеса и инвестиционного сотрудничества. 

Законодательной базой межрегиональных отношений России и Украины являются  базовое двустороннее межправительственное 
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Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о межрегиональном и приграничном 
сотрудничестве между Российской Федерацией и Украиной от 27 октября 2010 года [12], определяющее основные принципы, формы и 
условия сотрудничества. Другим нормативным актом международного уровня служит Европейская рамочная конвенция о приграничном 
сотрудничестве территориальных сообществ и властей от 21 мая 1980 г., предусматривающая механизмы упрощения процедур создания 
органов трансграничного сотрудничества на основе базовых правил образования, членства, деятельности и обязанностей объединений 
еврорегионального сотрудничества. Таким образом, для регионов-участников Еврорегионов (Ростовская область РФ, Луганская и Донецкая 
области Украины) в настоящее время действуют несколько уровней законодательных актов о приграничном сотрудничестве: Европейская 
рамочная конвенция о приграничном сотрудничестве.. (1980 г.) и межрегиональные двусторонние Соглашения, заключенные на основе 
межгосударственного Соглашения Россия-Украина (2010 г.). Каждый из нормативных документов предусматривает работу через 
установленные органы управления, координацию и отчетность, требует использования механизмов планирования, проведения  
мероприятий. 

Очевидно, что это – в значительной степени – близкие по содержанию и сути процессы, в определенной степени усложняющие 
общее администрирование приграничного сотрудничества. Тем не менее, членство в Еврорегионе открывает для приграничных регионов 
определенную европейскую перспективу, а традиционное двустороннее приграничное сотрудничество - существенно шире по набору 
задач, выполняемых функций, сферам сотрудничества, имеет более длительные традиции и практику.  

Вышеизложенное позволяет предположить, что существует определенная управленческая коллизия для деятельности 
Администраций регионов - субъектов Еврорегионов в подобной двойственной ситуации, разрешение которой возможно при потенциальной 
передаче в будущем большей части функций приграничного сотрудничества в ведение органов управления Еврорегионов, вменение их 
органам управления всех существующих ныне функций приграничного сотрудничества.           

История создания Еврорегиона «Донбасс», статус как члена АЕПР. Около десяти лет назад в российско-украинском приграничье 
начали формироваться новые межрегиональные и межгосударственные структуры  - Еврорегионы – использующиеся в Европе с середины 
60-х годов. В настоящее время в российско-украинском приграничье функционируют пять Еврорегионов.  

Мероприятия по учреждению Еврорегиона «Донбасс» стартовали в 2006 г., когда поступило  предложение Ростовской области 
России к Луганской области Украины о его образовании. Уже к концу 2007 года Воронежская область, а в апреле 2010 года и Донецкая 
область, также выразили желание присоединиться к Еврорегиону «Донбасс». 

Официальное Соглашение об образовании  Еврорегиона «Донбасс» между Ростовской областью и Луганской областью Украины 
было подписано в г.Луганске 29 октября 2010 г.  

В феврале 2011 г. Донецкая область присоединилась к Еврорегиону.  
В июле 2011 г. представители участников межрегионального объединения обсудили условия вступления Еврорегиона «Донбасс» в 

Ассоциацию Европейских приграничных регионов (АЕПР), в августе 2011 года - целесообразность вступления в Ассоциацию европейских 
приграничных регионов [13].  

19 октября 2011 г. в ходе заседания Совета Еврорегиона в Донецке Донецкая область официально подписала Соглашение о 
создании Еврорегиона «Донбасс».  

На заседании совета Еврорегиона «Донбасс» 7 декабря 2012 г. Воронежская область присоединилась к Еврорегиону. В настоящее 
время ведутся процедуры официального оформления присоединения и получение Воронежской областью статуса четвертого члена 
Еврорегиона «Донбасс». В результате в настоящее время четыре крупных региона Юга России и Востока Украины объединились в 
крупнейший российско-украинский Еврорегион с населением в 13,2 млн. чел., территорией в 206,6 тыс.кв.км [14], экспортом в 23,4 млрд. 
долл США, импортом в 14,8 млрд. долл США (2012 г.) [15]. 

Таким образом, существует значительный потенциал производственного и внешнеторгового развития и сотрудничества на Юге 
России-Востоке Украины, поскольку члены Еврорегиона – экономически, особенно - промышленно развитые территории. Совокупный 
потенциал Еврорегиона определяется местом его участников в национальной хозяйственной системе. Например, анализ доли экспорта и 
импорта субъектов Еврорегиона «Донбасс» в объеме экспорта и импорта национальных государств показывает, что украинское 
приграничье (оба региона) существенно более значимо для собственного государства во внешних связях, чем российское приграничье – для 
своего (рис.1 и рис.2) [16]. Безусловно, внешнеэкономический потенциал приграничного региона представляется существенной 
предпосылкой и базисом эффективного использования таких механизмов евроинтеграции как Еврорегионы.   

Обращает внимание, что тренды долей экспорта существенно менее волатильны, чем тренды долей импорта, что характеризует 
общую неустойчивость импорта, в значительно большей мере зависящей от состояния экономики, чем экспорт. Кроме того, доля региона в 
национальном экспорте для украинской стороны в 2,5-3 раза превышает долю в национальном импорте. У российских регионов данное 
соотношение существенно меньше – до 1,5-2,0 раз. Тем самым подтверждается тезис об экспортоориентированности украинских регионов-
партнеров по Еврорегиону «Донбасс». 

 

 
Рис. 1. Доли экспорта регионов-субъектов Еврорегиона «Донбасс» в экспорте России и Украины в 2000-2012 гг. 

Рис. 2 Доли импорта регионов-субъектов Еврорегиона «Донбасс» в импорте России и Украины в 2000-2012 гг. 
 
Опыт разработки Стратегии Еврорегиона «Донбасс»  
Интересным опытом синергического типа традиционного приграничного и еврорегионального сотрудничества России и Украины 

представляется учреждение в октябре 2010 года Ростовской и Луганской областями Еврорегиона «Донбасс».  
Еврорегион «Донбасс» - один из первых Еврорегионов, для которого была разработана долгосрочная Стратегия социально-
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экономического развития на период до 2020 года. Стратегия утверждена на заседании Совета Еврорегиона 10 апреля 2012 года в г.Луганске 
[17].   

Основными конкурентными преимуществами Еврорегиона «Донбасс» Стратегией признаны: развитый ресурсный потенциал; 
выгодное геоэкономическое и геополитическое положение; развитая транспортная инфраструктура; высокодиверсифицированная 
экономика; энергоизбыточность региона; высокая концентрация населения и, соответственно, развитый потребительский рынок и рынок 
труда; развитая сеть образовательных и научных учреждений и наличие высокотехнологических производств [17,с.73-77].  

Основными сценариями геополитического развития России и Украины, которые окажут определяющее влияние на перспективное 
функционирование Еврорегиона, разработчики Стратегии рассматривают:  

 сохранение статус-кво в отношениях между Россией и Украиной; 
 присоединение Украины к Таможенному союзу (Россия-Белоруссия-Казахстан); 
  присоединение Украины к Евросоюзу; 
  усиление интеграции России и Евросоюза [17, с.83]. 
В настоящее время украинская сторона реализует в той или иной мере два сценария сотрудничества - и с Россией, и с Украиной; 

как и Россия, со своей стороны,  строит  условия взаимовыгодных отношений и с украинскими, и с европейскими партнерами, поскольку 
оба рынка значимы для каждой из стран.     

В качестве внешних рисков развития Еврорегиона разработчики выделяют: интенсификацию межрегиональной и глобальной 
конкуренции за рынки сбыта продукции и за ресурсы развития и ухудшение конъюнктуры на мировых рынках специализации Еврорегиона 
«Донбасс». К внутренним рискам развития они относят: усиление дифференциации территориального развития; рост инфраструктурных 
ограничений; дефицит трудовых ресурсов; экологические риски и рост нелегальной миграции [17,с.83-85].  

В рамках Стратегии названы долгосрочные приоритеты социально-экономического развития Еврорегиона «Донбасс»: 
1. В сфере экономического развития: 

- развитие кооперации, трансферт технологий, создание совместных производств в сфере промышленности, электроэнергетики, 
добычи полезных ископаемых и сельском хозяйстве; 
- развитие малого бизнеса в сфере потребительского рынка, туристско-рекреационном комплексе и внешнеэкономической 
деятельности. 

2. В сфере инфраструктурного развития:  
- развитие сети дорог, транспортно-логистической и приграничной инфраструктуры; 
- развитие энергосетевого хозяйства. 

3. В сфере инвестиций и инноваций: 
- создание совместных механизмов активизации инвестиционной деятельности; 
- создание инфраструктуры развития инновационной деятельности. 

4. В сфере социального развития: 
- разработка и реализация совместных программ по управлению трудовыми ресурсами; 
- реализация совместных программ в сфере профессионально и высшего образования; 
- повышение уровня и качества медицинского обслуживания; 
- расширение побратимских связей приграничных территорий. 

5. В сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности: 
- реализация совместных проектов по защите бассейна реки Северский Донец; 
- сокращение вредного промышленного и антропогенного воздействия на окружающую среду. 

6. В сфере правового обеспечения: 
- инициирование принятия нормативных документов на федеральном уровне с целью гармонизации законодательства и 
стимулирования развития российско-украинского сотрудничества; 
- законодательная и нормотворческая деятельность на уровне регионов и муниципальных  образований с целью активизации 
приграничного сотрудничества.  
Выводы и предложения. Проведенное исследование позволило сделать выводы относительно синергии традиционной формы 

приграничного сотрудничества (на основе Соглашений) и европейской – в форме Еврорегионов.  
1. Исследование выявило, что в российско-украинском приграничье действуют два  законодательных акта о приграничном 

сотрудничестве: Европейская рамочная конвенция о приграничном сотрудничестве.. (1980 г.) и  межрегиональные двусторонние 
Соглашения, подписанные на основе межгосударственного Соглашения Россия-Украина (2010 г.). Каждый из нормативных документов 
предусматривает работу через установленные органы управления, координацию и отчетность, предусматривает составление и утверждение 
планов, систему двусторонних мероприятий. Наличие подобной коллизии усложняет общее администрирование приграничного 
сотрудничества. Предполагается, что в случае успешного функционирования Еврорегионов произойдет передача большей части функций 
приграничного сотрудничества органам управления и структурам (рабочие группы) Еврорегионов. В результате приграничное 
сотрудничество постепенно «перетечет» в расширенное еврорегиональное.    

2. Приграничное и еврорегиональное сотрудничество выступают в качестве взаимодополняющих форм двустороннего 
сотрудничества, однако, ориентированных на «внешний» и «внутренний» векторы международного позиционирования. Членство в 
Еврорегионе «Донбасс» открывает для регионов-участников более широкую – европейскую - перспективу, тогда как традиционное 
приграничное сотрудничество оказывается существенно шире по набору задач, выполняемых функций, сферам сотрудничества, истории и 
числу вовлеченных субъектов. Тем самым достигается синергический эффект сочетания обоих форм работы. Вместе с тем отметим, что 
речь идет, скорее, об административном сотрудничестве, а не взаимодействии бизнеса.    

3. Исследование подтвердило наличие потенциала производственного и внешнеторгового развития на Юге России - Востоке 
Украины в силу лидерства участников в национальной внешнеэкономической системе по долям регионов в национальном экспорте и 
импорте. Причем, ВЭД украинского приграничья (оба региона) существенно более значима для национального государства во внешних 
связях, чем ВЭД российского приграничья – для России.  Это предопределяет значительный интерес украинской стороны к приграничному 
сотрудничеству в целом. 

4.   Обращает внимание, что тренды долей экспорта существенно менее волатильны, чем тренды долей импорта, что характеризует 
общую неустойчивость импорта, в значительно большей мере зависящей от состояния экономики, чем экспорт. Кроме того, доля региона в 
национальном экспорте для украинской стороны в 2,5-3,0 раза превышает долю в национальном импорте. У российских регионов данное 
соотношение существенно меньше – до 1,5-2,0 раз. Тем самым подтверждается тезис об экспортоориентированности украинских регионов-
партнеров по Еврорегиону «Донбасс». 
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ПОДАТКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ НАДХОДЖЕНЬ 
 

Єгорова Т.М., к.е.н., начальник відділу методології ДПС України   
 

Єгорова Т.М. Податкове прогнозування як інструмент забезпечення стабільності бюджетних надходжень. 
У статті розглянуто методологію податкового прогнозування як одного із шляхів передбачення обсягу бюджетних надходжень та 
інструментів  забезпечення стабільного й ритмічного бюджетного процесу на всіх його рівнях. Це надасть можливості вчасного 
фінансування бюджетних видатків.  
Доведено, що механізм прогнозування податкових надходжень до бюджету не працює в національній економіці України. Виділено етапи 
становлення  податкового прогнозування у податковій службі України. Розкрито принципи аналізу виконання показників дохідної частини 
бюджетів усіх рівнів. Відбито результати бюджетного прогнозування й планування. Показано взаємозв’язок податкового прогнозування й 
позитивної динаміки щомісячних бюджетних надходжень.  
Наголошено, що діяльність Міністерства доходів і зборів України щодо реалізації системи державного стратегічного планування  потребує 
впровадження ефективного державного податкового  планування. 
Ключові слова: бюджет, соціально-економічний розвиток, податок, податкові надходження, податкові платежі, податкове прогнозування. 
Егорова Т.М. Налоговое прогнозирование как инструмент обеспечения стабильности бюджетных поступлений. 
В статье рассмотрена методология налогового прогнозирования как одного из путей предвидения объёма бюджетных поступлений и 
инструментов обеспечения стабильного и ритмичного бюджетного процесса на всех его уровнях. Это даст возможность своевременного 
финансирования бюджетных расходов. 
Доказано, что механизм прогнозирования налоговых поступлений в бюджет не работает в национальной экономике Украины. Выделены 
этапы становления налогового прогнозирования в налоговой службе Украины. Раскрыты принципы анализа выполнения показателей 
доходной части бюджетов всех уровней. Отражены результаты бюджетного прогнозирования и планирования. Показана взаимосвязь 
налогового прогнозирования и позитивной динамики ежемесячных бюджетных поступлений. 
Подчеркнуто, что деятельность Министерства доходов и сборов Украины относительно реализации системы государственного 
стратегического планирования требует внедрения эффективного налогового планирования. 
Ключевые слова: бюджет, социально-экономическое развитие, налог, налоговые поступления, налоговые платежи, налоговое 
прогнозирование. 
Yegorova T. Taxation prognosis as instrument of guarding of  stability taxation entry to budget.  
The article describes the methodology of forecasting the tax as a way to anticipate the volume of revenues and the tools to ensure a stable and 
rhythmic budget process at all levels. This will enable the timely financing of budget expenditures. 
It is proved that prediction mechanism of tax revenue does not work in the national economy of Ukraine. Stages of formation of tax forecasting Tax 
Service of Ukraine. Disclosed principles of the analysis of the indicators of the revenue side of budgets of all levels. Reflects the results of budget 
forecasting and planning. The relationship of the tax anticipation and positive dynamics of monthly revenues. 
It is emphasized that the activities of the Ministry of Revenue and Duties of Ukraine concerning the realization of the state of strategic planning 
requires the implementation of effective tax planning. 
Keywords: budget, social-economy development, tax, taxation entry, taxation payment.   
 

Актуальність теми дослідження. Прогнозування як можливість передбачення майбутнього щільно увійшло до нашого життя. 
Наприклад, прогнозування погоди стало настільки звичним, що ми навіть не помічаємо своєї залежності від цієї інформації як у 
побутовому, так і фізіологічному сенсі. Певну систему передбачення має також індустрія моди. Так, покупець обирає колір одягу, 
вважаючи свій вибір виключно особистим та розумним. При цьому, вивченням питання, яким кольорам віддасть перевагу споживач у 
певний період часу хвилює задіяні у цих процесах сторони майже століття. Для завчасного  перебудування  виробників фарб, тканин, одягу, 
меблів тощо та формування громадської думки, переваг  і смаку існує ряд інституцій, що займаються прогнозуванням кольорів, з метою 
забезпечення усіх зацікавлених  сторін кольоровою палітрою, яка буде актуальної через два й більше років [6, с.106-109]. В такому сенсі 
можливим і необхідним є прогнозування податків як інструменту стабільності податкових надходжень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Щодо публікацій з проблеми планування й прогнозування податкових надходжень, то 
її обґрунтування майже відсутнє у науковій літературі. Деякі аспекти планування бюджетних надходжень розглядають українські вчені 
Л.Тарангул та  І.Санжаревська [5], Л.Дмитриченко, Т.Єгорова [1].  

Постановка проблеми і ціль дослідження. Оскільки механізм прогнозування податкових майже не працює в національній 
економіці України, тому не викликає сумнівів необхідність його обґрунтування. Ціллю статті є обґрунтування необхідності прогнозування 
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надходжень до бюджету як одного із шляхів передбачення обсягу бюджетних надходжень та інструментів  забезпечення стабільного і 
ритмічного бюджетного процесу на всіх його рівнях. Це надасть можливості вчасного фінансування його видатків.  

Викладення основного матеріалу. Розглянемо процес прогнозування доходів бюджету на прикладі податкової служби у динаміці 
її розвитку – від Державної податкової служби (з 1996 року) та  Державної податкової служби  (2011 року) до періоду сьогодення – 
створення Міністерства доходів і зборів України (у 2013 році).  

У податкових органах України з 1997 року запроваджено систему планування надходжень за платежами та у регіональному розрізі. 
Така система планування сприяє виконанню бюджетних призначень по доходах, які контролюються  органами ДПС, затверджених законом 
про Держбюджет України на відповідний рік та дає змогу визначити обсяги потенційних надходжень до бюджетів по платежах у розрізі 
регіонів з урахуванням галузевих особливостей економіки регіону, рівня його соціально-економічного розвитку, контингенту платників, 
умов чинного законодавства тощо.  

Концептуальні  засади  становлення та розвитку організаційно-методологічних основ системи планування податкових надходжень в 
органах ДПС вже розглядалась  у нашій статті [1, с.62-65].   

З урахуванням напрацювань податкової служби за 2010-2012 роки, можна виділити наступні етапи становлення  прогнозування 
(планування) у податковій службі (табл. 1).  

При чому у  2012 році відбулося формування концептуальних засад прогнозно-аналітичної роботи у податковій службі, шляхом 
затвердження концепції організації роботи із забезпечення надходжень до бюджету. В  концепції   визначались, що мета діяльності 
ДПС України із забезпечення надходжень до бюджету – це стабільне та рівномірне наповнення бюджетів усіх рівнів.  

Діяльність ДПС України із забезпечення надходжень до бюджету та прогнозно-аналітична робота ґрунтувалась на  постійній 
співпраці усіх структурних підрозділів ДПС України, регіональних ДПС та Центрального офісу з обслуговування великих платників 
податків,  взаємодії з центральними органами виконавчої влади з питань визначення та виконання показників дохідної частини бюджетів 
усіх рівнів та базувалась на таких принципах [2]: 

комплексний підхід до визначення бази оподаткування та напрямів її розширення, залучення до бюджету всіх належних платежів; 
інформативність — накопичення та збереження всієї інформації про платника податків за даними податкової статистики, 

інформаційних ресурсів органів державної влади (за можливості і міжнародних організацій); 
інтелектуальність — застосування сучасних форм та методів аналітичної обробки інформації про платника податків; 
гнучкість — врахування змін показників макроекономічного розвитку держави та показників соціально-економічного розвитку 

регіонів, змін норм бюджетного та податкового законодавства при здійсненні розрахунків прогнозу надходжень платежів до бюджету; 
оперативність у визначенні прогнозу надходжень платежів та доведення його територіальним органам ДПС; 
гуманність — презумпція добровільності і повноти сплати податків платниками податків із спрямуванням усього комплексу 

фіскальних або попереджувальних заходів податкової служби на платників із несумлінною податковою репутацією.  
           Таблиця 1 
Розвиток системи планування (прогнозування) податкових надходжень до бюджету в органах ДПС 

№ 
з/п 

Етап Становлення та еволюція системи 
прогнозування (планування) 

 Розвиток методологічних засад прогнозування 

1 Етап 1: 
1990 — 1996 

Відсутність планування в органах ДПС - 

2  
Етап 2: 

 1997  

Врахування досвіду Мінфіну України Регіональним ДПС доводилися завдання по надходженнях по 
п’яти податках (податок на прибуток, ПДВ, акцизний збір, плата за 
землю, прибутковий податок з громадян)та позниженню 
податкового боргу 

3.  
Етап 3:  

1998 — 2002  

Розробка регіональними ДПС комплексних 
заходів з мобілізації коштів до бюджету та їх 
затвердження на центральному рівні 

На базі прогнозу макроекономічного розвитку держави та регіонів, 
нарахувань, деталізації можливості погашення податкового 
боргу визначалося три види бази оподаткування: з 2001 р. — 
потенційна, розширена та поточна база оподаткування; з 2002 р. — 
поточна та потенційна бази оподаткування і планова нормативна 
база надходжень. Основний акцент — на сплаті поточних платежів 
та погашенні податкового боргу 

4.  
Етап 4:  

2003 — 2006  

Удосконалення розрахунків щодо погашення 
податкового боргу. Розширення переліку 
платежів, за якими доводяться завдання 

Доведення регіональним ДПС планової нормативної бази 
надходжень за майже 20 платежами держбюджету та завдань по 
зменшенню податкового боргу 

5.  
Етап 5:  

2007 — 2009  

Затвердження наказами ДПС України форм та 
методів організації роботи та методології 
прогнозування — розрахункової бази 
надходжень та очікуваних надходжень; 
розробка стратегічних заходів щодо 
виконання бюджетних призначень; посилення 
аналітичної складової в роботі податкових 
органів 

На основі загальної методики прогнозування розроблено та 
впроваджено методики планування основних податків (ПДВ, 
податок на прибуток та інші платежі, акцизний збір, податок з 
доходів фізичних осіб, плата за землю, податок з власників 
транспортних засобів тощо). Основний акцент — пошук резервів 
розширення бази оподаткування. Результат — регіонам доводяться 
завдання по 40 платежах державного та 30 платежах місцевих 
бюджетів 

6.  
Етап 6:  

2009 — 2011   

Посилення інформаційної складової (у тому 
числі у навчанні та підвищенні кваліфікації 
персоналу без відриву від основної 
діяльності). Удосконалення організаційних 
засад прогнозування 

Вивчення та врахування світового досвіду прогнозування,розробок 
вітчизняної науки. Удосконалення методологічних засад 
прогнозування (деталізація етапів розрахунку очікуваних 
надходжень, уточнення факторів впливу). Проведення 
пофакторного аналізу стану надходжень до бюджету 

7.  
Етап 7: 

2011 – 2012    

Запровадження економіко-математичних 
методів у прогнозуванні надходжень до 
бюджету 

З урахуванням світового досвіду прогнозування надходжень в 
рамках Програми модернізації ДПС-1 запровадження модельного 
апарату з визначення впливу макроекономічних показників на стан 
податкових надходжень 

8. Етап 8: 
2012 рік та на 
перспективу 

Розробка концепції організації діяльності 
ДПС України із забезпечення надходжень до 
бюджету 

Визначення концептуальних засад діяльності ДПС України із 
забезпечення стабільних та рівномірних надходжень до бюджету, 
удосконалення порядку взаємодії структурних підрозділів на 
центральному та територіальному рівнях ДПС 

 
Відповідальність за наповнення бюджету значно висока, оскільки затверджені законом про бюджет показники доходів є 

обов’язковими для виконання для державних органів, за якими закріплено справляння надходжень до бюджету, зокрема, податкової 
служби. Однак, протягом року під впливом дії певних чинників може відбутися недосягнення запланованих темпів макроекономічного 
зростання, які враховувались про прогнозуванні доходів бюджету. Деякі запроваджені законодавчі норми могли не призвести до 
очікуваного розширення бази оподаткування або відбувались неочікувані зміни кон’юнктури зовнішніх ринків тощо. Зазначене спонукало 
ДПС України до пошуку резервів для компенсації можливих непередбачуваних втрат бюджету. Починаючи з 2012 року регіональним ДПС 
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та Центральному офісу з обслуговування великих платників податків доводились прогнозні показники надходжень, визначені з 
урахуванням не тільки прогнозу макроекономічного розвитку, а й розрахованих  індикативних показників надходжень за напрямами роботи 
та завдання щодо опрацювання резервів бази оподаткування. 

Результати цієї роботи находять належне віддзеркалення у забезпеченні надходжень до бюджету. Так, в умовах посилення протягом 
2012 року негативних проявів рецесійних процесів у зв’язку з погіршенням ситуації на світових фінансових ринках ДПС України 
забезпечено адекватність темпів зростання платежів темпам росту економіки. При прирості номінального ВВП за 2012 рік на 8,2% 
досягнуто збільшення надходжень податків та платежів до бюджету на 8,6%.  

Так, завдяки бюджетному плануванню й прогнозуванню, до зведеного бюджету України у 2012 році надійшло 60,1% усіх його 
доходів.  По платежах, які контролювалися державними податковими органами, до бюджету надійшло 289,3 млрд. грн., що на 22,9 млрд. 
грн. перевищило показник попереднього року. З цієї загальної суми до державного бюджету надійшло 202,3 млрд. грн., що на 10,3 млрд. 
грн., або на 5,3% більше попереднього року; до місцевих бюджетів надійшло 87 млрд. грн., що на 12,7 млрд. грн., або на 17,1% більше 
попереднього року. 

У значній мірі позитивну динаміку надходжень забезпечено тим, що у податковій службі було запроваджено систему 
прогнозування податкових надходжень. Указом Президента України від 24 грудня 2012 року № 726/2012 ,,Про деякі заходи з оптимізації 
системи центральних органів виконавчої влади” [8] утворено Міністерство доходів і зборів України  (далі – міністерство) шляхом 
реорганізації Державної митної служби України та Державної податкової служби України, а також покладено на Міністерство функції з 
адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Перед міністерством поставлені відповідальні 
завдання щодо ефективного адміністрування митних та податкових платежів та наповнення бюджету, що передбачає підвищення якісного 
рівня прогнозно-аналітичної роботи у всій множині напрямів його діяльності, оскільки ціна цієї відповідальності достатньо висока – понад 
90% доходів бюджету складають податкові та митні платежі, що регламентуються міністерством. 

У положенні про міністерство, затвердженому Указом Президента України від 18.03.2013 №141/2013 значно посилені функції щодо 
прогнозування доходів бюджету: визначено три функції стосовно прогнозування замість однієї у положенні про державну податкову 
службу [9].  

Такими функціями є наступні: 
- прогнозування доходів бюджетів і надходжень єдиного внеску з урахуванням прогнозу макроекономічних показників і тенденцій 

розвитку світової економіки; 
- прогнозування та проведення   аналізу надходження податків і зборів, інших платежів, визначених Податковим та Митним 

кодексами України, Законом України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, вивчення 
впливу макроекономічних показників і змін законодавства на надходження податків, інших платежів, розробки пропозицій щодо 
збільшення їх обсягу та зменшення втрат бюджету; 

- надання на основі макроекономічних показників та тенденцій розвитку світової економіки Міністерству фінансів України  
пропозицій щодо визначення прогнозних (індикативних) показників доходів Державного бюджету України для складання проекту закону 
про Державний бюджет України. 

Важливим  кроком на шляху поліпшення рівня прогнозно-аналітичної роботи та підвищення її обґрунтованості є передбачене у 
положенні (розділ 5) право міністерства брати участь у розгляді та погодженні фінансових планів державних підприємств, акціонерних, 
холдингових компаній та інших суб’єктів господарювання з часткою державної власності, їх дочірніх підприємств та здійснення 
моніторингу виконання ними показників розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами, затверджених узгодженими 
фінансовими планами [9]. 

Загальний огляд щодо напрацювань в організації  прогнозно-аналітичної роботі у податковій службі наведено вище. Відповідні 
напрацювання є і в митній службі, де зазначена діяльність була започаткована  з 1996 року.  Законом України „Про Державний бюджет 
України на 1996 рік” Верховна Рада України  делегувала митним органам право на здійснення з 1 липня 1996 року контролю за 
нарахуванням і справлянням ПДВ і акцизного збору з товарів, що ввозяться в Україну. З цього часу робота митних органів була направлена 
не тільки на виконання митних питань, а й на забезпечення формування дохідної частини державного бюджету, істотним джерелом якого 
стали надходження з імпортованих товарів. З кінця 90-х років митним органам щомісячно почали доводити показники очікуваних 
надходжень, які розраховувалися, виходячи із визначених законами України про державний бюджет на відповідний рік показників дохідної 
частини бюджету. 

Запровадження з січня 2004 року загальнообов’язкового державного пенсійного страхування стало основою сучасної пенсійної 
системи України. У 2003 році Верховною Радою України був прийнятий Закон України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування”. З січня 2011 року в Україні змінилася система оплати соціальних внесків у зв’язку з набранням чинності Законом України 
„Про збір та облік єдиного внеску за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням”. Новий закон об’єднав у Пенсійному 
фонді України функції збору грошей за всіма існуючими сьогодні видами соціального страхування, а також дозволив контролювати їх 
виплату.  

Прогнозування єдиного соціального внеску у створеному  Міністерстві доходів і зборів України  має охопити весь комплекс 
прогнозування та аналітики – від обліку  та аналізу надходжень до прогнозування надходжень до державних цільових фондів та передбачає 
ще вищий щабель відповідальності –  від доходів державного та зведеного бюджету до доходів цільових фондів, від чого у значному 
залежить також фактор  соціальної стабільності у державі (через надходження та виплати з пенсійного фонду). 

Таблиця 2 
Заходи щодо впровадження системи державного стратегічного планування 

№ з/п  Найменування заходу Індикатор виконання 
1 Законодавче забезпечення запровадження системи державного стратегічного 

планування (прийняття Закону України “Про державне стратегічне планування”) 
Прийняття Закону України 

про державне стратегічне планування  
2 Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення 

змін до Законів України “Про Кабінет Міністрів України” та “Про центральні 
органи виконавчої влади” (реєстраційний номер 0870 від 12 грудня 2012 р.)”  

Прийняття зазначеного закону 

3 Затвердження Порядку розроблення і виконання планів діяльності міністерств — 
головних розпорядників коштів державного бюджету на плановий та наступні за 
плановим два бюджетні періоди  

Видання акта із зазначеного питання 

4 Розроблення форм і інструкцій з підготовки головними розпорядниками 
бюджетних коштів планів діяльності на плановий та наступні за плановим два 
бюджетні періоди  

Видання акта із зазначеного питання 

5 Розроблення планів діяльності міністерств – головних розпорядників коштів 
державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди  

Затвердження планів діяльності 
міністерств – головних розпорядників 
коштів державного бюджету 

6 Скорочення кількості та укрупнення державних цільових програм  Зменшення не менше ніж на 
20 відсотків порівняно з 2012 роком 
кількості державних цільових програм 

7 Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону 
України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” (щодо скорочення 

  Зменшення кількості головних 
розпорядників бюджетних коштів у 
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кількості головних розпорядників коштів державного бюджету відповідно до 
підсумків проведення адміністративної реформи)”  

проекті Закону України про 
Державний бюджет України на 2014 
рік порівняно з Законом України “Про 
Державний бюджет України на 
2013 рік” 

8 Внесення змін до законодавства щодо узгодження порядків та строків розроблення 
прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та 
складення проекту державного бюджету  

Узгодження за строками регламенту 
підготовки макроекономічних та 
бюджетних показників 

  
Положенням про міністерство  (розділ 6) визначено також, що Міністерство доходів України для виконання покладених на нього 

завдань має право обговорювати на засіданнях Кабінету Міністрів прогнозні показники доходів державного бюджету та єдиного внеску, що 
закріплені за Міністерство доходів України, у частині, визначеній Податковим кодексом України, Митним кодексом України та Законом 
України ,,Про збір та облік єдиного внеску на загальнодержавне соціальне страхування”, для забезпечення їх обґрунтованості [9].  

Наведене свідчить, що прогнозування надходжень у створеному міністерстві є важливою складовою загальнодержавної системи 
прогнозування доходів бюджету та визначення індикативних показників доходів на коротко-, середньо- та довгострокову перспективу. 

Зазначена діяльність передбачає розробку концепції організації роботи міністерства з наповнення бюджету на базі існуючої 
концепції податкової служби, актуалізації її з урахуванням  наведених функцій міністерства щодо прогнозування та доповнення  
принципом  науковості – як залучення  наукового потенціалу  і  кращих світових практик у роботу Міністерства для забезпечення 
обґрунтованості та повноти прогнозів надходжень по усіх закріплених джерелах. Заходи щодо  реалізації державного стратегічного 
планування наведено у табл.2. 

Діяльність міністерства з реалізації заходів із запровадження державного стратегічного планування  потребує: 
- поєднання та залучення інформаційного  ресурсу та методологічного потенціалу податкової та митної служб; 
- вивчення кращих світових практик прогнозування доходів бюджету і  доведення прогнозних показників до відомчих 

територіальних органів та оцінки можливості  їх адаптації до потреб та завдань міністерства; 
- залучення потенціалу вітчизняної науки   щодо прогнозування доходів бюджету та їх впровадження у діяльність міністерства; 
- поліпшення прогнозно-аналітичної роботи у підрозділах міністерства центрального та територіального рівнів; 
- послідовного розвитку у міністерстві єдиних організаційно-методологічних підходів у визначенні прогнозних показників 

надходжень по  закріплених платежах; 
- упорядкування процедури отримання та опрацювання інформації при прогнозуванні надходжень та визначенні індикативних 

показників доходів по бюджетах усіх рівнів. 
Указом Президента України від 12 березня 2013 року №128/2013 ,,Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження 

Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки ,,Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” [7] 
визначено основні сфери реформування державних фінансів. Зокрема, удосконалення управління державними фінансами передбачає: 

- побудову ефективної системи управління державними фінансами відповідно до кращої практики 
держав Організації економічного співробітництва (ОЕСР); 

- запровадження ефективного державного стратегічного планування.  
Висновки:  
1. Практика довела необхідність і доцільність державного стратегічного планування податкового процесу, податкових надходжень 

до бюджетів усіх рівнів. 
2. Сучасні державні заходи планування бюджетного процесу у більшості своїй стосуються бюджетних видатків, а не планування 

його доходів, що гальмує інвестиційні процеси й негативно впливає на розвиток національної економіки.   
3. До державного планування бюджетних надходжень необхідно залучати суб’єктів господарювання. Дотепер ця пропозиція не 

знаходить належної реалізації. Процес розробки фінансових планів та їх погодження на державному рівні охоплює лише суб’єктів 
господарювання з певною часткою державної власності, решта суб’єктів економічної діяльності залишається осторонь державного 
стратегічного планування.  
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 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ 

 
Ємельянова Н.А., аспірант кафедри «Міжнародна економіка» Донецького національного університета   
 
Ємельянова Н.А. Особливості розвитку державно-приватного партнерства в європейських країнах. 
Стаття присвячена особливостям розвитку державно-приватного партнерства в європейських країнах. Важливість співпраці держави та 
приватного сектору обумовлена низкою об'єктивних умов (інтересами, розумінням неможливості реалізації певних проектів без співпраці 
державної влади та бюджету, неготовністю державного сектора і бізнесу брати на себе певні ризики, важливістю узгодження їх інтересів і 
т.д.). Метою статті було дослідження особливостей розвитку державно-приватного партнерства в європейських країнах. У ДПП грає 
ключову роль держава, оскільки партнерство його і бізнесу будується по відношенню до державної і муніципальної влади. Тут 
підкреслюється нерівність держави і приватної компанії. Важливу роль у системі соціально-економічного регулювання відіграє таке 
поняття як комунітарізм. Дані деякі приклади використання та реалізації проектів на основі ДПП в різних країнах. Відзначено, що в Україні 
модель ДПП часто широко застосовна як форма реалізації політики соціальної відповідальності компаній та здійснення соціальних 
інвестицій. Одним з проектів, що сприяють підвищенню значимості корпоративної соціальної відповідальності в середовищі українського 
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бізнесу є проект «ГVардія соціально відповідальних компаній». Компанія «СКМ» займала в цьому рейтингу перше місце неодноразово (у 
статті проаналізовано залежність фінансових показників групи від динаміки соціальних інвестицій у проекти корпоративної соціальної 
відповідальності, збільшення заробітної плати). Внаслідок аналізу зроблено висновок про відсутність прямого зв'язку програм 
корпоративної соціальної відповідальності і фінансових показників результативності діяльності «СКМ». 
Ключові слова: державно-приватне партнерство, корпоративна соціальна відповідальність, державна власність, муніципальна власність, 
модель, динаміка, соціальні інвестиції, коефіцієнт. 
Емельянова Н.А. Особенности развития государственно-частного партнерства в европейских странах. 
Статья посвящена особенностям развития государственно-частного партнерства в европейских странах. Важность сотрудничества 
государства и частного сектора обусловлена рядом объективных условий (интересами, пониманием невозможности реализации 
определенных проектов без сотрудничества государственной власти и бюджета, неготовностью государственного сектора и бизнеса брать 
на себя определенные риски, важностью согласования их интересов и т.д.). Целью статьи являлось исследование особенностей развития 
государственно-частного партнерства в европейских странах. В ГЧП играет ключевую роль государство, поскольку партнерство его и 
бизнеса строится по отношению к государственной и муниципальной власти. Здесь подчеркивается неравенство государства и частной 
компании. Важную роль в системе социально-экономического регулирования играет такое понятие как комунитаризм. Даны некоторые 
примеры использования и реализации проектов на основе ГЧП в разных странах. Отмечено, что в Украине модель ГЧП часто широко 
применима как форма реализации политики социальной ответственности компаний и осуществления социальных инвестиций. Одним из 
проектов, способствующих повышению значимости корпоративной  социальной ответственности в среде украинского бизнеса 
является проект «ГVардія социально ответственных компаний». Компания «СКМ» занимала в данном рейтинге первое место неоднократно 
(в статье проанализирована зависимость финансовых показателей группы от динамики социальных инвестиций в проекты корпоративной 
социальной ответственности, увеличения заработной платы). Вследствие анализа сделан вывод об отсутствии прямой связи программ 
корпоративной социальной ответственности и финансовых показателей результативности деятельности «СКМ».  
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, корпоративная социальная ответственность, государственная собственность, 
муниципальная собственность, модель, динамика, социальные инвестиции, коэффициент.  
Emelyanova N.A. Features of public-private partnerships in European countries. 
The article is devoted to the features of the development of public-private partnerships in European countries. The importance of cooperation between 
the state and the private sector due to a number of objective conditions (interest, understanding, inability to implement certain projects without the 
cooperation of the government and the budget, the unwillingness of the public sector and businesses to take some risks, the importance of aligning 
their interests, etc.). Purpose of the article was to study the characteristics of the development of public-private partnerships in European countries. In 
the PPP government plays a key role, as the partnership and its business is built with respect to the state and municipal authorities. It highlights the 
inequality of the state and private companies. An important role in the socio-economic regulation plays such a thing as komunitarizm. Gives some 
examples of the use and implementation of PPP projects in different countries. It is noted that in Ukraine the PPP model is often widely applicable as 
a form of implementation of the policy of social responsibility of companies and social investments. One of the projects that contribute to the 
enhancement of corporate social responsibility among Ukrainian business is the project "GVardіya socially responsible companies". The company 
"SCM" held in this ranking first place many times (in the article analyzes the financial performance of the dependence of the dynamics of social 
investments in corporate social responsibility, salary increases). As a result of analysis concluded that there was a direct link programs of corporate 
social responsibility and financial performance indicators "SCM". 
Keywords: public-private partnerships, corporate social responsibility, public property, public property, the model dynamics, social investment ratio. 
 

Історія використання механізмів, які відносяться сьогодні до державно-приватного партнерства, почалася досить давно. Проте 
упродовж двадцятого століття у світі спостерігалося зниження інтересу до участі приватного сектора в інфраструктурі, навіть навпаки, у 
багатьох країнах спостерігалися процеси націоналізації приватних інфраструктурних компаній. В цей час в конституціях цілої низки країн 
з'явилися положення про те, що певні види інфраструктурних об'єктів можуть знаходитися виключно в державній власності. 

У 80-х роках минулого століття ситуація кардинально змінилася - державна влада знову обернула свій погляд на приватний 
сектор як на важливого партнера в реалізації завдань, що стоять перед нею. Механізми концесії, оренди, спільної діяльності, управління 
отримали широке поширення і були об'єднані у рамках однієї економічної і правової категорії. Вони стали розглядатися як елементи 
системи договірних взаємовідносин між державним і приватним секторами в реалізації громадських інтересів. А в 2000 р. в Декларації 
тисячоліття ООН уперше була відмічена необхідність розвитку довгострокового партнерства з приватним сектором для досягнення цілей 
тисячоліття. 

На наш погляд, це було викликано усвідомленням важливості для співпраці держави і приватного сектора таких об’єктивних 
умов, як: 

- наявність інтересів, які сприймаються і розділяються суспільством в цілому; 
-              розуміння того, що реалізація певних проектів не можлива без співпраці державної влади і бізнесу, а відмова від них 

приведе до виникнення системних проблем, соціальної нестабільності і, як наслідок, до втрати довіри населення до державної влади; 
- неготовність державного сектора і великого бізнесу самостійно брати на себе ризики реалізації технологічно складних 

і фінансово містких проектів, реалізація яких займає тривалий час і вимагає політичної і економічної стабільності; 
-          важливість узгодження інтересів в процесі формування такої співпраці і його реалізації, що вимагає чіткої фіксації 

зобов'язань сторін, взаємної відповідальності, довіри і поваги один до одного. 
Саме ці характеристики, з одного боку, дозволяють визначити державно-приватне партнерство як нову ідеологію розвитку 

економіки і соціальної сфери в сучасному складному і динамічному світі, а з іншої - зумовлюють напрями і принципи розвитку механізмів 
співпраці державної влади і бізнесу, що давно сформувалися, таких, як передача в управління, оренда, концесія, спільна діяльність тощо, 
надають їм сучасне звучання, розширюють сферу їх застосування. 

Широке поширення явища ДПП на усіх континентах і на багато сфер діяльності, якими традиційно займалася державна влада, 
пов'язано не лише з обмеженістю бюджетних ресурсів для реалізації складних завдань, що стоять перед суспільством сьогодні, і 
необхідністю використати для цих цілей приватного фінансування, але і з потребою державного сектора притягнути для виконання 
надзвичайно складних проектів ноу-хау і сучасні методи організації роботи, властиві приватному сектору. «З теорії управління відомо, що 
складність системи (при збереженні якості управління), що управляє, росте експоненціально разом із зростанням складності керованої 
системи». Сьогодні складність управління державою така, що державна влада вже не справляється із завданнями, що стоять перед нею. 
Тому нині розвиток державно-приватного партнерства можна вважати частиною загальнішої тенденції по перегляду ролі держави в 
економіці у напрямі трансформації його функцій від прямого оператора до організатора, регулятора і контролера. 

Дослідженню світових тенденцій взаємодії держави та приватного капіталу присвячені роботи таких зарубіжних і вітчизняних вчених, як 
Дж. Даннінга, М. Кассона, Ч. Кіндлебергєра, В. Геєця, І. Запатріна,                Б. Кваснюка, Д. Лук 'яненка,  І. Луніної, Ю. Макогона, В. Новицького, Т. 
Орєхової, О. Рогача, Л. Руденко-Сударєвої, Є. Савельєва, С. Якубовського та інших. 

Метою даної роботи є дослідження особливостей розвитку приватно-державного партнерства в європейських країнах.  
Термін «державно-приватне партнерство» є усталеним перекладом з англійської мови «public-private partnership». При цьому 

слово «public» перекладається як «держава», що, здавалося б, значно звужує суть поняття, яке прийшло до нас з Заходу. Проте «держава» 
(public) тут трактується ширше, ніж проста сукупність установ, що здійснюють владні функції. Воно виступає узагальнюючим суб'єктом 
суспільної влади, що включає всі рівні управління - національний, регіональний і муніципальний. Під «public» розуміється сукупність 
суспільних інститутів, які реалізують свої владні повноваження, а також грають часом неофіційну, неформальну, але важливу роль у 
розвитку суспільних процесів. Поняття «держава» включає також культурні, освітні, академічні та інші установи громадського сектора.  
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Крім того, держава відіграє в ДПП ключову роль, оскільки її партнерство з бізнесом будується по відношенню до державної і 
муніципальної власності. 

І в цьому плані держава і приватна компанія ніколи не будуть рівні, так як базові відносини власності в проектах ДПП не 
змінюються, хоч би якою великою була роль приватного сектора в якості інвестора, менеджера або оператора. 

Згідно Б. Вайсу, державно-приватне партнерство є напівприватизацією, тобто укладенням угод, відповідно до яких істотно 
зростає участь приватних компаній у фінансуванні, проектуванні, будівництві, володінні і експлуатації державних підприємств. Відповідно 
до визначення М.В. Вілісова, - це правовий механізм узгодження інтересів і забезпечення рівноправності держави і бізнесу у рамках 
реалізації економічних проектів, спрямованих на досягнення цілей державного управління, а згідно В.Г. Варнавському - інституціональний 
і організаційний альянс між державою і бізнесом з метою реалізації національних і міжнародних, масштабних і локальних, але завжди 
суспільно значимих проектів в широкому спектрі сфер діяльності: від розвитку стратегічно важливих галузей промисловості і науково-
дослідних праць до забезпечення державних послуг. ДПП визначається також «як інститут, сукупність норм і правил, що регулюють 
спільну діяльність держави і бізнесу». 

Резолюцією Європейського парламенту відзначається, що хоча досі і не існує прийнятного визначення державно-приватного 
партнерства для усіх країн Європи, яке б охоплювало усі можливі форми ДПП, все ж це явище може бути визначене як довготривала, 
регульована контрактом співпраця між державною владою і приватним сектором по виконанню державних зобов'язань (реалізації 
інфраструктурних проектів або наданню державних послуг), при яких наявні ресурси передаються під спільне управління, а ризики 
реалізації проекту розподіляються на базі знань партнерів проекту про оптимальне управління 

Світ, що оточує нас, відрізняється великою різноманітністю історії, культури, рівня економічного розвитку, побутових устроїв, 
менталітету, а, отже, принципів і механізмів регулювання. 

Ряд економістів, зокрема М. Шніцер, надаючи визначальне значення ролі держави, підрозділяє світ на три великі групи: 
- відносно вільна ринкова система США, де втручання держави в економіку є переважно регулятивним; 
- соціально-ринковий капіталізм країн Європи, де державі належить визначальна роль в розподілі громадських благ за допомогою 

продуманих програм витрат на соціальні потреби; 
- державно-керований капіталізм Японії і інших країн Східної Азії. 
Як окремі групи, свої характерні особливості, що відбилися на підходах до використання державно-приватного партнерства мають 

такі країни, як: 
- країни Латинської Америки, що орієнтуються на досвід і рекомендації міжнародних організацій; 
- країни Африканського континенту, що повільно, але вірно рухаються вперед в умовах посиленої уваги до них міжнародних 

фінансових організацій; 
- країни СНД, з різним рівнем активності реформування своїх економічних систем, що мають різновекторний вплив на свій 

розвиток як з боку Євросоюзу і США, так і з боку провідних країн Східної Азії, і по своєму, дуже своєрідно використовують зарубіжний 
досвід виходячи зі свого історичного досвіду, менталітету і традицій. 

Капіталізм походить з Європи і саме європейськими мислителями визначена його суть і основні принципи - мотивація до 
отримання прибутку, приватна власність, приватне підприємництво, панування ринку. 

У системі соціально-економічного регулювання ЄС значну роль грає комунітаризм. Це визначається незрівнянно тривалішою 
історією розвитку європейських держав, внаслідок якої люди звикли почувати себе частиною ширшої спільності. На практиці це 
виливається в сильніші колективістські начала, що зумовлює турботу суспільства про кожного і, відповідно, велику увагу, яку держава 
приділяє питанням соціального захисту. В порівнянні із США, в європейських країнах рідше міняють місце роботи. Працедавці, у свою 
чергу, відповідальніші за своїх працівників, віддаючи перевагу над звільненнями професійному перенавчанню. Ця природа економічної 
системи країн ЄС особливо проявляється в Північній Європі, зокрема в Швеції, рівень життя в якій - один з найвищих у світі. Ця країна 
широко відома своїми соціальними програмами, які відрізняються різнобічністю і спрямованістю на благополуччя усіх без виключення 
соціальних груп суспільства, незважаючи на рівень доходів. Зворотним боком медалі є високий рівень оподаткування. 

Комунітаристське підгрунття, властиві єврокапіталізму, позначаються також на інтеграційних процесах у рамках країн 
європейської спільноти, прагнення до захисту загальних європейських інтересів - в економіці, політиці, екології. 

Європейські країни активно беруть участь в реалізації проектів на основі державно - приватного партнерства, яке використовується 
в широкому спектрі сфер діяльності. За інформацією О.В. Пильтяя, в ЕС на шість країн (Великобританію, Іспанію, Францію, Німеччину, 
Італію і Португалію) доводиться 95% усіх проектів в країнах ЄС. В період 2007 - 2010 рр. в Європі було укладено  контрактів у формі ДПП 
на загальну суму 23,6 млрд євро, а в 2011 р. у стадії реалізації знаходилося проектів на суму 67,6 млрд євро. 

Державно-приватне партнерство найбільш розвинене в таких європейських країнах, як Великобританія, Італія, Франція, Іспанія, 
Німеччина, Шотландія, Австрія. Великобританія лідирує не лише по обсягах фінансування і кількості проектів ДПП, але і по 
диверсифікованності напрямів його застосування. В той же час і в інших європейських країнах, зокрема в країнах - нових членах ЄС, 
активно йдуть процеси ініціації проектів у формі ГЧП(Болгарія, Хорватія, Чехія, Румунія, Угорщина, Польща). 

Найбільш розвинене державно-приватне партнерство у Великобританії, на яку доводиться 58% загальної вартості проектів ДПП в 
ЄС. У цій країні застосовується серйозний арсенал методів і механізмів державно-приватного партнерства, надзвичайно розвинена 
інституціональна інфраструктура і правове регулювання в цій сфері. Цікаво, що основним оператором у сфері ДПП у Великобританії 
являється акціонерна компанія Partnership UK, яка також побудована на принципах державно-приватного партнерства (49% в ній належить 
державі, 51% - приватному бізнесу). Діяльність компанії контролюється її Наглядовою радою, в яку входять 45 членів, у тому числі члени 
уряду. У 2010 р. розпочата передача функцій цієї інституції в питаннях консультування уряду з питань довгострокових інфраструктурних 
потреб країни, а також надання комерційної експертизи проектів і програм «Агенції розвитку інфраструктури Великобританії» 
(Infrastructure UK). 

Якщо розглядати ситуацію з ДПП в країнах - нових членах ЄС, то лідером в цій сфері є Польща(18 млрд. евро), за якою йде 
Угорщина (17,4 млрд. евро) і Чехія(16,4 млрд  євро). На ці три країни доводиться 71% вкладень в ДПП серед країн Центральної і Східної 
Європи. Так, наприклад, в Польщі в 2011 р. було анонсовано 41 проект державно-приватного партнерства загальним обсягом 1,7 млрд євро. 
Серед них 16 були припинені на етапі переговорів, 21 - знаходяться в процесі переговорів із зацікавленими партнерами ( з них 7 - концесії, 
8 - контракти на сервісні послуги, 6 - інші механізми ДПП), 2 контракти підписані. 

Активно розвивається державно-приватне партнерство в Туреччині. За інформацією PPIAF в 2011 р. в Туреччині стартувало 16 
нових проектів, обсяг інвестицій в які склав 29% від об'єму інвестицій в проекти ДПП регіону Європи і Центральної Азії. 

Помітимо, що в 2011 р. в європейських країнах в цілому спостерігалося досить значне падіння інтересу до ДПП. Так, в порівнянні з 
2010 р. обсяг притягнених в проекти ДПП інвестицій знизився на 40%, кількість нових проектів - на 22%. Причому на відміну від цілого 
ряду інших регіонів найбільш значне падіння інвестицій спостерігалося саме для нових проектів (54%), для проектів, що вже реалізуються, 
вони зменшилися на 28%. 

В Україні модель державно-приватного партнерства є досить поширеною формою  реалізації політики соціальної 
відповідальності компаній, а також здійснення соціальних інвестицій. У 2011 році компанія «СКМ» в четвертий раз поспіль зайняла перше 
місце в рейтингу «ГVардія соціально відповідальних компаній», підтверджуючи статус лідера в галузі корпоративної соціальної 
відповідальності в Україні. 

Проект «ГVардія соціально відповідальних компаній» проводиться з 2008 року рейтинговим журналом «Гвардія» Видавничого 
Дому «Галицькі Контракти». Мета проекту - підвищити значимість корпоративної соціальної відповідальності в середовищі українського 
бізнесу, розширити практику її застосування і стимулювати системний підхід до КСВ. 
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У 2011 р. СКМ, Метінвест і ДТЕК увійшли в першу п'ятірку Індексу прозорості та підзвітності компаній в Україні. Компанії 
Групи СКМ були визнані лідерами в секторах «Холдингові компанії» (СКМ), «Важка промисловість» (Метінвест) і «Електроенергетика» 
(ДТЕК). 

Рейтинг було ініційовано в рамках проекту «Об'єднуємося заради реформ (UNITER)», який здійснюється міжнародною 
організацією Pact при фінансуванні Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та підтримці компанії ESG. Учасниками Індексу 
стали 100 найбільших компаній України, а також компанії, акції яких котируються на міжнародних фондових біржах. 

Проаналізуємо залежність фінансових показників Групи від динаміки соціальних інвестицій в проекти корпоративної соціальної 
відповідальності  та зростання заробітної плати робітників компанії.  

Таблиця 1 
Вихідні дані аналізу та прогнозу 

Рік Валовий виторг, млрд. дол. (У) 
Соціальні інвестиції групи, млн. 
дол. (Х1) 

Середня заробітна плата по 
промисловим холдингам групи 
(Х2) 

2006 6,719 25,498 1728 
2007 9,563 45,178 2079 
2008 15,985 85,57 2485 
2009 8,151 31,59 2944 
2010 12,819 40,86 3827 

 
Результати кореляційно-регресійного аналізу залежності фінансового результату діяльності компанії від соціальних інвестицій 

Групи представлено в таблиці 2.  
Таблиця 2 

Результати кореляційно-регресійного аналізу залежності фінансового результату діяльності компанії від соціальних 
інвестицій Групи 

ВИВІД ПІДСУМКІВ        
         

Регресійна статистика        
Множинний R 0,899865        
R-квадрат 0,809756        
Нормований R-
квадрат 0,746342        
Стандартна 
похибка 1,885242        
Спостережен-ня 5        
         
Дисперсійний аналіз       

  Df SS MS F 
Значу-
щисть F    

Регресія 1 45,38368 45,38368 12,76926 0,037461    
Залишок 3 10,66241 3,554136      
Усього 4 56,04608          
         

  
Коефіці-
єнти 

Стандартна 
похибка t-статистика 

P-
Значення 

Нижні 
95% 

Верхні 
95% 

Нижні 
95,0% 

Верхні 
95,0% 

Y-перехрещення 4,108405 2,014789 2,039124 0,13416 -2,30355 10,52036 -2,30355 10,52036 
Змінна X 1 0,142963 0,040007 3,57341 0,037461 0,015641 0,270284 0,015641 0,270284 

 
Коефіцієнт при змінній показує, наскільки зміниться показник «виторг», при зміні на одиницю фактора «соціальні інвестиції». 

Позитивний коефіцієнт свідчить про наявність прямого зв'язку між змінними. Таким чином, отримана регресійна залежність є статистично 
значущою, і досліджуваний фактор безпосередньо впливає на зміну фінансового результату підприємства. 

 Проаналізуємо залежність фінансового результату діяльності компанії від середньої заробітної плати по промислових холдингах 
Групи. Результати розрахунків представлено в таблиці 3. 

Таблиця 3 
Результати кореляційно-регресивного аналізу залежності фінансового результату діяльності компанії від середньої 

заробітної плати по промислових холдингах Групи 
Регресійна статистика        

Множинний R 0,423803        
R-квадрат 0,179609        
Нормований R-
квадрат -0,09385        
Стандартна 
похибка 3,914916        
Спостережен-ня 5        
Дисперсійний аналіз       

  Df SS MS F 
Значущи-сть 

F    
Регресія 1 10,06639 10,06639 0,656794 0,477016    
Залишок 3 45,97969 15,32656      
Усього 4 56,04608          
         

  Коефіціє-нти 
Стандарт-на 
похибка t-статисти-ка 

P-Значен-
ня Нижні 95% 

Верхні 
95% 

Нижні 
95,0% 

Верхні 
95,0% 

Y-
перехрещення 5,572738 6,501865 0,857098 0,454402 -15,1191 26,26458 

-
15,1191 26,26458 

Змінна X 2 0,001942 0,002397 0,810428 0,477016 -0,00569 0,00957 
-

0,00569 0,00957 
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Коефіцієнт детермінації складає 0,1796, що дає можливість зробити висновок, про незначущість отриманої залежності.  
Розрахований нами прогноз незалежної змінної (соціальні інвестиції Групи) представлено на рис. 1. 

Отримана функція прогнозу соціальних інвестицій Групи підтверджує наявність тісного зв’язку з показником виторгу компанії. 
Логаріфмічна функція прогнозу дає можливість очікувати масштаби соціальних інвестицій групи у післякризовий період на рівні 60 млн. 
дол. США. 

 

 
Рис. 1. Прогноз соціальних інвестицій групи «СКМ» на 2015 р. 

 
Таким чином, проведений аналіз свідчить про відсутність прямого зв’язку програм КСВ компанії «СКМ» та фінансового 

показника результативності діяльності Групи через пролонгований та опосередкований вплив даних проектів на створення позитивного 
іміджу компанії перед всіма групами стейкхолдерів.  
 
СПИСОК ДЖЕРЕЛ: 
1. Delmon J. Private Sector Investment in Infrastructure: Project Finance, PPP Projects and Risk. The  
World Bank and Kluwer Law International. 2009. P. 7. 
2. Report to Congress on Public-Private Partnerships. US Department of Transportation. 2004. P. 10. 
3. Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and  
Concessions. Brussels. 30.04.2004. P. 3.  
4. Public Private Partnerships — the Government's Approach. London. The Stationary Office. 2000. P. 6. 
5. http://www.scm.com.ua/ 
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Жнакіна Е.Г. Механізм державної підтримки формування інноваційного потенціалу країн. 
У статті досліджено теоретичні і практичні аспекти формування інноваційного потенціалу країн щодо підвищення їх міжнародної 
конкурентоспроможності. Визначена роль інноваційного потенціалу у системі формування міжнародної конкурентоспроможності країни. 
Удосконалено механізм державної підтримки формування інноваційного потенціалу країни на макро-, мезо- та мікрорівнях. 
Обґрунтовано, що негативні тенденції, які склалися в інноваційній сфері, потребують гнучких підходів до формування інноваційної 
політики та  правового регулювання інновацій на всіх етапах їх життєвого циклу й на всіх рівнях. Національна інноваційна політика має 
бути тісно пов’язана з інноваційною політикою на регіональному рівні. Доведено, що реалізація інноваційних стратегій на мікрорівні 
здійснює різноманітний за силою, інтенсивністю та напрямком дії вплив на міжнародну конкурентоспроможність підприємств. 
Ключові слова: міжнародна конкурентоспроможність, інновації, інноваційний потенціал, інноваційна діяльність, інноваційний процес, 
інноваційна політика, національна інноваційна система, інноваційна модель розвитку. 
Жнакина Э.Г. Механизм государственной поддержки формирования инновационного потенциала стран. 
Статья посвящена исследованию теоретических и практических аспектов формирования инновационного потенциала стран относительно 
повышения их международной конкурентоспособности. Предложен механизм государственной поддержки формирования инновационного 
потенциала страны на макро-, мезо- и микроуровнях. Обосновано, что негативные тенденции в инновационной сфере требуют гибких 
подходов к формированию инновационной политики и правового регулирования инноваций на всех этапах их жизненного цикла и на всех 
уровнях. Национальная инновационная политика должна быть тесно связана с инновационной политикой на региональном уровне. 
Доказано, что реализация инновационных стратегий на микроуровне оказывает влияние на международную конкурентоспособность 
предприятий. 
Ключевые слова: международная конкурентоспособность, инновации, инновационный потенциал, инновационная деятельность, 
инновационный процесс, инновационная политика, национальная инновационная система, инновационная модель развития. 
Zhnakina Е.G. The mechanism of the state support in terms of formation of the innovative potential of the countries. 
This work deals with the research of theoretical and practical aspects of the formation of the innovative potential of the countries within the context of 
their  rising international competitiveness. The mechanism of the state support in terms of formation of the innovative potential of the country at 
macrolevel,  mesolevel and microlevel are outlined. It is grounded that the negative trends emerged in the innovation field require flexible approaches 
to the formation of innovation policy and  legal regulation of innovations at all stages of their life cycle as  well as at all levels. The national 
innovation policy should be closely  related to the innovation policy at the regional level. It is proved that the implementation of innovative strategies 
at the micro-level has a varied in strength, intensity and direction impact on  the international competitiveness of the enterprises. 
Кey words: international competitiveness, innovations, innovative potential, innovative activities, innovative process, innovative policy, national 
innovative system, innovative development model. 

 
Постановка проблеми. Інноваційна модель економічного розвитку, створена на основі національних інноваційних систем та 
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міжнародного співробітництва, забезпечує країнам якісне економічне зростання та сприяє підвищенню їх міжнародної конкурентоспроможності. 
Створення інноваційної продукції стає одним із головних критеріїв визначення міжнародної конкурентоспроможності підприємства, а інноваційний 
тип економічного розвитку країни – тим фундаментом, який визначає економічну міць країни та її перспективи на світовому ринку. В сучасних 
умовах економічного розвитку підвищення міжнародної конкурентоспроможності країн визначається наявністю потужного інноваційного 
потенціалу. Тому стратегічним пріоритетом України у контексті забезпечення міжнародної конкурентоспроможності є опанування інноваційної 
моделі економічного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження теоретичних основ конкуренції, її сучасних форм, міжнародного 
конкурентного середовища, аналіз причин і умов виникнення  конкурентних переваг здійснено зарубіжними вченими: П.Кругманом, 
В.Леонтьєвим, С.Ліндером, А.Маршаллом, Дж.Мілем, Р.Нельсоном, Б.Оліном, М.Познером, М.Портером, Д.Рікардо, Дж.Робінсоном, 
П.Самуельсоном, А.Смітом, Р.Фатхутдіновим, Ф.Хайєком, Е.Хекшером, Дж.Хіксом, А.Чандлером, Е.Чемберліном, Й.Шумпетером, 
О.Юдановим. Дослідженню проблематики і розвитку інновацій у світовому господарстві присвячено роботи Х.Барнета, Л.Бляхмана, 
Д.Брайта, Е.Денісона, Б.Санто, Р.Солоу, Б.Твісса, Е.Тоффлера, В.Хартмана та інших. 

Проблеми забезпечення міжнародної конкурентоспроможності країн досліджуються в роботах вітчизняних учених-економістів: 
Л.Антонюк, О.Білоруса, В.Будкіна, І.Бураковського, А.Гальчинського, В.Гейця, Б.Губського, Д.Лук’яненка, Ю.Макогона, С.Мочерного, 
В.Новицького, Т.Орєхової, Ю.Пахомова, В.Семиноженка, В.Сіденка, С.Сіденко, А.Філіпенка. Питання необхідності підвищення інноваційної 
активності досліджуються також в роботах Г.Андрощука, Н.Гончарової, С.Кацури, А.Мокія, І.Павленко, А.Поручника, О.Степанова, М.Туган-
Барановського, В.Чужикова, О.Швиданенка та інших. 

Разом із тим процес формування інноваційного потенціалу країн у контексті підвищення їх міжнародної 
конкурентоспроможності потребує подальшого дослідження щодо виявлення головних тенденцій і закономірностей розвитку країн. 

Метою статті є удосконалення механізму державної підтримки формування інноваційного потенціалу країни на макро-, мезо- та 
мікрорівнях. 

Результати дослідження. На основі систематизації етапів розвитку сучасної теорії інноваційної діяльності та існуючих 
визначень ключових категорій дослідження процесу формування інноваційного потенціалу країн у роботах видатних учених-економістів 
під інноваціями запропоновано розуміти результати взаємодії у науково-технічній, економічній, організаційній та соціальній сферах у 
формі нових продуктів, технологій, організаційно-технічних та соціально-економічних рішень, наслідком впровадження яких має бути 
отримання якісних змін у конкурентних перевагах на внутрішніх та зовнішніх ринках. 
 У Законі України «Про інноваційну діяльність» [2] під інноваційною діяльністю розуміється діяльність, яка спрямована на використання і 
комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг. 
 Погоджуємося з думкою учених А. Поручника, Л. Антонюк, які вважають, що інноваційні процеси можна трактувати як 
сукупність безперервно виникаючих якісно нових, прогресивних у технологічному відношенні явищ, що забезпечують зміну поколінь 
техніки і технології, а тривають вони від зародження ідеї до її комерційної реалізації. Інноваційні процеси охоплюють увесь комплекс 
відносин: виробництво, обмін, споживання [10]. 
 Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» [1] визначає інноваційний потенціал як сукупність науково-
технологічних, фінансово-економічних, виробничих, соціальних та культурно-освітніх можливостей підприємства (галузі, регіону, країни), необхідних 
для забезпечення інноваційного розвитку. До них можна віднести: технологічні розробки; конструкторські проекти; дослідні зразки нової продукції; 
серійні партії нової продукції; висококваліфікованих працівників та інше. 

Інноваційно-сильним вважається підприємство, що володіє повною мірою науковим та виробничо-технічним потенціалом, до якого 
належать: 

— кваліфіковані наукові кадри; 
— матеріально-технічне забезпечення, що значно впливає на рівень науково-технічних рішень, а також строки створення й 

освоєння нововведення;  
— інформаційно-методичне забезпечення; 
— організаційне забезпечення. 
Реалізація інноваційного потенціалу визначає рівень розвитку інноваційної діяльності підприємства, регіону, країни. 
Що стосується поняття «потенціал», то його можна розглядати у двох ракурсах: як ресурси, що є в наявності й можуть бути використані для 

досягнення певної мети та як  можливості окремої особи, суспільства, держави в цілому у певній сфері [11, с.14]. Поєднання визначень двох понять 
«потенціал» та «інновації» дає нам можливість трактувати інноваційний потенціал країни як сукупність науково-технічних, організаційних, 
економічних, соціальних ресурсів країни, а також можливостей їх ефективного використання, результатом чого є створення 
інновацій з метою забезпечення міжнародної конкурентоспроможності країни. 

Розуміння категорій «інновації», «інноваційна діяльність», «інноваційний процес», «інноваційний потенціал» дозволить вирішити низку 
важливих завдань, а саме: на мікрорівні – побудувати стратегію інноваційного розвитку підприємства, механізми й організаційні форми його 
управління з метою реалізації інновацій; на макрорівні – створити стратегію інноваційного розвитку країни з метою ефективного використання 
існуючих і пошуку нових джерел фінансування інновацій. 

В Україні актуальність вивчення та розуміння всіх аспектів інноваційної сфери останнім часом значно зростає в зв’язку з 
проголошенням інноваційної моделі розвитку економіки основою нового стратегічного курсу держави, який базується на активному 
використанні нових знань. 

У Стратегії економічного та соціального розвитку України (2004-2015 рр.) «Шляхом Європейської інтеграції» відзначається, що 
домінуючим для України повинна стати стратегія інноваційного розвитку, що ґрунтується на використанні стратегії нарощування 
інноваційного потенціалу на заздалегідь визначених державою пріоритетних напрямах науково-технічного прогресу, при якій 
використовується власний інноваційний потенціал, залучаються іноземні вчені та конструктори, досягається інтеграція фундаментальної та 
прикладної науки [12, с. 115]. 

В Україні існують законодавчі та нормативно-правові документи, спрямовані на формування, розвиток та реалізацію 
інноваційного потенціалу країни, тобто правові засади розвитку інноваційних процесів сформовано. 

Конкурентоспроможність національної економіки визначається темпами впровадження новітніх науково-технічних розробок, 
рівнем розвитку наукоємного виробництва, ефективністю та динамічністю інноваційних процесів. Сьогодні у забезпеченні економічного 
зростання більшості держав світу інноваційний розвиток відіграє провідну роль. Його підтримка на державному рівні здійснюється 
насамперед за допомогою визначення державних пріоритетів науково-технологічного розвитку, що дає змогу концентрувати фінансові та 
людські ресурси для реалізації конкурентних переваг вітчизняного науково-технологічного сектору та забезпечення прогресивних 
технологічних структурних зрушень в економіці. 

На даний час інноваційну діяльність в Україні регулюють такі законодавчі акти: «Про пріоритетні напрями інноваційної 
діяльності в Україні» від 08.09.2011 р. №3715-VI [1], що визначає правові, економічні та організаційні засади формування цілісної 
системи  пріоритетних  напрямів інноваційної діяльності та їх реалізації в Україні, метою якого є забезпечення  інноваційної  моделі  
розвитку економіки  шляхом  концентрації  ресурсів  держави на пріоритетних напрямах  науково-технічного  оновлення виробництва, 
підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках; «Про інноваційну діяльність» №40-
IV від 04.07.2002 р. [2], що визначає правові, економічні та організаційні засади державного регулювання інноваційної діяльності в 
Україні, встановлює форми стимулювання державою інноваційних процесів і спрямований на підтримку розвитку економіки України 
інноваційним шляхом.  

Законом України «Про наукову і науково-технічну експертизу» №51/95-ВР від 10.02.1995 р. визначено загальні основи і 
принципи регулювання суспільних відносин у галузі організації та проведення наукової та науково-технічної експертизи з метою 
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забезпечення наукового обґрунтування структури і змісту пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, наукових, науково-технічних, 
соціально-економічних, екологічних програм і проектів, визначення напрямів науково-технічної діяльності, аналізу та оцінки 
ефективності використання науково-технічного потенціалу, результатів досліджень [3].  

Правові та економічні засади запровадження та функціонування спеціального режиму інноваційної діяльності технологічних 
парків визначає Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» №991-XIV від 16.07.1999 р. [4]. 
Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» №1977-XII від 13.12.1991 р. регулює правові, організаційні та фінансові 
засади функціонування і розвитку науково-технічної сфери, створює умови для наукової і науково-технічної діяльності, забезпечення 
потреб суспільства і держави у технологічному розвитку [5].  

Загальнодержавна комплексна програма спрямована на запровадження моделі сталого економічного зростання вітчизняних 
підприємств шляхом удосконалення структури їх основного капіталу та інтенсивного інвестування високотехнологічного виробництва 
[6]. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14.09.2006 р. №143-V визначає правові, 
економічні, організаційні та фінансові засади на забезпечення ефективного використання науково-технічного та інтелектуального 
потенціалу України, розширення міжнародного науково-технічного співробітництва у цій сфері [7]. 

Постановою Верховної Ради України №916-XIV від 13.07.1999 р. було прийнято Концепцію науково-технологічного та 
інноваційного розвитку України, що визначає пріоритетні напрямки науково-технологічного та інноваційного розвитку; фінансове 
забезпечення наукової та інноваційної діяльності; удосконалення управління в науково-технологічній та інноваційній сферах [8]. 

Виходячи із цього можна констатувати, що в країні нормативно-правових документів достатньо, але слабо працює механізм їх 
реалізації, відсутня комплексність та системність їх змісту, між окремими законодавчими і нормативними актами відсутній необхідний 
взаємозв’язок, не всі документи враховують специфіку сучасного етапу розвитку економіки, деякі положення законів не були виконані, 
інші потребують змін і доповнень. 

В Україні до цього часу не знайшла достатнього розвитку інфраструктура  фінансової   підтримки   науки та інноваційної 
діяльності. Ліквідовано Державний інноваційний фонд, відсутні фонди   підтримки  наукових  ініціатив, фінансово-кредитні компанії та 
венчурні фонди. Існуюча податкова  система  в  державі  не стимулює залучення коштів комерційних  банків  і  бізнесових  структур  на  
підтримку інноваційної  діяльності. 

Порівнюючи розвиток науки та інноваційної діяльності в Україні з тенденціями, що мають місце у США, Росії, країнах ЄС, 
Далекого Сходу, Південно-Східної Азії, слід відзначити, що Україна загрозливо наближається до стану відсталої держави. Неприпустимо 
затягується процес інституційних перетворень системи науково-технічного і  кадрового забезпечення економіки України відповідно до 
умов світового ринку. Загрозливих масштабів набуло старіння наукових кадрів, критичної межі досягла зношеність парку наукового  
обладнання  та  матеріально-технічної  бази науки, внаслідок чого наукова складова національної конкурентоспроможності неухильно 
знижується.  

У той час,  коли у всіх розвинутих  державах  спостерігається виразна переорієнтація державної політики на використання 
наукових знань як головного ресурсу економічного зростання, науково-технічний потенціал  України  доведений сьогодні до стану, за яким 
можуть статися незворотні  зміни,  що унеможливлять  його використання в інтересах інноваційного розвитку суспільства. 

Закон України «Про інноваційну діяльність» передбачає, що основними принципами державної інноваційної політики є [2]: 
– орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України; 
– визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку; 
– формування нормативно-правової бази у сфері інноваційної діяльності; 
– створення умов для збереження, розвитку і використання вітчизняного науково-технічного та інноваційного потенціалу; 
– забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово-кредитної сфери у розвитку інноваційної діяльності; 
– ефективне використання ринкових механізмів для сприяння інноваційній діяльності, підтримка підприємництва у науково-

виробничій сфері; 
– здійснення заходів на підтримку міжнародної науково-технологічної кооперації, трансферу технологій, захисту вітчизняної 

продукції на внутрішньому ринку та її просування на зовнішній ринок; 
– фінансова підтримка, здійснення сприятливої кредитної, податкової і митної політики у сфері інноваційної діяльності; 
– сприяння розвиткові інноваційної інфраструктури; 
– інформаційне забезпечення суб'єктів інноваційної діяльності; 
– підготовка кадрів у сфері інноваційної діяльності. 
Вплив інноваційного потенціалу на економіку країни має відбуватися шляхом узгодження інноваційної політики з науково-

технічною, бюджетно-фінансовою, грошово-кредитною, промисловою та зовнішньоекономічною політикою за умови досягнення єдності 
інтересів та злагоджених взаємовідносин між суспільством, державою, владою, бізнесом, громадськими і науковими інституціями. 

Указом Президента України від 29.11.2011 р. №1078/2011 створено Державне агентство з інвестицій та управління 
національними проектами України, основними завданнями якого є [9]: 

1) реалізація державної політики у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами; 
2) здійснення управління національними проектами; 
3) здійснення заходів, спрямованих на поліпшення інвестиційного іміджу України, та підтримка інвестиційного розвитку регіонів 

України. 
«Національні проекти» здійснюються за інноваційними технологіями та фактично народжують нові індустрії. На основі їх 

реалізації опрацьовуються нові принципи державного управління, а їх успіх стане основою для трансформації управлінських підходів у 
всій системі виконавчої влади. 

На основі узагальнення наукових розробок та власних наукових результатів дослідження визначено, що важелями державної 
підтримки формування інноваційного потенціалу країн мають бути: акумулювання коштів на створення інновацій; координація та 
стимулювання інноваційної діяльності; удосконалення правової бази; кадрове забезпечення інноваційної діяльності; інституційне 
забезпечення інноваційних процесів.  

Для зростання продуктивності праці, підвищення інноваційної активності підприємств, впровадження нових продуктів, технологій, 
методів організації та управління господарською діяльністю, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників на 
зовнішніх ринках, забезпечення стабільного економічного зростання необхідно впровадити систему заходів створення національної 
інноваційної системи, а саме: 

1) побудувати інститути правового, фінансового, соціального характеру; 
2) розвивати організаційно-фінансову та інноваційну інфраструктури; 
3) створити інформаційно-комунікаційні технології; 
4) розвивати інноваційну культуру суспільства; 
5) займатися підготовкою кадрів високої кваліфікації. 

Отже, формування інноваційного потенціалу країн дедалі більше стає тим фундаментом, який визначає економічну міць країни та її 
перспективи на світовому ринку. Застосування механізму державної підтримки формування інноваційного потенціалу країни, що 
представлено на рис. 1, підключення до інноваційних процесів приватних капіталів та бізнесу мають забезпечити перехід вітчизняної 
економіки до нової моделі, заснованої на знаннях. Це єдино-можливий шлях швидкого і впевненого наближення України до групи 
розвинутих країн світу. 
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Стратегія інноваційного розвитку національної економіки повинна включати розвиток кожного окремого регіону. Кожна область 
повинна мати свої пріоритетні напрями розвитку відповідно до стану власної науково-промислової бази, виходячи із потенціалу 
виробничих можливостей регіону, орієнтуючись на наявні ресурси та ринкові потреби. 
Важливе місце серед вироблення національної інноваційної системи повинна займати розробка результативної системи управління 
інноваційною діяльністю в регіоні як принципово нового механізму впливу держави на економіку в умовах ринку. Для цього необхідно 
вирішити такі завдання (рис. 1): 

– створити сприятливі правові, організаційні, економічні умови в регіонах; 
– сприяти інтеграції науки і промисловості регіонів; 
– підготовити фахівців для науково-технічного комплексу регіонів; 
– забезпечити фінансову підтримку; 
– активізувати міжрегіональне співробітництво у сфері науки й техніки. 
Реалізація механізму інноваційного розвитку економіки регіону дозволить досягти таких результатів: 
– формування позитивних соціально-економічного іміджу регіонів; 
– підвищення життєвого рівня населення; 
– інтеграція в міжнародну економічну та науково-освітню систему; 
– підняття рівня ділової активності регіонів. 
Висновки. Отже, для підвищення міжнародної конкурентоспроможності національної економіки необхідно: 
– стимулювати інноваційну активність суб’єктів господарювання на всіх рівнях; 
– здійснювати управління інноваційною політикою на рівні регіону; 
– удосконалити існуючу систему фінансування інноваційної діяльності; 
– створити Національну інноваційну систему України, в т.ч. і на регіональному рівні. 
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HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN THE KNOWLEDGE MANAGEMENT 
 
Zlateva-PetkovaT., Technical University of Gabrovo   
 
Златева - Петкова Ц. Управління людськими ресурсами в менеджменті знань 
Знання все частіше стають ключовим ресурсом і джерелом конкурентних переваг у сучасній світовій економіці. З ростом сектору послуг 
йде зростання кількості кваліфікованих робітників, все більш швидкий потік глобальної інформації, а також визнання важливості 
інтелектуального капіталу та прав інтелектуальної власності. Знання, як нематеріальний ресурс, стають визначальною характеристикою 
економічної діяльності, на відміну від матеріальних ресурсів, таких як товари, послуги або виробничі процеси. 
Розвиток економіки знань супроводжується поширенням інформаційних і комунікаційних технологій, у поєднанні з більшою 
організаційної складністю, а також зростанням віртуальних і глобальних організацій в умовах мінливості зовнішнього середовища. Це, у 
свою чергу, вимагає радикальних змін в управлінні людським капіталом, в часності швидкої реакції на мінливість в потребах сучасного 
ринку. 
У роботі досліджено конкретні функціональні області управління персоналом, що дає можливість відповісти на виклики сучасного світу, в 
часності визначено роль процесу управління персоналом в малих і середніх підприємствах, у тому числі при впровадженні на підприємстві 
інноваційної складової його майбутнього розвитку. 
Ключові слова: управління людським капіталом, управління знаннями, економіка знань. 
Златева-Петкова Ц. Управление человеческими ресурсами в менеджменте знаний 
Знания все чаще становятся ключевым ресурсом и источником конкурентных преимуществ в современной мировой экономике. С ростом 
сектора услуг происходит рост количества квалифицированных рабочих, все более быстрый поток глобальной информации, а также 
признание важности интеллектуального капитала и прав интеллектуальной собственности. Знания, как нематериальный ресурс, становятся 
определяющей характеристикой экономической деятельности, в отличие от материальных ресурсов, таких как товары, услуги или 
производственные процессы.  
Развитие экономики знаний сопровождается распространением информационных и коммуникационных технологий, в сочетании с большей 
организационной сложностью, а также ростом виртуальных и глобальных организаций в условиях изменчивости внешней среды. Это, в 
свою очередь, требует радикальных изменений в управлении человеческим капиталом, в часности быстрой реакции на изменчивость в 
потребностях современного рынка.  
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В работе исследованы конкретные функциональные области управления персоналом, помогающие ответить на вызовы современного мира, 
в часности определена роль процесса управления персоналом в малых и средних предприятиях, в том числе при внедрении на предприятии 
инновационной составляющей его будущего развития. 
Ключевые слова: управление человеческим капиталом, управление знаниями, экономика знаний. 
Zlateva-Petkova T. Human Resources Management in the Knowledge Management 
Knowledge is increasingly claimed to be a key critical resource and source of competitive advantage in the modern global economy, especially with 
the rise of the service economy, the growth in the number of ‘knowledge workers’, the increasingly rapid flow of global information, and the growing 
recognition of the importance of intellectual capital and intellectual property rights. Knowledge, with its intangible aspects, is becoming a defining 
characteristic of economic activities, as opposed to tangibles such as goods, services or production processes. The rise of the knowledge economy has 
seen a proliferation of information and communication technologies, coupled with greater organizational complexity, the growth of virtual and global 
organizations and rapid change. This in turn requires drastic change within HRM to respond to changing demands of the knowledge economy. 
The concrete functional areas of management a personnel are in-process investigational, helping to answer on the calls of the modern world, the role 
of process of management a personnel is in particular certain in small and middle enterprises, including at introduction on the enterprise of innovative 
constituent of his future development. 
Keywords: human resources management, knowledge management, knowledge economy. 
 

Human Resources Management (HRM) and the links to Knowledge Management (KM). In an era where competitive advantage is 
perceived to be linked to knowledge, considerable interest in knowledge management continues to be the trend. Given the broad scope and 
interdisciplinary nature of KM, this interest spans traditional functional and professional boundaries ranging from IT professionals, to accountants, 
marketers, organizational development and change management professionals. A notable common feature of this widely divergent activity is an 
emphasis upon knowledge work, knowledge workers and the nature of knowledge within organizations. 

While it can be argued that there is a reasonable consensus on the nature and scope of HRM, its components and principles, this is not the 
case where KM is concerned. Accordingly, before one can undertake an analysis of the relationship between the two areas, it is necessary to state as 
clearly as possible what is understood by KM. Much of the literature of KM continues to reflect a technocentric focus, similar to that of information 
management, which in essence regards knowledge as an entity that can be captured, manipulated and leveraged. This is a limited and ultimately 
hazardous perception. Critical to any realistic understanding of knowledge and its incorporation into the management of organizations, is awareness 
of a range of views on the concept, which includes perceptions of knowledge as an entity (akin to information), as a resource, as a capacity and as a 
process. For present purposes, it is important that knowledge is viewed as a social creation emerging at the interface between people and information 
and especially within communities engaged in communication, knowledge creation, and knowledge sharing and learning. From an operational 
perspective, KM can be described as the systematic processes by which an organization identifies, creates, captures, acquires, shares and leverages 
knowledge. 

In terms of the HRM function, the rise of the so-called knowledge economy has had a major impact, with a considerable shift from HRM as a 
bureaucratic ‘personnel management’ operation to the development of discrete HRM functions over the past few decades. This has been accompanied 
by the integration of these functions to support competitive advantage and a more strategic thrust. Having said this, a considerable number of experts 
in the area warn that HRM faces extinction if it does not respond to changes brought about by the shift from a traditional to a knowledge based 
economy. Unable to add value under these conditions, the HRM function is perceived to be under extreme threat. It has been suggested that one way 
for HRM to reinvent itself is through its contribution to effective linkages between human capital management and knowledge management within 
organizations. The rapid growth of technology has led to an economy where competitive advantage is increasingly based on the successful application 
of knowledge. Traditional HRM functioned under narrow operational boundaries; in the knowledge economy the role of HRM needs to expand, 
looking both within and outside the organization. The traditional focus on managing people has been broadened to managing organizational 
capabilities, managing relationships and managing learning and knowledge. The emphasis on discrete HRM practices is also broadening to a focus on 
developing themes and creating environments conducive to learning, as well as to the acquisition, sharing and dissemination of knowledge within 
organizations. A revitalization of the HRM function to respond to the demands of the knowledge economy and to develop linkages with KM requires 
major changes across four key areas: Roles, Responsibilities, Strategic Focus and Learning Focus. 

The role of HRM in the KM 
As the discipline, knowledge management promotes an integrated approach to identifying, capturing, retrieving, sharing, and evaluating an 

enterprise’s information assets. These information assets may include databases, documents, policies, and procedures as well as tacit expertise and 
experience resident in individual workers. The resourcebased view of the firm suggests that organisations will need to be able combine distinctive, 
sustainable and superior assets, including sources of knowledge and information, with complementary competencies in leadership and human 
resource management and development to fully realize the value of their knowledge. Issues for HRM include how organizations should be structured 
to promote knowledge creation and mobilization, and how to develop a culture and set of HRM policies and practices that harness knowledge and 
leverage it to meet strategic objectives. There are several roles that can be played by HR in developing knowledge management system. Lengnick-
Hall & Lengnick-Hall (2003) take the view that in the knowledge economy, organizations will need HRM that is characterized by a new set of roles 
that can assist in generating and sustaining organizational capabilities. These new HRM roles are those of human capital steward, knowledge 
facilitator, relationship builder, and rapid deployment specialist. KM has the capacity to significantly broaden the role of the HRM professional: 

HRM helps the organization to articulate the purpose of the knowledge management system. Investing in a knowledge management 
initiative without a clear sense of purpose is like investing in an expensive camera that has far more capabilities than you need to take good pictures of 
family and friends. Too often, organizations embrace  technologies to solve problems before they've even identified the problems they are trying to 
solve. Then, once they realize the error, they find it difficult to abandon the original solution and difficult to gather the resources needed to invest in a 
solution to the real problem. Effectively framing the knowledge management issue, before deciding on a course of action, is a crucial prerequisite for 
success. 

HRM is a knowledge facilitator. HRM must ensure alignment among an organization's mission, statement of ethics, and policies: These 
should all be directed toward creating an environment of sharing and using knowledge with full understanding of the competitive consequences. 
Furthermore, HRM must nourish a culture that embraces getting the right information to the right people at the right time.  

HRM is an experience creator. HRM should also create the "ultimate employee experience." That is, by transforming tacit knowledge into 
explicit knowledge through education, organizations must build employee skills, competencies, and careers, creating "bench strength." This combines 
the traditional training and development responsibilities of HRM with the new responsibilities of human capital steward: using all of the 
organization's resources to create strategic capability. Organization’s new staff orientation, which emphasizes the firm's mission, values, and history, 
is an example of this process of making tacit knowledge more visible. 

HRM is a knowledge sharing. HRM must integrate effective knowledge sharing and usage into daily life. That is, knowledge sharing must 
be expected, recognized, and rewarded. For many individuals and organizations, this reverses the conventional relationship between knowledge and 
power. Often, the common pattern was to hoard knowledge because it made the individual more valuable and more difficult to replace. Effective 
knowledge management requires this trend to be overturned and requires those with information to become teachers and mentors who ensure that 
others in the firm know what they know. Teaching must become part of everyone's job. Clearly, for such a cultural shift to take place, HRM must 
overhaul selection, appraisal, and compensation practices. Human resource management has the capabilities for creating, measuring, and reinforcing a 
knowledge-sharing expectation. 

HRM must champion the low-tech solutions to knowledge management. Although it should not ignore the high-tech knowledge 
management tools, HRM contains the expertise to develop low-tech knowledge management strategies. The knowledge facilitator role cannot be 
easily slotted into traditional HRM functions, such as training and development or compensation. The knowledge facilitator role is much broader and 



ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ  
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ  ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 171

requires creative  integration across traditional HRM activities. It entails both rethinking old ways of managing the workplace as well as using 
innovative approaches outside the box of traditional HRM. Most important, becoming an effective knowledge facilitator requires conceptualizing 
HRM as a vehicle for creating capabilities and capitalizing on the human factor to create a community of knowledge workers. 

The growing importance of KM and its implications for HRM Implications of KM for HR Development. As KM involves recognizing, 
documenting and distributing knowledge to improve organizational performance, it is of particular significance to HRD in training needs analysis and 
the planning of training to improve performance and deliver strategic results. KM challenges HR over intellectual property, professional identity and 
unit boundaries; KM perspectives move HRD’s goal away from developing individual capacity to creating, nurturing and renewing organizational 
resources and interactions. Instead of devising training courses, HRD practitioners may need to identify organized elements that 
learners can reference as needed, depending on the particular challenges faced. 

Implication of KM for HRM sustainability. In today’s economy, where so much importance is attributed to the search for sustainable 
resources and institutions, knowledge- based theory underpins much of the strategic thinking in organizations. In the knowledge-based view, this 
organizational knowledge is acknowledged as the most valuable organizational asset and the ability to manage knowledge strategically as the most 
significant source of competitive advantage. Knowledge is both the key resource and a basis for   sustainability, but knowledge and associated 
knowledge management practices must also be sustainable. In the wider search for sustainability, issues of context, of culture and appropriateness are 
of paramount importance. In the realm of context, the focus should be on community as well as on process. In this way, knowledge management can 
enhance the potential for knowledgeable practices that are “envisioned, pursued and disseminated, with other actors encountering these new practices 
and learning from them to develop their own local knowledge. 

Implications of KM for the role of HRM in promoting Innovation and Creativity. Knowledge itself is not of any value to an 
organization unless these contextual aspects are clearly understood. Much of the knowledge, both tacit and explicit remains largely untapped in most 
organizations; without a thorough understanding of context, it will not be possible for HRM or KM to support the development of management and 
leadership capabilities to support innovation and creativity. Much work in HRM has focused on identifying facilitators and inhibitors of innovation, 
such as people (e.g. effective leadership behaviors associated with particular innovation phases), structure (e.g. the impact of centralization, 
formalization, complexity, stratification, lateral communications, matrix structures, requisite variety, double-loop learning) and organizational size or 
resource availability. Other approaches have found that strategic type, organizational climate and culture, and organizational environment are also 
important facilitators or inhibitors of innovation. For example, Taylor using a large-scale survey have shown that the significance of inter-firm 
networking for innovation differs markedly between industry sectors, and that high innovating organizations often seek long-term, secure 
relationships with employees. Organizations also seem to adopt very  different strategies towards staff directly involved in innovation as compared 
with staff in general, with less use of flexible employment policies for this group. An alternative is to see innovation as more dynamic and fluid, 
allowing for groups, individuals and collaborative partners to differ in their perceptions and interpretations of events. 

Knowledge creation, learning and renewal. In developing a general framework for understanding KM, we refer to perhaps the most 
influential framework for knowledge creation developed by Nonaka and Takeuchi in their studies of knowledge creation and use in Japanese 
companies. Nonaka and Takeuchi (1995, p.8) distinguish between two types of knowledge, explicit and tacit (Figure 1). Tacit knowledge is basically 
experiential, whilst explicit knowledge is expressed, and often seen as transferable in one way or another; it includes cognitive and technical elements. 
Cognitive elements operate through mental models, working worldviews that develop through the creation and manipulation of mental analogies. 
Mental models (like schemata, paradigms, perspectives, beliefs and viewpoints), according to Nonaka and Takeuchi, help individuals perceive and 
define their world. The technical element of tacit knowledge includes concrete know-how, crafts, and skills. Explicit knowledge is about past events 
or objects “there and then”, and is seen to be created sequentially by “digital” activity that is theory progressive. An alternative perspective on the 
distinction between explicit and tacit knowledge, to be developed later in this paper, is also presented in Table 1. One difference is that the top row 
appears to be positivist in its orientation through its adherence to objectivity, whilst the bottom row is critical in nature. 

Nonaka and Takeuchi (1995, p.8) offer a SECI model of knowledge creation illustrated in figure 1. At its core are conversion processes 
between tacit and explicit knowledge that result in a cycle of knowledge creation. Conversion involves four processes: socialization, externalization, 
combination, and internalization, all of which convert between tacit and/or explicit knowledge. Socialization is the process by which synthesized 
knowledge is created through the sharing of experiences between people as they develop shared mental models and technical skills. Since it is 
fundamentally experiential, it connects people through their tacit knowledges. Externalisation comes next, as tacit knowledge is made explicit. Here, 
the creation of conceptual knowledge occurs through knowledge articulation in a communication process that uses language in dialogue and collective 
reflection. The use of expressions of communication is often inadequate, inconsistent, or insufficient. They leave gaps between images and 
expression, while promoting reflection and interaction. This therefore triggers dialogue. The next process is combination, where explicit knowledge is 
transformed through its integration by adding, combining and categorizing knowledge. This integration of knowledge is also seen as a systemizing 
process. Finally, in the next process explicit knowledge is made tacit by its internalization. This is a learning process, which occurs through the 
behavioral development of operational knowledge. It uses explicit knowledge, like manuals or story telling, where appropriate. 

Table 1  
Typology of knowledge (Nonaka and Takeuchi, 1995) 

Expression of 
knowledge type 

Explicit Knowledge 
 

Tacit Knowledge 

Nonaka and 
Takeuchi 

 
 

Objective Rationality (mind) 
Sequential (there and then) 
Drawn from theory (digital) 

Codified, formalty transmittable in 
Systematic language. 

Relates to past 

Subjective 
Experiential (body) 

Simultaneous (here and now) 
Practice retated (analogue) 

Personal, context specific, hard to formalise and communicate. Cognitive (mental models), 
technical (concrete knowhow), vision of the future, mobilisation process 

 
Alternative 

 

Formal and transferable, deriving in 
part from context related information 
established into definable patterns. 

The context is therefore part of the patterns. 

Informal, determined through contextual experience. It will be unique to the viewer having 
the experience. Not transferable, except through recreating the experiences that engendered 

the knowledge for others, and then the knowledge gained will be different. 

 

 
Fig.1. The SECI cycle of knowledge creation (Nonaka and Takeuchi, 1995) 
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Implication of Knowledge Creation and Migration for HRM - the Iles & Altman 

Model. The process of knowledge appreciation may follow knowledge migration. An appreciation of how migrated knowledge can be of use to 
relevant others is essential if they are to be able to harness it within a behavioral world. Knowledge appreciation by relevant others is dependent upon 
knowledge contagion to these others. In addition, the evaluation reference criteria derive from knowledge about intention and logic-relational 
cognitive purposes. Interestingly, this connects with Marshall’s idea of planning knowledge – the knowledge of which pathways to select in order to 
achieve a solution. There are parallels between the Iles, P., Yolles, M. & Altman, Y knowledge cycle and that of Nonaka and Takeuchi. In the Iles & 
Altman model, knowledge can be created spontaneously within a migration process, and any socialization process that occurs is through 
communication that maybe seen to act as a trigger for new knowledge. Unlike Nonaka and Takeuchi, the cycle is not required to be monotonic and 
continuous, relative to a conditioning process. Rather, the process of continuity is transferred to the communication process, and knowledge creation 
is cybernetic, passing through feedback processes that can change the very nature of the patterns of meanings that were initiated through semantic 
communications. 

Central to this analysis of knowledge creation and a proposed research agenda is the 
knowledge typology shown in figure 2. 
 

 
Fig.2. Iles & Altman typology indicating possible knowledge profiles of individuals (knowledge personalities) or coherent groups (Iles, P., 

Yolles, M. & Altman, Y (2001) 
 

The typology depicted in figure 2 derives from the knowledge creation cycle, defined in terms of the processes of knowledge migration, 
knowledge appreciation, and knowledgeable action. Knowledge migration occurs through the development of interconnections between the 
worldviews of the actors in a given suprasystem, and is the result of semantic communication. As part of the process of knowledge migration, new 
knowledge is locally generated within the worldview of an actor.  

It is also necessary to recognize the unique attributes and value of knowledge work and knowledge workers, demanding new types of 
training and development in knowledge creation 
and transformation, competency building, and technology training. Associated with each phase of knowledge creation are, it is proposed, different 
types of knowledge workers. Thus, those who are particularly good at migrating knowledge are seen as knowledge identifiers which (after Marshall) 
we shall call identifiers, elaborators and executors. We can classify two cultural classes of identifiers, sensate and ideational, following Sorokin 
(Yolles, 1999, 2000). Sensate culture is to do with the senses, and can be seen to be utilitarian and materialistic. Ideational culture relates to ideas; an 
example might be adherence to spirituality or ideology. The appreciation phase of knowledge creation has associated with it those who might be 
called elaborators. It is possible to classify two polar types of elaborators, those who are responsive to new knowledge, and those who are not. Finally, 
closely associated with the phase of knowledgeable action are executors. Two types of executors are proposed. Fundamentalists adhere to notions 
very strictly, whilst pragmatists provide for some degree of leeway in the way that adheres to notions. It is not necessary to be either fundamentalist or 
pragmatist. There may be phases in between them, in the same way, for example, as there maybe between insulated and responsive elaborators, or 
sensate and ideational identifiers. Thus for instance, an identifier may be able to mix sensate and ideational perspectives, in a condition referred to as 
idealistic. These notions have the potential for developing a set of measures that can develop a profile for knowledge personality/sociality and place 
individuals in coherent groups. 

Clearly, these tentative propositions need testing through further empirical research. Differentiation is likely to evolve as KM becomes 
institutionalized inside and outside  organizations. With such differentiation of types, aptitudes and skills, HR will not surprisingly 
find a fertile ground to apply its well grounded ‘traditional’ expertise in selection, assessment, performance management, training for skill 
enhancement and reward schemes. 

Conclusions 
This paper has argued that the increasing importance of knowledge, and knowledge  management, (KM), to organizations challenges the 

nature, role and boundaries of HRM in significant ways, not always as yet recognised by HRM theorists, researchers and practitioners. In addition to 
discussing the challenges posed to HRM in general, this paper has discussed ways in which specific functional areas of HRM (employee resourcing, 
career management, HRD) can respond to these challenges, as well as discussing the implications of KM for HRM in SMEs and the role of HRM in 
facilitating innovation and creativity. In terms of knowledge migration, HR may play a major enabling role in helping identify the potential of 
knowledge migrants through assessment and selection; by helping facilitate knowledge migration through appropriate communication, reward and 
recognition schemes; and by enhancing knowledge migrations’ likelihood of success and retention through training and development, as well as by 
developing organizational processes that facilitate knowledge migration, knowledge appreciation, and knowledgeable action. 
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СУЧАСНА АДАПТАЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ В КОНТЕКСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ 
 

Зова В.А., к.е.н.. доцент кафедри економіка підприємства Донецького інституту залізничного транспорту   
 

Зова В.А. Сучасна адаптація транспортного комплексу в контексті функціонування Донецької залізниці. 
В статті  розглядається адаптація транспортного комплексу в контексті функціонування Донецької залізниці разом з поглибленим  
вивченням динаміки проміжного споживання, експорту та імпорту товарів.   
Була проведена оцінка техніко-економічного потенціалу залізниць;  виконаний розрахунок основних обсягових та якісних показників 
роботи залізниць; проведений аналіз основних засобів і матеріальних ресурсів, проведений аналіз трудових ресурсів та аналіз витрат на 
перевезення; наведені  результати перевізної діяльності; розрахована транспортоємкість залізниць, проведене прогнозування перевезень і 
вантажообігу залізничного транспорту на подальшу перспективу. 
Ключові слова: рівень адаптації, економічний потенціал, оцінка, транспортоємність, техніко-економічні показники, залізничний комплекс. 
Зова В.А. Современная адаптация транспортного комплекса в контексте функционирования Донецкой железной дороги. 
В статье рассматривается адаптация транспортного комплекса в контексте функционирования Донецкой железной дороги вместе с 
углубленным изучением динамики промежуточного потребления, экспорта и импорта товаров. 
Была проведена оценка технико-экономического потенциала железных дорог; выполнен расчет основных объемных и качественных 
показателей работы железных дорог; проведен анализ основных средств и материальных ресурсов, проведен анализ трудовых ресурсов и 
анализ затрат на перевозку; приведены результаты перевозочной деятельности; рассчитана транспортоемкость железных дорог, проведено 
прогнозирование перевозок и грузооборота железнодорожного транспорта на дальнейшую перспективу. 
Ключевые слова: уровень адаптации, экономический потенциал, оценка, транспортоемкость, технико-экономические показатели, 
железнодорожный комплекс. 
Zova VA A modern adaptation of the transport sector in the context of the functioning of Donetsk railway. 
The paper considers an adaptation of the transport sector in the context of the functioning of the Donetsk railway, along with in-depth study of the 
dynamics of intermediate consumption, exports and imports. 
It was evaluated the technical and economic potential of railways made the calculation of basic and quality obsyahovyh railways, the analysis of fixed 
assets and material resources, the analysis of labor and cost analysis for transportation, are the results of traffic activity, calculated transportoyemkist 
railways carried traffic forecasting and rail freight transport beyond. 
Keywords: level adaptation, economic potential, assessment, transportoyemnist, technical and economic parameters, railway complex. 

 
Постановка проблеми Важливим аспектом  регіонального розвитку України  виступає  налагодження транскордонного 

співробітництва між прикордонними регіонами  та територіями, основною формою  якого є  єврорегіони. Європейська комісія  вважає  
співробітництво в рамках єврорегіонів найкращою формою розвитку взаємовідносин між прикордонними територіями. Більш того, як 
демонструє  практичний досвід, Європейська комісія більш охоче  виділяє фінансування  для проектів, що здійснюються  у рамках 
єврорегіонів.   

Співробітництво в рамках  єврорегіонів надає додаткові  важелі  щодо впровадження інфраструктурних  проектів на державному 
кордоні, у сфері транспорту, сприяє запровадженню  інноваційної моделі розвитку  регіонів, посиленню економічних зв’язків та бізнес 
активності. науково-технічного, освітнього, культурного обміну, а також виконання економічних і соціальних проектів. 

В сучасних умовах господарювання виникає необхідність перебудови системи управління підприємствами залізничного 
транспорту з урахуванням вимог залізничний умов. Впровадження адаптивної системи управління підприємством, що володіє 
властивостями гнучкості, стійкості і маневреності, орієнтовано, перш за все, на підвищення життєздатності вітчизняних підприємств 
залізничного транспорту і укріпленні їх конкурентного статусу. Важливим елементом такої системи є оцінка рівня адаптації, що дозволить 
розробити відповідні корегувальні (адаптаційні) дії та забезпечити їх ефективну реалізації. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій Управлінню адаптацією сучасними вітчизняними підприємствами присвятили 
дослідження Буднік М.М., Грибик І.І., Лапін Є.В., Плєтнікова І.Л. та ін.   

Виділення проблеми, що  не  розв’язана Зараз  сучасне зовнішнє та внутрішнє середовище дуже впливає  на рівень адаптації 
кожного підприємства, тому  оцінювання рівня  адаптації підприємств залізничного транспорту є досить актуальним питанням та є метою 
даної статті. 

Результати дослідження Для досягнення поставленої задачі розглянемо сутність та склад економічного потенціалу підприємств 
залізничного транспорту. 

Сьогодні існує декілька підходів до визначення економічного потенціалу підприємства (ЕПП): 
1. Під ЕПП розуміють сукупність існуючих у наявності ресурсів; 
2. ЕПП розглядають як виробничу потужність підприємства; 
3. ЕПП визначається потенціалом продаж або виступає як абсолютна межа попиту на продукцію підприємства (маркетинговий 

підхід); 
4. ЕПП характеризують як величину максимального прибутку, отриманого від усіх видів діяльності підприємства. 
Таким чином, економічний потенціал підприємств залізничного транспорту є характеристикою їх внутрішніх можливостей для 

здійснення транспортного обслуговування і отримання відповідного доходу. 
У якості основних структуроутворюючих елементів економічного потенціалу підприємства виділяють такі складові: виробничий 

потенціал; фінансовий потенціал; організаційний потенціал; управлінський потенціал; інформаційний потенціал; інноваційний потенціал; 
соціальний потенціал; ринковий потенціал. 

Ці складові також можна розглядати як елементи економічного потенціалу підприємств залізничного транспорту. При цьому 
наявність значної кількості структурних підрозділів залізниць, їх функціональні відмінності і територіальна відокремленість та великі 
розміри (за обсягом робіт і кількістю працівників) вимагають дослідження окремо економічного потенціалу на різних рівнях організаційно-
управлінської структури залізничного транспорту, а саме: залізниць, структурних підрозділів, та їх більш елементних складових до яких 
запропоновано віднести бізнес-процеси. 

Ґрунтуючись на вищезазначеному, розроблено показник рівня адаптації, при визначенні якого враховується думка експертів щодо 
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стану параметрів економічного потенціалу підприємств залізничного транспорту на різних рівнях управління ними (бізнес-процесів, 
структурного підрозділу і залізниці в цілому). Запропоновано визначати стан параметрів відповідно до їх вкладу в забезпечення стійкості як 
критичний, слабкий і сильний. 

Оцінка здійснюється для  усіх рівнях управління за формулою [1]: 
                                                RA = (ax+by+cz)/n,                                                                              (1) 

де RA − рівень адаптації; 
a, b, c – значення критичного, слабкого і сильного параметрів відповідно; 
x, y, z – кількість критичних, слабких і сильних факторів відповідно. 

Особливу увагу необхідно приділити управлінню кадрових складових економічного потенціалу залізниць,тому що адаптивність цих 
параметрів знаходиться на критичному рівні. 

Рівень адаптації визначається за розробленою шкалою: 
- від cz до 0,8 cz – достатній рівень адаптації для забезпечення стійкості економічного потенціалу; 
- від 0,8 cz до 0,6 cz – задовільний; 
- від 0,6 cz до 0,4 cz – ймовірний; 
- від 0,4 cz до 0,2 cz – критичний; 
- від 0,2 cz до 0 – небезпечний. 
Визначимо показники оцінки рівня адаптації складових економічного потенціалу по деяким залізницям України за формулою (1). 

Розрахунок  представлен у таблиці 1. 
 
1.Рівень адаптації кадрового рівня управління економічним потенціалом  залізниць України: 

Донецька:  RA=(0,014*2+0,027*1)/3=0,018 
Львівська: RA =(0,009*2+0,021*1)/3=0,013 

Південно - Західна: RA=(0,0059*2+0,021*1)/3=0,01 
Придніпровська: RA=(0,01*1+0,002*1+0,018*1)/3=0,01 

 
2.Рівень адаптації матеріально-технічного рівня управління економічним потенціалом: 

Донецька: RA=(0,18*2+0,605*1+4,5*1)/4=1,3 
Львівська: RA=(0,11*2+0,73*1+3,7*1)/4=1,2 

Південно - Західна: RA=(0,01*2+0,64*1+3,82*1)/4=1,12 
Придніпровська: RA=(0,03*1+0,56*1+4,0*1)/4=1,15 

Таблиця 1 «Розрахунок показників оцінки рівня адаптації економічного потенціалу залізниць України» 
Складові економічного потенціалу Донецька  

залізниця 
Південно – Західна 

залізниця 
Придніпровська 

залізниця 
Львівська  
залізниця 

1 2 3 4 5 
Кадрові показники 

1.Коефіцієнт плинності 0,014 0,0059 0,01 0,009 
2.Коефіцієнт обороту по вибуттю 0,014 0,013 0,002 0,009 
3.Коефіцієнт обороту по прийому 0,027 0,021 0,018 0,021 

Матеріально-технічні показники  
1.Коефіцієнт придатності 0,18 0,01 0,03 0,11 
2.Фондовіддача 0,605 0,64 0,56 0,73 
3.Матеріаломісткість 0,22 0,26 0,25 0,27 
4.Матеріаловіддача 4,5 3,82 4,0 3,7 

Фінансово-інвестиційні показники 
1.Рентабельність продукції 15,9 16,3 15,85 13,9 
2.Рентабельність активів (підприємства) 0,0067 0,004 0,016 0,0074 
3.Рентабельність власного  капіталу 0,0094 0,005 0,0032 0,0101 
4.Рентабельність продаж 0,091 0,051 0,095 0,083 
5.Коефіцієнт поточної ліквідності 0,94 0,1 1,49 1,03 
6.Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,77 0,06 1,25 0,68 
7.Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,02 0,003 0,03 0,006 
8.Коефіцієнт оборотності запасів 9,32 1,09 13,7 7,8 
9.Коефіцієнт оборотності дебіторської 
заборгованості 

9,46 
43,2 

34,82 39,46 

10.Коефіцієнт автономії 0,71 0,4 0,72 0,74 
11.Коефіцієнт поточної платоспроможності 0,03 0,004 1,49 0,01 

 
3.Рівень адаптації фінансові-інвестиційних складових економічного потенціалу залізниць: 

Донецька: RA=(0,01*8+2,44*2+15,9*3)/11=1,8 
Львівська: RA=(0,01*7+1,03*3+39,46*1)/11=3,8 

Південно - Західна: RA=(0,003*8+1,09*2+43,2*1)/11=4,13 
Придніпровська: RA=(0,016*4+1,49*3+15,85*1)/11=1,85 

 
Таким чином, застосування запропонованого підходу до оцінки рівня адаптації дозволяє об’єктивно оцінити адаптованість 

параметрів економічного потенціалу, для забезпечення ефективності адаптивного управління на підприємствах залізничного транспорту. 
Рівень адаптації також характеризується рівнем транспортноємності. 

 Для оцінки техніко-економічного потенціалу залізниць України необхідно розрахувати показник транспортоємність проміжного 
споживання. 

Традиційно основними факторами, від яких залежать обсяг перевезень і вантажообіг, вважають обсяг виробництва (випуск) 
продукції, обсяг оптового товарообороту, їх структуру, розміщення вантажоутворюючих підприємств на території країни, спеціалізацію і 
кооперацію підприємств, розподіл перевезень між видами транспорту, розвиток зовнішньоекономічних зв'язків тощо. 

В економіці залізничного транспорту давно відомим є показник «транспортоємність». Зазвичай він розраховується як відношення 
вантажообігу до обсягу виробництва і відображає обсяг транспортної роботи на одиницю виробленої продукції (т км/т). Цей показник може 
розраховуватися як за видами транспорту, так і родами вантажу. У 2001 р. українські вчені для прогнозування вантажообігу залізничного 
транспорту використовували показник «транспортоємність ВВП у порівнянних цінах». Виходячи з прогнозів ВВП і можливої 
транспортоємності ВВП у майбутньому, визначалися перспективи розвитку вантажообігу залізничного транспорту на 2005 і 2010 рр [2].  

Економічна суть транспортоємності проміжного споживання полягає у тому, що українські підприємства вантажоутворюючих 
галузей, продаючи і купуючи продукцію один в одного у межах території України користуються послугами транспорту, в тому числі 
залізничного. Щоб довезти продукцію на суму 1000 грн. від виробника до проміжного споживача (наступного виробника), залізничний 
транспорт виконує певну роботу, виражену в тонно-кілометрах.  

Україна має багаті сировинні ресурси та відповідну інфраструктуру для їх переробки. Для перевезення масових вантажів 
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традиційно використовується залізничний транспорт. Частка вугілля, руди, чорних металів, нафти і нафтопродуктів, хлібних вантажів, 
коксу, добрив, цементу, лісових вантажів у 2004 р. становила понад 80% обсягу вантажоперевезень залізничного транспорту. Для власників 
цих вантажів перевезення іншими видами транспорту є неефективним, оскільки вони перевозяться на далекі відстані, а вартість вантажів 
невелика порівняно з наукомісткою і високовартісної продукцією, що перевозиться в основному автомобільним транспортом. 

Зазначені види вантажів є основою функціонування вантажного залізничного транспорту України. Тому вантажообіг завжди 
залежатиме від розвитку добувної промисловості і тих галузей економіки, які пов'язані з переробкою сировини, виготовленням матеріалів, 
комплектуючих і готових виробів, їх подальшою реалізацією. Прогнозування за родами вантажів є наступним етапом прогнозування і 
здійснюється на мікрорівні, в тому числі для окремих залізниць. В економіці залізничного транспорту давно відомим є показник 
«транспортоємність». Зазвичай він розраховується як відношення вантажообігу до обсягу виробництва і відображає обсяг транспортної 
роботи на одиницю виробленої продукції (т*км/т). Цей показник може розраховуватися як за видами транспорту, так і родами вантажу [3]. 

 

      (2) 
 

Економічна суть транспортоємності проміжного споживання полягає у тому,що українські підприємства вантажоутворюючих 
галузей,продаючи і купуючи продукцію один в одного у межах території України,користуються послугами транспорту,в тому числі 
залізничного. Щоб довезти продукцію на суму 1000 грн. від виробника до проміжного споживача (наступного виробника),залізничний 
транспорт виконує певну роботу,виражену в тонно-кілометрах.  

Проаналізуємо динаміку транспортоємності по деяким залізницям та в цілому по Укрзалізниці, таблиця 2. 
Отже порівнюючи транспортоємність проміжного споживання Донецької, Львівської та всього залізниць по України можна 

зробити висновок,що темп росту у 2010 році в порівнянні із попереднім найкращій у Львівській залізниці і дорівнює 94,14% в порівнянні з 
іншими залізницями та по Укрзалізниці – 87,91%. 

За прогнозом Ради з вивчення продуктивних сил України Національної академії наук  України, видобування вугілля в Україні у 
2015 р. збільшиться майже на 40%, нафти – на 35%. Очікується нарощування обсягів переробки нафти завдяки більш повному 
використанню потужностей, підвищенню глибини переробки нафти та розширенню асортименту якісних видів нафтопродуктів. У 
прогнозному періоді темпи зростання виробництва продуктів нафтопереробки, коксу майже у два рази перебільшуватимуть темпи 
видобування енергетичних матеріалів. У результаті обсяги перевезень (відправлень) вантажів залізничним транспортом зростуть з 383 млн. 
т у 2013 р. до 679 млн. т у 2015 р., тобто на 75%. Проте частка залізничного транспорту серед усіх видів транспорту майже не зміниться – 
вона залишиться на рівні 25-26% [4]. 

Таблиця 2 – Розрахунок  рівня транспортоємності по деяким залізницям та в цілому по Укрзалізниці за 2011-2012 рр. 
 

Донецька зал. Львівська 
залізниця 

Південно-
Західна. 
залізниця 

Придніпровська 
залізниця 

Укрзалізниця Показники 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Проміжне 
споживання 
(млн..грн.) 

112063,7 141706,3 112063
,7 

141706
,3 

112063
,7 

141706
,3 

112063,7 141706,3 672382 850238 

Тарифний 
вантажообіг 
(млн..ткм.) 

32142,8 37266,0 15634,
8 

18614,
4 

37750,
0 

42410,
8 

41068,8 45360,6 196188,4 218091,2 

Транспортоє
мність 
проміжного 
споживання 

0,29 0,26 139,5 131,3 0,34 0,30 366,48 320,10 0,29 0,26 

Темп 
росту,% 

91,67 94,12 92,0 87,34 87,91 

 
Висновки і пропозиції Отже, зміни, що відбуваються, і перспективи розвитку вантажоутворюючих галузей економіки України 

вимагають поглибленого вивчення динаміки проміжного споживання, експорту та імпорту товарів, проведення дальших наукових 
досліджень щодо оцінки наявної системи статистичної інформації та можливостей її використання для прогнозування перевезень і 
вантажообігу залізничного транспорту. 

На сучасному етапі економічного розвитку важливого значення набуває якісне задоволення попиту на перевезення вантажів. 
Техніко-економічний аналіз - це, в основному, внутрішньогосподарський аналіз.  Для оцінки техніко-економічного потенціалу залізниць  
був виконан розрахунок основних обсягових та якісних показників роботи залізниць,проведен аналіз основних засобів і матеріальних 
ресурсів,аналіз трудових ресурсів,аналіз витрат на перевезення та результати перевізної діяльності,розрахована транспортоємкість 
залізниць. 
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Envelopment Analysis (DEA) до вирішення задачі оцінки ефективності підприємств металургійної галузі України з метою визначення 
ступеню їх конкурентоспроможності. В роботі дана оцінка місця України у виробництві чорних металів у світі та Європі. Розглянуто 
постановку задачі у загальному вигляді та побудовано математичні моделі для підприємств, що розглядаються. Отримані оцінки 
неефективності роботи окремих підприємств, які дають підставу для розробки заходів щодо підвищення ефективності виробництва. Задля 
отримання більш точної картини рівню конкурентоспроможності необхідно призвести співставлення роботи українських підприємств з 
ведучими світовими виробниками сталі. 
Ключові слова: металургія, виробництво сталі, ефективність, конкурентоспроможність, метод DEA, математичні моделі, оптимальне 
рішення, неефективність 
Иванов С.Н., Бугаевский Т.Ю. Оценка эффективности предприятий металлургической отрасли методом DEA 
Металлургическая отрасль Украины является бюджетообразующей. Конкуренция на рынке металлургической продукции очень высока. 
Для оценки эффективности работы предприятий отрасли могут быть использованы различные методы. В статье рассматривается 
применение метода Data Envelopment Analysis (DEA) к решению задачи оценки эффективности предприятий металлургической отрасли 
Украины с целью определения степени их конкурентоспособности. В работе дана оценка места Украины в производстве черных металлов в 
мире и Европе. Рассмотрена постановка задачи в общем виде и построены математические модели для рассматриваемых предприятий. 
Получены оценки неэффективности работы отдельных предприятий, которые дают основание для разработки мер по повышению 
эффективности производства. Для получения более точной картины уровня конкурентоспособности необходимо произвести сопоставление 
работы украинских предприятий с ведущими мировыми производителями стали. 
Ключевые слова: металлургия, производство стали, эффективность, конкурентоспособность, метод DEA, математические модели, 
оптимальное решение, неэффективность 
Ivanov S.M., Bugayevsky T.Yu. Evaluation of the efficiency of steel industry enterprises by DEA method 
Metallurgical branch of Ukraine is a budget creative. There is a very high level of competition at the steel production market. Different methods can 
be used to assess effectiveness of the branch enterprises. The article discusses the application of the Data Envelopment Analysis (DEA) method to the 
efficiency estimation of Ukrainian metallurgical enterprises in the framework of their level of competitiveness' determination. The Ukraine's place in 
the world and Europe ferrous metals production is given. The general formulation of the task has been considered and mathematical models for all 
enterprises considered have been created. Achieved solution and obtained estimates of individual enterprises inefficiency provide the basis for the 
development of measures to improve production efficiency. In order to get more precise picture of the competitive abilities of the branch enterprises it 
is necessary to take into account world leaders in steel production while problem solving. 
Keywords: metallurgy, steel production, efficiency, competitiveness, the DEA method, the mathematical model, the optimal solution, inefficiency 

 
Являясь базовой отраслью экономики Украины, металлургия вносит существенный вклад в валовой внутренний продукт и в 

определенной степени определяет размер бюджета страны. От успешности или неуспешности развития отрасли зависят показатели роста 
других отраслей и экономики Украины в целом. 

В мировом табеле о рангах Украина в 2012 году заняла 10 позицию, уступив Бразилии 9 строчку, которую она занимала в 2011 году 
(таблица 1). 

В 2012 году в мире было произведено 1,548 млрд. т стали, что эквивалентно увеличению на 1,2% по сравнению с 2011 годом. 
Наибольший прирост (2,9%) производства стали произошел в странах Азии и Северной Америки (выплавлено 1,127 млрд. т), в европейских 
же странах и Южной Америке произошел спад. Доля азиатских стран выросла на 0,9% (с 64,5% в 2011 году до 65,4% в 2012 году). По 
падению производства стали в 2012 году Украина заняла первое место – снижение выплавки стали составило 6,9% [1]. 

Таблица 1. 
Десятка стран – производителей стали [1]  

Ранг Страна 2012 (млн. т) 2011 (млн. т) 2012/2011 (%) 
1 Китай 716,5 694,8 3,1 
2 Япония 107,2 107,6 -0,3 
3 США 88,6 86,4 2,5 
4 Индия 76,7 73,6 4,3 
5 Россия 70,6 68,9 2,5 
6 Южная Корея 69,3 68,5 1,2 
7 Германия 42,7 44,3 -3,7 
8 Турция 35,9 34,1 5,2 
9 Бразилия 34,7 35,2 -1,5 

10 Украина 32,9 35,3 -6,9 
 

В долевом отношении в мировом производстве стали Украина в 2012 г. по сравнению с 2011 г. утратила 0,2% (рис. 1). 
 

 
   2011 г.      2012 г. 

Рис. 1. Долевое производство стали по странам мира в 2011 и 2012 гг. [1] 
 
В настоящее время на мировом рынке производства стали присутствует большое количество компаний, которые оказывают 

существенную конкуренцию украинским предприятиям. Ситуация на мировых рынках черных металлов для украинских производителей 
продолжает оставаться неблагоприятной. Во многом это связано с относительным перепроизводством черных металлов в КНР и некоторым 
замедлением темпов роста экономики Китая, что влечет снижение цен на металлургическую продукцию. Изменению такой тенденции к 
лучшему не способствовал и кипрский кризис [2]. 

По выплавке стали Украина занимает 2 место после Германии среди европейских стран (таблица 2). Тем не менее, 
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конкурентоспособность предприятий отечественной металлургии остается на очень низком уровне. Это связано как с внутренними 
причинами: устаревшим и изношенным оборудованием, низким качеством обогащённой руды, так и с внешними: негативным влиянием 
ситуации в финансовой сфере, которая охватывает практически всю мировую экономику и, в первую очередь, страны Еврозоны. 

 
 

Таблица 2.  
Производство металлургической продукции в европейских странах в 2012 г., млн. т [3] 

Страна 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Всего 
Германия 10 846 11 073 10 524 10 218 42661 
Украина 8 342 8 804 7 898 7 867 32911 
Италия 7 439 7 436 5 948 6 405 27227 
Франция 4 148 4 234 3 671 3 554 15607 
Испания 3 748 3 799 3 124 2 957 13628 
Великобритания 1 902 2 834 2 554 2 530 9820 
Польша 2 355 2 182 2 156 1 672 8366 
Австрия 1 916 1 905 1 801 1 799 7421 
Бельгия 1 901 1 883 1 773 1 828 7385 
Нидерланды 1 725 1 642 1 787 1 713 6866 
И т.д.      

Приведенные данные и тенденции в металлургической отрасли дают основание поставить задачу оценки эффективности 
металлургического производства как основы его конкурентоспособности. Для этих целей в исследованиях по экономике и менеджменту 
существует большая количество подходов, основанных на расчете таких показателей, как производительность труда, фондоотдача, 
материалоотдача, приведенные затраты, прирост товарной продукции на 1 грн. вложенных инвестиций и т.д. Оценка экономической 
эффективности в таком случае основана на расчете указанных показателей и их сопоставления в динамике. При этом часто используется 
сравнение с выбранным эталоном [4]. Указанные показатели, характеризующие эффективность, удобны, универсальны, понятны и 
объективны для расчета и сопоставления результатов экономической деятельности. 

Другой группой методов являются экономико-математические и экономико-статистические, которые предполагают построение 
экономико-математических моделей, уравнений регрессии и производственных функций и т.п., и позволяют оценить так называемую 
Совокупную производительность труда [5]. Однако, результаты применения этих методов зачастую неполноценны, приводят к оценке и 
сопоставлению результатов деятельности с некоторой средней величиной, и выводы, получаемые на их основе, являются, как правило, 
неверными. Существуют и другие методы оценки эффективности производственной деятельности. 

 В нашем случае рассмотрим применение к оценке эффективности предприятий металлургической отрасли Украины метода Data 
Envelopment Analysis (DEA). Данный метод, как метод оценки эффективности деятельности, был предложен в конце пятидесятых годов 20-
го столетия. В настоящее время он стал одним из наиболее важных инструментов принятия решений и оценки эффективности работы 
различных производственных и непроизводственных подразделений и объектов в целом. 

В литературе постсоветского пространства он называется по-разному: метод анализа оболочки данных (АОД) [6-9], метод анализа 
свертки данных (АСД) [10], метод анализа среды функционирования (АСФ) [11,12], метод анализа вложенности данных [13], метода 
анализа обволакивающей границы [14] и т.д. 

Данный метод используется в различных областях деятельности: при измерении экологической эффективности [15], при оценке 
эффективности общественного сектора [16], больничного сервиса [17], на железнодорожном транспорте [18], в измерении технического 
прогресса [19], в банковской сфере [20], в фармакологии [21], при производстве автомобилей [22], в сравнительном анализе 
функционирования предприятий с высокими технологиями [23], в системе образования [24] и т.д. 

 В основе метода лежит идея Фаррела относительно определения границы эффективности производства. В 1957 г. М.Дж.Фаррелл 
предложил подход к оценке технической эффективности для случая с одним входом (ресурсом) и одним выходом (результатом 
деятельности) [25].  

 Метод DEA нашел признание в 1978 г. после публикации статьи А.Чарнса, У.Купера и Э.Родса «Измерение эффективности 
единиц принятия решений» в Европейском журнале по исследованию операций [26]. Дальнейшее развитие метода привело к построению 
серии моделей, которые используют различные техники и подходы к формированию границ эффективной деятельности [27-30] и созданию 
соответствующего программного обеспечения (например, Frontier Analyst [31]). 

Все модели имеют отношение к проблемам экономики и менеджмента, и их реализация дает полезные результаты. Ориентация 
моделей различна. Так, они могут быть ориентированы на вход (ресурсы), выход (достигнутые результаты), на вход и выход одновременно. 
В них может учитываться возрастающая, убывающая или постоянная нормы отдачи на единицу мощности (return to scales), что имеет 
место в производстве, с обобщением на случай множества выходов. Модели допускают использование бесконечно малых (неархимедовых) 
величин, могут быть ориентированы на снижение уровня «входа» или увеличение уровня «выхода» для достижения эффективности и т.д. 

С помощью моделей определяется граница эффективности, которая может принять форму линейной (CRS – constant return to 
scales), кусочно-линейной функции (VRS – variable return to scales) (рис. 2), кусочной линейно-логарифмической, кусочной функции Кобба-
Дугласа и др.  

Для реализации моделей применяется математическое программирование как метод получения оптимального результата. В 
методе DEA каждый оцениваемый объект рассматривается как единица принятия решения (Decision Making Unit – DMU) [26]. 
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Рис. 2. Некоторые типы границ эффективности 
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Постановка задачи, решаемой с помощью метода DEA, формулируется следующим образом: имеется n единиц принятия решений 
(ЕПР), функционирование которых должно быть оценено с точки зрения эффективности. Каждая ЕПР потребляет разное количество m 

различных входов, чтобы произвести t различных выходов. Иначе, j-я ЕПР потребляет количества  ijj xX   входов ),1( mi   и 

производит количества  rjj yY   выходов ),1( tr  . Для них мы предполагаем, что 0ijx  и 0rjy . В этих терминах матрица 

выхода размерностью  nt  определяется через Y , а матрица входа размерностью  nm  определяется через X . Каждая j-я ЕПР, 

используемая для сравнения эффективности, потребляет те же самые входы и производит те же самые выходы, хотя и в различных 
количествах. 

Для заданного производственного множества ( X  и Y ) необходимо определить: какая ЕПР эффективно функционирует, а какая 
нет? 

Метод основывается на серии постулатов: выпуклости, неэффективности, неограниченности луча, минимальной экстраполяции, а 
также понятий эффективности (по Парето, Парето-Купмансу-Фаррелу, технической эффективности и т.п.) [6, с. 642-644]. 

Модели DEA помогают найти подмножества из n ЕПР, которые определяют части поверхности оболочки (т.е. границу). 
Геометрическая форма каждой поверхности оболочки устанавливается типом используемой DEA-модели. Чтобы быть эффективной, точка, 
соответствующая j-й ЕПР, должна лежать на поверхности. Единицы, которые не лежат на поверхности, считаются неэффективными, и с 
помощью DEA-метода определяются источники и степень данной неэффективности. 

Математическая модель, максимизирующая результат деятельности (выход) при заданных ресурсных ограничениях (входах) 
выглядит следующим образом:  

Целевая функция – максимизация взвешенного результата деятельности заданной ЕПР (ЕПР0): 
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- на фиксированный размер взвешенной величины ресурсов заданной ЕПР (ЕПР0) 
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где i – индекс вида ресурса (входа) ),1( mi  ; r – индекс вида результата деятельности (выхода) ),1( tr  ; j – индекс единицы 

принятия решения (ЕПР) ),1( nj  ; iv  – вес i-го вида ресурса (входа); rw  – вес r-го вида результата деятельности (выхода); ijx  – 

величина i-го входа j-й ЕПР; 0ix  – величина i-го входа 0-й ЕПР (для которой решается задача); rjy  – величина r-го выхода j-й ЕПР; 0ry  

– величина r-го выхода 0-й ЕПР (для которой решается задача);    бесконечно малая или неархимедова константа обычно порядка 
510  

или 
610 . 

 Рассмотрим применение метода DEA для оценки эффективности работы 7 крупнейших металлургических предприятий Украины 
с целью определения уровня их конкурентоспособности, основываясь на информации о результатах их деятельности за 2012 г. 
Предприятие будет конкурентоспособным только при условии эффективной его работы. 

Для решения поставленной задачи были выбраны Металлургический комбинат «Азовсталь», Мариупольский металлургический 
комбинат им. Ильича, «АрселорМиттал Кривой Рог», Алчевский металлургический комбинат, Енакиевский металлургический завод, 
Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» и Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э.Дзержинского. 

При расчете эффективности работы во внимание принимались следующие 3 вида ресурсов (входов): вход 1 – обязательства 
(заёмный капитал), млрд. грн.; вход 2 – рабочая сила (среднесписочное количество работающих на предприятии), тыс. чел.; вход 3 – 
основные средства, млрд. грн. В качестве результата деятельности (выхода) рассматривалась выручка от реализации металлургической 
продукции, млрд. грн. Значения показателей входов и выходов для каждого предприятия представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 
Исходные данные для решения задачи 

Вход 
Предприятие 

1 2 3 
Выход 

Металлургический комбинат «Азовсталь» 134,642 12,770 95,390 444,236 
Мариупольский металлургический комбинат им. 
Ильича 71,544 36,997 91,592 357,598 
«АрселорМиттал Кривой Рог» 69,282 34,412 58,579 298,898 
Алчевский металлургический комбинат 123,004 13,755 39,356 217,704 
Енакиевский металлургический завод 299,091 7,688 26,540 213,631 
Запорожский металлургический комбинат 
«Запорожсталь» 53,676 18,440 54,685 193,764 
Днепровский металлургический комбинат им. 
Ф.Э.Дзержинского 194,505 15,235 19,410 182,737 

 
Для решения поставленной задачи были построены 7 экономико-математических моделей линейного программирования с 



ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ  
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ  ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 179

ориентацией на вход (фиксированная величина входа для каждого предприятия с максимизацией выхода) типа CCR [26] с постоянной 
отдачей на масштаб. В качестве иллюстрации приведем модель для Металлургического комбината «Азовсталь»: 

Целевая функция 

w.,Z 236444max   

Ограничения: 

,w,v,v,v, 02364443909577012642134 321   

,wv,v,v, 0598,357592919973654471 321   

,w,v,v,v, 0898298579584123428269 321   

,w,v,v,v, 07042173563975513004123 321   

,w,v,v,v, 0631213540266887091299 321   
,w,v,v,v, 0764193685544401867653 321   
,w,v,v,v, 07371824101923515505194 321   

    ,v,v,v,                           13909577012642134 321   

                 
,,                                             v 00010         1       

     ,,                              v 00010       2   

             ,,                v 00010   3     

                .00010,w   

В модели использованы следующие переменные: iv  – вес i-го вида входа )3,1( i , w  – вес выхода. 

Решение задач для каждого предприятия с помощью ППП WinQSB2.0 принесло следующие результаты (таблица 4): 
Приведенные результаты показывают, что два предприятия: Алчевский металлургический комбинат и Запорожский 

металлургический комбинат «Запорожсталь» имеют показатель эффективности деятельности меньше единицы: 

8472,0  ;969,0 *
6

*
4  ZZ . С точки зрения теории DEA, чтобы быть эффективной в смысле достигнутого выхода (результата 

деятельности) ЕПР должна потреблять вход в количестве *
jZ , умноженный на реальный уровень потребления:  

real
ijj

efficient
ij xZx  * , 

либо при заданном уровне входа должна производить больше выхода, уровень которого рассчитывается следующим образом:  

*
j

real
rjefficient

rj
Z

y
y  . 

Таблица 4. 
Оптимальные решения задач для предприятий 

Веса входов Вес выхода 
Предприятие 

v1 v2 v3 w 
*
jZ  

Металлургический комбинат «Азовсталь» 0,0046 0,0045 0,0033 0,0023 1 
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича 0,0058 0,0057 0,0041 0,0028 1 
«АрселорМиттал Кривой Рог» 0,0099 0,0001 0,0053 0,0033 1 
Алчевский металлургический комбинат 0,0021 0,0054 0,0171 0,0045 0,9690 
Енакиевский металлургический завод 0,0014 0,0163 0,0177 0,0047 1 
Запорожский металлургический комбинат 
«Запорожсталь» 

0,0090 0,0088 0,0065 0,0044 0,8472 

Днепровский металлургический комбинат им. 
Ф.Э.Дзержинского 

0,0025 0,0066 0,0210 0,0055 1 

 
В нашем случае для Алчевского металлургического комбината имеем:  

19,119004,123969.014
*
414  realefficient xZx , 

33,13755,13969.024
*
424  realefficient xZx , 

14,38356,39969.034
*
434  realefficient xZx . 

Т.е., реальный уровень потребления указанных видов ресурсов не должен превышать рассчитанного уровня. 
С точки зрения выхода, результат деятельности Алчевского металлургического комбината при условии эффективного 

использования ресурсов должен составить: 

6687,224
969,0

704,217
*
4

4
4 

Z

y
y

real
efficient

. 

Для Запорожского металлургического комбината «Запорожсталь» эффективными значениями затрат ресурсов будут: 

47,4516 efficientx , 62,1526 efficientx , 33,4636 efficientx . При эффективном использовании имеющихся ресурсов результат деятельности 

металлургического комбината «Запорожсталь» должен составить: 711,2286 efficienty . 

В качестве подтверждения сказанного решим задачу для Алчевского металлургического комбината с учетом рассчитанных 
оптимальных (в нашем случае, эффективных) значений объемов ресурсов (рис. 3). 
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Рис. 3. Решение задачи для Алчевского металлургического комбината с учетом корректировки.  

Как видно из приведенного рисунка, целевая функция достигает своего оптимального значения: 1*
4 Z , что и требовалось 

подтвердить. 
Оптимальные значения показателей входов для каждого из предприятий с точки зрения их достаточности для достижения 

максимального уровня эффективности при условии, что предприятия смогут внедрить меры по улучшению своей деятельности, могут быть 
получены также и с использованием теневых цен: 

- для Алчевского металлургического комбината: 





































































13,38

77,13

19,119

41,19

235,15

505,194

4007,0

579,58

412,34

282,69

1189,0

39,95

77,12

642,134

2452,0  

- для Запорожского металлургического комбината «Запорожсталь»: 





































































33,46

62,15

48,45

579,58

412,34

282,69

0426,0

592,91

997,36

544,71

3351,0

39,95

77,12

642,134

1378,0 . 

 Получаемые расхождения в затратах ресурсов (неэффективный объем – эффективный объем) дает почву для разработки системы 
мер, которая позволит повысить результативность деятельности предприятий и, тем самым, обеспечит рост их конкурентоспособности на 
рынке Украины.  

 Таким образом, применение метода DEA к решению задачи оценки эффективности деятельности металлургических предприятий 
позволило выявить не только неэффективно работающие предприятия, но и определить степень данной неэффективности.  

 В заключение следует отметить, что для получения реальной картины уровня конкурентоспособности украинских 
металлургических предприятий на европейском и мировом рынках необходимо решать данную задачу с учетом исходных данных о 
затратах ресурсов и результатах деятельности зарубежных конкурентов.  
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Калінін А.В. Перспективи розвитку венчурного фінансування в Україні. У статті розглядається перспективність використання 
венчурного капіталу. Він являє собою сполучну ланку між носіями капіталу і носіями технологій, вирішуючи тим самим проблему 
фінансової недостатності в секторі стартують інноваційних проектів. Визначено необхідність перегляду основних орієнтирів в 
економічному розвитку країни, а саме поступовий відхід від сировинної залежності в галузі глибокої переробки природних ресурсів, 
виробництво високотехнологічних, конкурентоспроможних продуктів, розвиток інфраструктури, задіявши невикористану інноваційний 
потенціал. Основне значення на цьому етапі має фінансування нових інноваційних компаній. Як показує досвід більшості індустріально 
розвинених країн світу, одним з основних інструментів, що забезпечують інноваційний розвиток, є венчурний капітал. Виділено 
класифікаційні ознаки, відповідно до яких розроблено класифікацію венчурного фінансування, що виникають при венчурному 
фінансуванні; сформульовані специфічні напрями щодо обмеження ризиків, що виникають при венчурному фінансуванні, в залежності від 
того, на якому етапі венчурного процесу знаходиться інноваційний проект. 
Ключові слова: венчурна індустрія, венчурне фінансування, венчурне підприємництво, венчурний бізнес, бізнес-ідея, венчурний фонд, 
інновація. 
Калинин А.В. Перспективы развития венчурного финансирования в Украине. В статье рассматривается перспективность 
использования венчурного капитала. Он представляет собой связующее звено между носителями капитала и носителями технологий, решая 
тем самым проблему финансовой недостаточности в секторе стартующих инновационных проектов. Определена необходимость 
пересмотра основных ориентиров в экономическом развитии страны, а именно постепенный уход от сырьевой зависимости в отрасли 
глубокой переработки природных ресурсов, производство высокотехнологичных, конкурентоспособных продуктов, развитие 
инфраструктуры, задействовав неиспользованный инновационный потенциал. Основное значение на этом этапе имеет финансирование 
новых инновационных компаний. Как показывает опыт большинства индустриально развитых стран мира, одним из основных 
инструментов, обеспечивающих инновационное развитие, является венчурный капитал. Выделены классификационные признаки, в 
соответствии с которыми разработана классификация венчурного финансирования, возникающих при венчурном финансировании; 
сформулированы специфические направления по ограничению рисков, возникающих при венчурном финансировании, в зависимости от 
того, на каком этапе венчурного процесса находится инновационный проект. 
Ключевые слова: венчурная индустрия, венчурное финансирование, венчурное предпринимательство, венчурный бизнес, бизнес-идея, 
венчурный фонд, инновация. 
Kalinin A.V. Prospects for the development of venture capital financing in Ukraine. The article considers the prospects of the venture capital 
usage. It is the link between capital and technology holders, thereby solving the problem of startupters innovative projects lack of financing. The 
necessity of revising the broad guidelines of the economic development of the country, namely a gradual withdrawal from dependence on raw 
materials in the industry of deep processing of natural resources, the production of high-tech, competitive products, infrastructure development, 
utilizing untapped innovation potential. The main importance at this stage is funding new innovative companies. As the experience of most developed 
countries in the world show, one of the main tools of providing innovative development in the country is venture capital. Classification features are 
highlighted in the article, under which developed a classification of venture capital raised by venture capital financing; formulated specific direction 
to limit the risks involved in venture capital financing, depending on what stage of the process an innovative venture project is. 
Keywords: venture capital industry, venture financing, venture enterprise, venture business, business idea, venture capital, innovation.  

 
Постановка проблеми. Одним з актуальних питань в даний час є розвиток сприятливих умов для повноцінного функціонування 

національної венчурної індустрії, (створюються державні венчурні фонди, державно-приватні венчурні фонди, технопарки і бізнес-
інкубатори , працює механізм співфінансування інноваційних компаній тощо). Однак, незважаючи на загальний рух у правильному 
напрямку з формування венчурної індустрії, зусилля підприємців, бізнесу і держави не завжди носять системний, цілеспрямований 
характер. Тому цілісна регульована система венчурного фінансування, яка була б націлена на освоєння нових, передових науково-
технічних розробок у промисловості України практично відсутня. 

Теоретичні та практичні аспекти розвитку венчурної індустрії в Росії і за кордоном знайшли своє відображення у працях таких 
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вітчизняних вчених-економістів і практиків, як: В.Хартман, Б.Санто, Р.Фостер, Й.Шумпетера а також Балашов І., Баранецький І., Боднарчук 
Р., Варфоломєєва В., Горшунова І., Гриненко О., Долгополова Л., Нежиборець В., Орлюк О., Шевцов А., Шеховцев М., Аммосов Ю.П., 
Аньшін В.М., Балабан AM, Балабан М.А., Бродський М . Н., Бунчук М., Власов О.М., Воронцова В.І., Гулькин П.Г., Давидюк Г.В., Дагаєв 
А.А., Івіну JI.B., Каширін А.І., Мотовілов О.В., Никон А.І., Нікіфоров Ю.В., Пилипенко І.В., Подузов А.А., Семенова А.С., Філін С.О., 
фолом О.М., Фонштейн Н . М.та багато інших. 

Також варто відзначити, що проблеми розвитку венчурного фінансування в Україні  стали перебувати в центрі уваги національних 
і закордонних економістів з недавнього часу, в силу цього дана сфера залишається слабо вивченою в економічній науці. 

У цьому зв'язку вивчення теоретико-методологічних, методичних і практичних проблем в галузі розвитку венчурного фінансування 
в Україні, на наш погляд, видається актуальним. 

Метою даної статті є розгляд венчурного капіталу і дослідження сутності та механізму функціонування венчурного фінансування, а 
також аналіз стану венчурного фінансування в Україні. 

Відомою характеристикою ринкової економіки виступає здійснення конкурентної боротьби за ринки збуту у виробників товарів і 
послуг. Досягти успіху при цьому вдається лише двома варіантами: зниженням ціни на товар або досягненням високого рівня якості. 
Ефективним способом досягнення цих цілей є розвиток науки і застосування результатів НТП [3]. Цьому сприяє розвиток інноваційного 
підприємництва, яке вимагає дуже великих витрат, які не завжди виправдовуються, і пов'язані з великим ризиком. Однією з форм 
фінансування інноваційної діяльності компаній, є залучення венчурного капіталу. 

Венчурне фінансування - це різновид грошового капіталу, яка виникла під впливом системи субсидування науково-дослідних робіт 
за індивідуальними проектами і програмами. 

Венчурний капітал можна визначити і як керований професіоналами пул інвестиційних коштів. Фактично венчурне фінансування 
може бути охарактеризоване як джерело довгострокових інвестицій, що надаються зазвичай на 5 -7 років підприємствам, що знаходяться на 
ранніх етапах свого становлення, а також, діючим підприємствам для їх розширення і модернізації.  

Поняття «венчур» походить від англійського слова «venture», яке в економічному контексті перекладається як «ризикована затія, 
ризиковане підприємство». Відповідно, під венчурним фінансуванням в інвестиційному менеджменті розуміють вкладення коштів 
інституційними або індивідуальними інвесторами в реалізацію проектів з високим рівнем ризику і невизначеністю результату в обмін на 
пакет акцій або певну частку в статутному капіталі. 

Як правило, об'єктами подібного фінансування є нові, що знаходяться на ранній стадії реалізації або дослідження наукомісткі і 
високотехнологічні проекти, конструкторські розробки, винаходи або навіть «голі» ідеї, кінцеві результати яких важко прогнозувати. 

Оскільки більшість таких проектів в початковий момент часу неліквідні і не мають матеріального забезпечення, їх ініціаторам 
складно отримати кошти на реалізацію з традиційних джерел. Приймаючи на себе високі ризики, венчурні інвестори розраховують на 
отримання адекватної прибутковості. 

На розвинених ринках венчурні інвестори шукають можливість отримати прибуток в 3-5 разів вище, ніж по безризикових 
вкладеннях. Таким чином, наприклад, якщо прибутковість за казначейськими зобов'язаннями США в середньому становить близько 5% 
річних, необхідна віддача від ризикових інвестицій повинна бути не менше 15-25%. При інвестуванні на ринках, що розвиваються вимоги 
до прибутковості, як правило, істотно зростають з урахуванням премій за політичні, інституційні та інші види ризиків. У результаті 
мінімальний рівень віддачі зазвичай складає не менше 25-30% річних, однак на практиці він може бути значно вища і залежить як від типу 
інвестора, так і особливостей конкретного проекту. 

Можна виділити наступні особливості венчурного фінансування [5]: 
 венчурний інвестор здійснює вкладення на довгостроковій основі і не очікує швидкої віддачі; 
 венчурний інвестор з самого початку передбачає свій вихід з проекту. Існує три основних способи виходу з проекту: 

виведення компанії на біржу, продаж її стратегічному покупцю або менеджменту. Таким чином, підприємство повинно заздалегідь 
підготуватися до цієї події, щоб виведення коштів не позначився на його операційної та фінансової діяльності; 

 венчурний інвестор пред'являє особливі вимоги до менеджменту проекту і реалізує його команді. Нерідкі випадки, коли 
кошти виділяються не стільки під тог чи інший проект, скільки під конкретних людей; 

 венчурний інвестор часто входить в керівництво компанії або групи, що реалізує проект, що фінансується. При цьому він 
надає підтримку та консультативну допомогу керівництву фірми, оскільки зацікавлений у якнайшвидшому успіху і отриманні доходів. 

У табл. 1 відображені головні порівняльні характеристики, які відрізняють венчурне фінансування від інших типів отримання 
інвестицій. 

Таблиця 1 
Характеристики різних видів фінансування у порівнянні з венчурним [7] 

Джерела фінансування Банки Стратегічні партнери Венчурне фінансування 

Інвестиції в акціонерний капітал - + + 

Кредити + - + 

Довгострокові інвестиції + + + 

Ризиковий бізнес - - + 

Участь інвестора в управлінні фірмою - + + 

Аналізуючи характеристики їх можна розділити на п’ять категорій:  
По-перше, воно неможливе без принципу «схваленого ризику». Це означає, що вкладники капіталу заздалегідь погоджуються з 

можливістю втрати коштів при невдачі фінансованого підприємства в обмін на високу норму прибутку в разі її успіху. 
По-друге, такий вид фінансування припускає довгострокове інвестування капіталу, при якому вкладникові доводиться ожити в 

середньому від 3 до 5 років, щоб переконатися у перспективності проекту, та від 5 до 10 років, щоб отримати прибуток на вкладений 
капітал. 

По-третє, ризикове фінансування розміщується не як кредит, а у вигляді пайового внеску до статутного капіталу венчура. Знову 
створюються підприємства, як правило, користуються юридичним статусом партнерств, а вкладники капіталу стають у них партнерами з 
відповідальністю, обмеженою розмірами вкладу. Залежно від частки участі, яка обумовлюється при наданні грошей, ризикові інвестори 
мають право на відповідне одержання майбутніх прибутків від фінансованого підприємства. 

По-четверте, венчурний підприємець на відміну від стратегічного партнера рідко прагне захопити контрольний пакет акцій 
компанії. Зазвичай це пакет акцій близько 25 - 40% [2]. 

По п'яте, ще однією особливістю ризикової форми фінансування є високий ступінь особистої зацікавленості інвесторів в успіху 
нового підприємства. Це випливає як з високу ризикованість проекту, так і зі статусу співвласника бізнесу венчура. Тому ризикові 
інвестори часто не обмежуються наданням коштів, а надають різні консультаційні, управлінські та інші послуги створені венчури. 

Венчурне фінансування здійснюється в кілька етапів. Їх кількість і тривалість будуть залежати від того, на якій стадії життєвого 
циклу інновації здійснюватиме венчурне фінансування. 
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Таблиця 2 
Етапи здійснення венчурного фінансування фірми 

Передстартовий капітал Відносно невеликі суми, необхідні для підготовки техніко-економічного обґрунтування і 
фінансування пов'язаних з ними досліджень 

Стартовий  
капітал 

Промислове проектування товару і випуск досвідченої партії (поки що некомерційне 
виробництво); фінансування, необхідне для того, щоб компанія фактично почала щось робити 

Другий етап Оборотний капітал для підтримки первинного росту; прибули ще немає. 

Третій етап Головний етап розширення компанії, на якому швидко росте об'єм збуту, самоокуповування 
фірми знаходиться на нульовому рівні або тільки пішла в гору, але фірма все ще є приватною 
компанією. 

Четвертий етап Перехідне фінансування для підготовки компанії до перетворення на акціонерне підприємство. 

Традиційна скупка Набуття прав власності на іншу компанію і переклад її під контроль фірми 

Викуп менеджменту Керівництво компанії вирішує викупити її у нинішніх власників. 

Приватизація Деякі власники або менеджери компанії скуповують усі її акції в обороті і знову перетворюють 
фірму на приватну. 

Для кожного етапу венчурного фінансування нової інноваційної компанії існує свій інституційний тип ринку ризикового капіталу 
у сфері обігу цінних паперів. 

Таблиця 3 
Ринки ризикового капіталу і фінансування нового підприємства [3] 

Перший етап фінансування Другий етап фінансування Третій етап фінансування 

 Неофіційний ринок 
ризикового капіталу («добрі дядьки») 
 Приватні венчурні 
компанії 
 Офіційний ринок 
цінних паперів 

 Приватні венчурні компанії 
 Малі інвестиційні компанії 
компанії 
 Філії великих корпорацій 
 Венчурні компанії, що 
субсидуються державою 

 Офіційний ринок 
цінних паперів 
 Усі види компаній 
венчурного капіталу 

Для отримання венчурних інвестицій необхідно: 
розробити привабливу ідею, конкурентні переваги, ринковий, технологічний і комерційний потенціал якої зрозумілі інвестору, а 

потенційний дохід від реалізації вище, ніж супутні ризики; 
володіти кваліфікованою командою управлінців, яка має досвід і професійні навички для втілення пропонованої ідеї; 
надавати венчурному інвесторові всю, навіть суто конфіденційну, інформацію, що відноситься до компанії або проекту; 
мати деякі унікальні переваги, наприклад використання спеціальних технологій, ноу-хау, відомих фахівців і т.д. Існує два основних 

типи джерел подібного фінансування: 
венчурні інвестиційні фонди (venturingfund), які здійснюють ризикові вкладення в проекти фірм і окремих підприємців; 
індивідуальні інвестори або бізнес-ангели (business angel), тобто фізичні особи, які досягли певного рівня добробуту і здатні 

вкладати особисті кошти в проекти з високим потенціалом зростання. 
Список цих джерел можна скласти наступним чином [1]: 

1. Закриті партнерства з венчурним капіталом (грошові кошти сімей, пенсійних фондів, великих індивідуальних інвесторів і т.д.). 
2. Публічні фонди венчурного капіталу. 
3. Венчурний капітал корпорацій. 
4. Фонди венчурного капіталу інвестиційних банківських фірм. 
5. Інвестиційні компанії дрібного підприємництва (SBIC - smallbusinessinvestmentcompany) і такі ж компанії для інвестицій у дрібні 
підприємства, що належать представникам меншин (MESBIC - minorityenterprisesmallbusinessinvestmentcompany). 
6. Індивідуальні інвестори. 

Розглянемо кожний з зазначених типів: 
Закриті партнерства з венчурним капіталом. На цю групу припадає найбільше число венчурних капіталістів, і, взята як ціле, вона 

являє собою найбільший джерело грошових коштів. На перших порах окремі люди, що досягли успіхів у створенні власних підприємств, 
інвестували частину прибутку в інші молоді компанії, яким ще тільки належало боротися за свою долю. Вони бачили можливості, які 
можна було реалізувати при додатку їх капіталу, а можливо і при використанні їх власних знань і досвіду. Вони могли дозволити собі 
ризикнути і очікували отримати значний прибуток. Пізніше ці люблять і вміють ризикувати підприємці стали з'єднувати свої кошти і 
утворювати партнерства. Вони вибирали для інвестування ті компанії, в яких сподівалися найбільш ефективно використовувати свої досвід, 
зв'язки та управлінське мистецтво. 

Публічні фонди венчурного капіталу. Зазвичай венчурний фонд являє собою «котел» грошовий коштів, керований незалежним 
менеджером (керуючою компанією). Керуюча компанія належить або фінансовій структурі, або виконавчим директорам, в ній працюють. 
Сам фонд належить зовнішнім інвесторам, які тримають його акції, паї або участь з обмеженою відповідальністю, залежно від структури 
фонду. Фонд у свою чергу інвестує в підприємства, з яких формує портфель. 

Венчурний капітал корпорацій. Більше 50 великих світових корпорацій колись утворили власні інвестиційні пули. Пізніше 
кількість діючих фондів коливалося залежно від їх стратегій і від самих різних обставин, що супроводжували злиттів і реорганізацій 
корпорацій. Такі венчурні фонди, як правило, діють так само, як і закриті фонди. Однак можуть бути значні відмінності в цілях, які 
переслідуються фондами корпорацій і закритими фондами. 

Фонди венчурного капіталу інвестиційних банківських фірм. Інвестиційні банківські фірми вже давно грають важливу роль в 
наданні фінансової підтримки зростаючим компаніям. Зараз вони стали діяти вже в сфері венчурного капіталу. Інвестиційні банки раніше 
традиційно поставляли капітал для фінансування на порівняно більш пізніх стадіях розвитку компаній, продаючи їх акції на приватних і 
публічних ринках. Розширюючи коло надаваних клієнтам послуг, деякі з них утворили власні фірми з венчурним капіталом. Таким чином, 
стає можливим забезпечити фінансування не тільки на пізній, але і на ранній стадії. Краще обслуговуючи своїх клієнтів, вони отримують 
такі ж високі прибутки, що і фірми з венчурним капіталом інших видів. 

SBIC і MESBIC. Інвестиційні компанії малого бізнесу (SBIC) і такі ж компанії для інвестицій у малий бізнес, що належить 
представникам меншин (MESBIC), являють собою закриті фірми з венчурним капіталом, що діють на підставі ліцензії Управління у 
справах малого бізнесу (SBA) та відповідно до встановлених для них правилами. 
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Індивідуальні інвестори. Індивідуальні інвестори представляють собою значну силу. Вони були першими венчурними 
капіталістами, коли масштаби були набагато скромніші, а учасниками справи виступали родичі, друзі, сусіди. Роль індивідуального 
інвестора в освіті «зародкового» капіталу важлива тому, що він готовий вкласти капітал у такий проект, який приватний венчурний 
капіталіст може порахувати занадто ризиковим, оскільки він не задовольняє критеріям його фірми щодо інвестицій. Хоча такі ранні стадії, 
безумовно, пов'язані з великим ризиком, проте в разі успіху вони обіцяють чималу винагороду. Індивідуальні інвестори, або бізнес-ангели, 
можуть бути як українськими, так і зарубіжними фізичними особами. Ця група інвесторів найбільш закрита. Однак якщо підприємець 
зможе знайти такого інвестора, зацікавити його своєю ідеєю і здобути довіру, то проблема залучення коштів значно спрощується. Як 
правило, обсяг вкладень бізнес-ангелов становить від 50 тис. до 1 млн дол. 

Головними джерелами фінансуванні всьому світі є кошти венчурних фондів та індивідуальних інвесторів, але в Україні ці 
напрями та інші напрями майже на представлені, що відображено у обсягах залучення венчурного фінансування у 2012 році, що 
відображено на рис. 1  
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Рис. 1 Обсяги залучення венчурного капіталу в Україні, РФ,ЄС та США у 2012 році 
 
Однією з причин низького залучення коштів є складні умови для отримання фінансування, та глобалізація інвестиційних 

проектів. Венчурні фонди та індивідуальні інвестори більш вірогідно інвестують кошти у вже створену компанію, ніж у просто ідею. А в 
умовах розвитку українського ринку інновацій зазвичай необхідно інвестування з самої початкової стадії. А для цього необхідно 
дотримуватися певних вимог інвесторів для отримання коштів на розвиток. 

Однак, можна також зазначити, що в Україні потрохи починають формуватися інститути венчурного фінансування, але обсяги 
фінансових ресурсів під їх управлінням значно нижче ніж у фондів з країн ЄС та США. У табл. 4 представлено порівняльну статистику 
п’яти найбільших венчурних компаній України, ЄС та США, інвестуючи кошти у інноваційні проекти: 

Таблиця 4 
Напрями спрямування та обсяг капіталу під керівництвом провідних венчурних фондів України, ЄС та США у 2012 р.  

№ Назва компанії Одиниця виміру Об’єм капіталу 
під управлінням 

Напрями фінансування 

США 
1 Oak Investment Partners млн. дол. 8400 Інформаційні технології та медицина 
2 IDG Ventures млн. дол. 6800 ІТ, медицина 
3 Accel Partners млн. дол. 6000 Технології, медіа 
4 Draper Fisher Jurvetson млн. дол. 5500 Технології 
5 Sequoia Capital млн. дол. 4000 Технології, зелені технології 
  Всього млн. дол. 30700   

Країни Європейського Союзу 
1 3i млн. дол. 19050 ІТ, зелені технології, інтернет, 

коммунікації, бізнес послуги, медицина, 
біотехнології 

2 Balderton Capital млн. дол. 1900 Технології, медіа 
3 Index Ventures млн. дол. 2250 ІТ, інтернет, телекомунікації, медіа, 

зелені технології,  
4 HealthCap млн. дол. 1000 Інформаційні технології та медицина 
5 Wellington Partners Venture Capital млн. дол. 700 Технології, зелені технології 
  Всього млн. дол. 24900   

Україна 
1 Chernovetskyi Investment Group млн. дол. 750 ІТ, інтернет 
2 Dekarta Capital млн. дол. 100 ІТ, інтернет 
3 TA Venture млн. дол. 50 ІТ, інтернет 
4 Vostok Ventures млн. дол. 45 ІТ, інтернет 
5 AVentures Capital млн. дол. 30 ІТ, інтернет 
  Всього млн. дол. 975   

 
Також слід відокремити значні ризики, які виникають при фінансуванні інноваційних проектів і це також не є виключним 

фактором стримування фінансування розвитку технологій та інших високо ризикових сфер національної економіки. На закінчення 
виділимо основні недоліки венчурного фінансування інвестицій: складність залучення (пошуку інвесторів); необхідність виділення частки в 
капіталі (як правило, контрольний пакет); можливість несподіваного виходу інвестора з проекту або реалізації ним своєї частки стороннім 
суб'єктам; максимальні вимоги до розкриття інформації; можливість втручання інвестора в управління проектом або фірмою; слабкий 
розвиток інформованості в Україні. 

Але в цілому в цілому воно характеризується наступними перевагами: 
 дозволяє залучити необхідні кошти для реалізації високоризикових, але перспективних і потенційно високоприбуткових проектів, коли 
інші джерела недоступні; 

 не вимагає застав і інших видів забезпечення; 
 може бути надано в короткі терміни; 
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 як правило, не передбачає проміжних виплат (відсотків, дивідендів) та ін 
На даний момент існує ряд передумов, які можуть прискорити зростання венчурних інвестицій в Україні в найближчі роки: 

поліпшення інвестиційного клімату;  наявність великої науково-технічного та технологічного потенціалу, а також конкретних розробок і 
проектів, готових до реалізації; зростання добробуту населення країни; скорочення можливостей для спекулятивного нарощування капіталу 
та ін 

До факторів, що стримує розвиток венчурного бізнесу в нашій країні, слід віднести: нерозвиненість і низьку ємність фондового 
ринку, внаслідок чого утруднений традиційний спосіб виходу інвесторів з проектів; дефіцит професійних менеджерів, здатних розкрити 
комерційний потенціал науково-технічних розробок, розробити проект за міжнародними стандартами і залучити ризиковий капітал; 
низький купівельний попит на високотехнологічні продукти всередині країни; невисока ліквідність венчурного капіталу; відсутність 
державної підтримки (надання пільг, захисту інтелектуальної власності тощо). 

Висновки. На сьогоднішній день нерозвиненість венчурної індустрії в Україні обумовлена слабкою законодавчою базою, 
недосконалим фондовим ринком, непрозорістю фінансової діяльності компаній, відсутністю гарантій для інвестора, відсутність фахівців з 
управління венчурними фондами, відсутність податкових пільг для венчурних інвестицій. Успішний досвід розвитку системи і механізму 
венчурного інвестування, апробований в інших країнах, безумовно, може бути і повинен бути використаний Україною, однак тут слід 
враховувати і ті конкретні практичні приклади, коли досвід США, будучи перенесений в чистому вигляді, без зміни навколишнього його 
інфраструктури, правового середовища і т.п. у західноєвропейських країнах, опинявся невдалим і не давав потрібного економічного ефекту. 
Іншими словами, необхідно не просто переймати зарубіжний досвід побудови системи та розвитку механізму венчурного інвестування, а 
обов'язково адаптувати його до національних особливостей у правовій області (так, наприклад, суттєві відмінності в правових системах 
України та США взагалі не дозволять використовувати окремі елементи американського механізму венчурного інвестування в Україні), 
готувати необхідну інфраструктуру, включаючи інституційну і т.п. 

Створення сприятливого інвестиційного клімату, удосконалення законодавчої бази буде сприяти зростанню обсягів венчурного 
фінансування української економіки і можна внести рекомендації з внесення пропозицій щодо поліпшення податкового регулювання 
венчурних фондів - у визначенні податкової бази по податку на прибуток для венчурних фондів, що не відносяться до майнових 
комплексів, який формується на підставі спеціального договору; у встановленні спеціального режиму оподаткування виплат по заробітній 
платі в компаніях, які професійно займаються управлінням венчурними фондами; в розробці податкових стимулів для промислових 
корпорацій, які вкладають кошти у венчурні фонди, які здійснюють інвестиції за основним профілем діяльності промислових корпорацій; 
податкових пільг і преференцій для малих і середніх підприємств - з ПДВ при реалізації нових видів продукції; по страхових внесках для 
малих і середніх інноваційних підприємств; з податку на майно організації відносно нового обладнання, що використовується у 
виробництві наукомістких видів продукції; пільги щодо земельного податку для наукових організацій та інноваційних підприємств; 
звільнення від обкладення податком на прибуток доходів від операцій з реалізації виключних прав; додаткові преференції для інноваційних 
підприємств при постановці на облік та щорічному обліку інтелектуальної власності, яка є базисом інновацій; субсидії на сплату відсотків 
за банківськими кредитами, спрямованих на придбання нового технологічного обладнання та створення сучасних виробничих 
потужностей. 
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Карпухно І.О. Проблеми інтеграції України з країнами Чорноморської економічної співдружності 
У статті досліджуються основні проблеми інтеграції та тенденції взаємодії України з країнами Чорноморської економічної співдружності 
(ЧЕС). Розглянуто особливості участі Україні в іншій міжнародній економічній організації субрегіонального характеру - Співдружності 
Незалежних Держав. Аналізується специфіка та особливості зовнішньої політики України щодо розвитку інтеграційних процесів. 
Приділено увагу таким категоріям, як економічний взаємозв’язок, економічна взаємодія та економічна взаємозалежність. Проаналізовано 
динаміку зовнішньої торгівлі України та динаміку сальдо зовнішньоторговельного балансу України. У зв’язку з питаннями інтеграції 
України в міжнародні об’єднання проаналізовано географічну структуру зовнішньої торгівлі України і виділено найбільш впливових 
економічних агентів. Економічна інтеграція є одним із факторів, що впливає на динаміку та структуру зовнішньої торгівлі країни. 
Розглянуто особливості та перспективи розширення співробітництва України з країнами ЧЕС в соціально-економічній сфері. Одним з 
важливих напрямів виділено зміцнення координації й співробітництва країн ЧЕС в енергетичній області.  
Ключові слова: інтеграція, співдружність, міжнародне об’єднання, зовнішня торгівля, зовнішньоторговельний баланс, економічний 
взаємозв’язок, економічна взаємодія, економічна взаємозалежність 
Карпухно И.А. Проблемы интеграции Украины со странами Черноморского экономического содружества 
В статье исследуются основные проблемы интеграции и тенденции взаимодействия Украины со странами Черноморского экономического 
содружества (ЧЭС). Рассмотрены особенности участия Украины в другой международной экономической организации субрегионального 
характера - Содружества Независимых Государств. Анализируется специфика и особенности внешней политики Украины относительно 
развития интеграционных процессов. Уделено внимание таким категориям, как экономическая взаимосвязь, экономическое взаимодействие 
и экономическая взаимозависимость. Проанализировано динамику внешней торговли Украины и динамику сальдо внешнеторгового 
баланса Украины. В связи с вопросами интеграции Украины в международные объединения проанализирована географическая структура 
внешней торговли Украины и выделено наиболее влиятельные экономические агенты. Экономическая интеграция является одним из 
факторов, влияющим на динамику и структуру внешней торговли страны. Рассмотрены особенности и перспективы расширения 
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сотрудничества Украины со странами ЧЕС в социально-экономической сфере. Одним из важных направлений выделено укрепление 
координации и сотрудничества стран ЧЕС в энергетической области.  
Ключевые слова: интеграция, содружество, международное объединение, внешняя торговля, внешнеторговый баланс, экономическая 
взаимосвязь, экономическое взаимодействие, экономическая взаимозависимость 
Karpukhno I. Problems of integration of Ukraine with the countries of Black Sea Economic Cooperation 
The main problems of integration and a tendency of interaction of Ukraine with the countries of Black Sea Economic Cooperation (BSEC) are 
investigated in this article. Features of participation of Ukraine in other international economic organization of subregional character - the 
Commonwealths of Independent States are considered. Specifics and features of foreign policy of Ukraine concerning development of integration 
processes are analyzed. The attention to such categories, as economic interrelation, economic interaction and economic interdependence is paid. The 
dynamics of foreign trade of Ukraine and dynamics of the foreign trade balance of Ukraine are analyzed. Due to the questions of integration of 
Ukraine in the international associations the geographical structure of foreign trade of Ukraine is analyzed and the most influential economic agents 
are allocated. The economic integration is one of the factors, which influence dynamics and structure of foreign trade of the country. Features and 
prospects of expansion of cooperation of Ukraine with BSEC countries in the social and economic sphere are considered. Strengthening of 
coordination and cooperation of the countries of BSEC in power area is allocated like one of the important directions.  
Keywords: integration, commonwealth, international association, foreign trade, foreign trade balance, economic interrelation, economic interaction, 
economic interdependence 

 
Постановка проблеми. Історичне співіснування України з її країнами-сусідами породило стійкі господарські зв’язки між ними. 

Розпад СРСР привів до раптового розриву багатьох таких зв’язків, що негативно вплинуло на економічний розвиток господарств цих країн. 
Проте не виникало сумнівів щодо необхідності інтеграції України в світове господарство та розвитку її міжнародних зв’язків. Розвиток 
інтеграційних процесів взагалі є важливою характеристикою сучасного світового господарства. Країни вступають в різного типу 
об’єднання або співдружності, оскільки отримують певні вигоди, економічна інтеграція створює умови для прискорення інтернаціоналізації 
виробництва країн-учасниць, вирівнювання їх основних соціально-економічних параметрів. У світовому господарстві відбувається тісне 
наближення національних економік з метою поглиблення інтеграційних зв’язків і проведення взаємоузгодженої зовнішньоекономічної 
політики. 

Вектори інтеграції України в світове господарство є різноманітними. Якщо в перші роки незалежності основне місце займало 
членство в СНД, то друге місце зайняла інтеграція до Чорноморської економічної співдружності. Сьогодні актуальною темою є вибір 
України – приєднання до Митного союзу з Російською Федерацією, Білорусією та Казахстаном, як здійснення кроку до ЄврАзЕС, або 
європейська інтеграція.   

Аналіз останніх досягнень і публікацій. Проблеми інтеграції та взаємодії України з іншими країнами розглядалися багатьма 
вченими-економістами: Ганущак-Єфіменко Л.М. [1], Грищенко І.М., Гончаров Ю.В.[2], Дедяєва Л.М.[3], Короткова Д.О.[4] , Онищенко 
В.П. [5], Пєнська І.О. [6], Резнікова Н.В.[7], Саттарова С. [8], Смирнов І.Г. [9], Чугаєнко Ю.О. [10], Хвесик М.А.[11] та ін. 

Ведеться багато дискусій щодо приєднання України до різних інтеграційних «центрів», щодо визначення Україною можливої 
інтеграційної стратегії. Багато економістів та політичних діячів розглядають позитивні та негативні наслідки цих процесів. Залишається 
відкритим питання, куди спрямувати Україні вектор своєї інтеграції. 

Метою даної статті є дослідження основних проблем щодо взаємодії, інтеграції та розширення співробітництва України з країнами 
ЧЕС в соціально-економічній сфері. 

Основні результати дослідження. Одна з провідних тенденцій інтернаціоналізації та розвитку сучасного світового господарства 
проявляється в створенні великих зон впливу тієї або іншої держави або групи найбільш розвинених країн. Ці країни та групи держав 
стають своєрідними інтеграційними центрами, навколо яких групуються інші держави. Інтернаціоналізація виробництва має певні 
економічні вигоди, оскільки сприяє ефективному використанню ресурсів різних країн і дає економію на масштабі. Інтернаціоналізація 
відбувається на загальносвітовому і на регіональному рівнях та може проходити по-різному. По-перше, між країнами встановлюються 
стійкі економічні зв’язки за принципом взаємодоповнення. При цьому кожна країна спеціалізується на розвитку певних галузей для того, 
щоб значною мірою продавати продукцію цих галузей іншим країнам, а потім за валютний виторг придбати ті товари, на яких 
спеціалізуються інші країни. З одного боку, це вигідно країнам, що взаємодіють, проте, з іншого боку, їх економіка розвивається 
односторонньо та сильно залежить від світового ринку. По-друге, більш високий рівень інтернаціоналізації припускає вирівнювання 
економічних параметрів країн-учасниць. Для регулювання цього процесу створюються спеціальні наднаціональні економічні організації, 
які перехоплюють частину економічного суверенітету в національних держав. З більш відчутним ефектом подібна інтернаціоналізація 
відбувається не на світовому, а на регіональному рівні у вигляді створення інтеграційних союзів різних груп країн. У регіональної 
інтеграції окрім економічних є і політичні причини. Зміцнення економічних відносин між певними країнами, зрощування національних 
економік дозволяє проводити взаємоузгоджену політику у відношенні інших країн. Формування інтеграційних угрупувань стало однією з 
мирних форм сучасного геополітичного суперництва.  

Проте за умов інтеграції та глобалізації актуалізується проблема економічної залежності країн. Теорія залежності, що виникла у 50-
ті рр. ХХ ст., висвітлила існуючи диспропорції світового розвитку як наслідок несприятливих умов торгівлі між індустріально розвинутими 
країнами та іншими. Потенціал найбідніших країн використовувався у сировинній площині, перевищення ціни імпорту над експортом 
фактично унеможливлювало зростання економік цих країн. Багаті країни не лише борються за частку глобального ринку, а й іноді 
допомагають залежним країнам, щоб підсилити їх власні позиції у цій боротьбі за глобальний ринок [7, С. 39]. Для того, щоб розглянути 
категорію залежності, слід розділити такі поняття, як економічний взаємозв’язок, економічна взаємодія і економічна взаємозалежність. 

Економічна взаємодія – форма взаємовигідного або вимушеного співробітництва, що реалізується здебільшого через торговельні 
канали. Не має жорстких усталених вимог і дає змогу суб’єктам взаємодії реалізовувати аналогічні інтереси за рахунок заміни одних 
учасників на інших навіть у короткостроковій перспективі. 

Економічний взаємозв’язок – це ситуація, за якої окрема держава зазнає впливу зворотного зв’язку результатів своєї власної 
політики щодо інших країн або регіонів світу. Характер взаємозв’язку не є граничним і може змінюватися в середньо та довгостроковій 
перспективі без нанесення істотних втрат його учасникам. 

Економічна взаємозалежність – стан взаємної відповідальності, нерозривності економічних процесів, що протікають між 
учасниками взаємодії, яка характеризується більш високим рівнем інституційного оформлення. Зачіпає інтереси не лише суб’єктів 
господарювання, держав, але й націй. Найчастіше виступає проявом посилення інтеграційних процесів та наслідком глобалізації. 

Держави проходять різні стадії: економічна взаємодія, економічний взаємозв’язок, економічна взаємозалежність. 
Зовнішню політику України визначає Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики України» (2010р.), де Україна 

декларується як європейська позаблокова держава, яка здійснює відкриту зовнішню політику і прагне співробітництва з усіма 
заінтересованими партнерами, уникаючи залежності від окремих держав, груп держав чи міжнародних структур.  

За даними Секретаріату Всесвітньої торговельної організації у світі зареєстровано 214 регіональних торговельних угод 
інтеграційного характеру. Найбільшими й активними діючими інтеграційними блоками є Європейський союз (ЄС), Північноамериканська 
зона вільної торгівлі (НАФТА) і організація «Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво» (АТЕС). 

Таке міжнародне економічне об’єднання як Чорноморська економічна співдружність (ЧЕС) фактично почало функціонувати з 1992 
р., зараз у її складі - 12 країн-учасниць: Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Російська Федерація, Румунія, 
Сербія, Туреччина, Україна. На саміті в м. Ялті у 1998 р. був підписаний Статут Організації Чорноморського Економічного 
Співробітництва. Країни-учасниці ЧЕС здійснюють співробітництво в багатьох областях: торгівлі, промисловості, транспорту, зв’язку, 
науки та техніки, енергетики, видобутку й переробки мінеральної сировини, у сфері сільського господарства, туризму й екології та ін. 
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Основними цілями ЧЕС є наступні: 
-  створення режиму вільного руху товарів, послуг, капіталів, що стимулюватиме економічні контакти, розширить рамки 

виробничої кооперації та спільних інвестицій у сферах взаємних інтересів; 
-  формування інфраструктури бізнесу - мережі банків і ділових центрів для фінансування й інформаційної підтримки державних і 

приватних інвестицій в інфраструктурні проекти; 
-  спорудження спільними зусиллями об’єктів інфраструктури на транспорті - створення нових транспортних комунікацій, перехід 

на сучасні транспортно-навантажувальні і складські технології; створення транспортних коридорів; 
- організація поромного повідомлення між портами Чорного моря; створення транспортно-експедиторських фірм по 

обслуговуванню в ЧЕС; 
- забезпечення координації й завантаження судноремонтних заводів з метою здійснення ремонту судів країн ЧЕС; 
- розвиток транспортно-експедиторського співробітництва в області автотранспорту, створення необхідної інфраструктури; 

розширення залізничного сполучення між країнами ЧЕС; включаючи будівництво залізничних вокзалів; розвиток портового господарства; 
налагодження авіаційного повідомлення між головними центрами країн ЧЕС; 

-  комплексне використання й охорона ресурсів Чорного моря - біологічних, мінеральних, водних, у тому числі в області морського 
рибальства й риборозведення; 

-  співробітництво в розвитку паливно-сировинної бази регіону щодо раціонального використання енергії, у тому числі спільне 
фінансування енергетичних об'єктів, будівництво газо- і нафтопроводів, модернізація нафтопереробних підприємств, будівництво 
терміналів на березі Чорного моря щодо приймання нафти й газу, уведення в дію нових і реконструкції діючих вугільних підприємств із 
впровадженням нового покоління гірських машин, розвиток використання нетрадиційних джерел енергії; 

- співробітництво в технічному переозброєнні металургійних підприємств країн ЧЕС, впровадженні нових потужностей, у тому 
числі використанні нового покоління машин безперервного розливання стали; комп’ютеризація й автоматизація виробничих процесів з 
метою поліпшення екології й умов праці металургів та захисту водного й повітряного басейнів; 

- розвиток співробітництва в агропромисловому комплексі країн ЧЕС, у тому числі шляхом виробництва техніки для оснащення 
фермерських господарств; вирощування твердих сортів пшениці, сої, бобів, соняшника; 

- співробітництво в розвитку харчової й переробної промисловості шляхом створення спільних підприємств для випуску 
таропакувальних матеріалів, продуктів дитячого харчування; технічне переоснащення тютюнової, кондитерській і масложирової галузі й 
організація серійного виробництва технологічного обладнання для цих галузей, включаючи виробництво запасних частин до нього, засобів 
механізації й автоматизації; 

- участь у конверсії оборонної промисловості; 
- розвиток сучасної системи телекомунікації, включаючи забезпечення надійного телефонного зв'язку між країнами 

Причорномор’я; реалізація проекту по будівництву оптико-волоконної лінії зв’язку між Туреччиною, Болгарією, Румунією й Україною; 
- кооперації в розвитку уніфікованої митної системи країн регіонів; створення розрахунків і можливої наступної організації 

Чорноморського платіжного союзу; 
- співробітництво країн Причорномор’я в розвитку процесів приватизації, підприємництва, зміцнення малого й середнього бізнесу. 
Основними напрямками діяльності ЧЕС в економічній сфері є розвиток багатобічного співробітництва в погоджених областях; 

розширення диверсифікованості співробітництва; поліпшення умов для підприємницької діяльності й стимулювання індивідуальних і 
колективних ініціатив підприємств і фірм; сприяння розвитку підприємництва шляхом стимулювання співробітництва між малими й 
середніми підприємствами, інвесторами, підприємцями й промисловцями. Крім того, проводиться робота з розширення та поглиблення 
співробітництва в сфері банків і фінансів, з питань усунення подвійного оподатковування, захисту інвестицій, передачі статистичних даних 
і економічної інформації. Утворена Рада Чорноморського економічного співробітництва, що складається із представників підприємницьких 
об’єднань і торговельних палат країн-членів організації.  

Слід зазначити, що Україна бере участь в іншій міжнародній економічній організації субрегіонального характеру - Співдружності 
Незалежних Держав (СНД), що заснована в 1991 р. Країни-члени СНД у 1993 р. підписали Угоду про створення економічного союзу, що 
передбачає: вільний рух товарів, послуг, капіталів і робочої сили; здійснення погодженої політики в таких сферах, як грошово-кредитні 
відносини, бюджети, ціни й оподатковування, валютні питання й митні збори; заохочення вільного підприємництва й інвестицій; підтримка 
виробничої кооперації й налагодження прямих зв’язків між підприємствами й галузями; узгодження господарського законодавства. 

У 1995 р. були укладені угоди про митний союз між Республікою Білорусь, Республікою Казахстан і Російською Федерацією, де 
сторони зобов’язалися: забезпечувати національний режим для діяльності суб’єктів господарювання держав-учасниць на своїх територіях; 
сприяти розвитку прямих економічних зв’язків між суб'єктами господарювання, виробничої кооперації; надавати допомогу в створенні 
спільних підприємств, транснаціональних виробничих об’єднань, мережі комерційних і фінансово-кредитних установ і організацій; 
координувати свою інвестиційну політику, включаючи залучення іноземних інвестицій і кредитів у сферах, які становлять взаємний 
інтерес, здійснювати загальні капіталовкладення, у тому числі на компенсаційній основі. 

 У 1996 р. Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Російська Федерація підписали документ про поглиблення співробітництва (угода про 
наміри) в економічній, науковій, освітній, культурній та соціальній сферах, націлений на створення «Співдружності об’єднаних держав». 
Також був підписаний Договір про створення Співтовариства Білорусі та Російської Федерації, яким передбачено об’єднання матеріального 
й інтелектуального потенціалів обох країн і створення рівних умов для підвищення життєвого рівня народу й духовного розвитку особи. 
Україна не бере участі ні в угоді про митний союз, ні в угоді про наміри, ні у Договорі про Співтовариство. 

Таблиця 1 - Зовнішньоторговельний баланс України [12] 
Роки  Номінальний 

ВВП за рік 
Експорт товарів та послуг Імпорт товарів та послуг Сальдо 

(експорт – імпорт) 
 млн. грн. млн. грн. % ВВП млн. грн. % ВВП млн. грн. % ВВП 

2005 441452 227252 51,5% -223555 -50,6% +3697 +0,8% 
2006 544153 253707 46,6% -269200 -49,5% -15493 -2,8% 
2007 720731 323205 44,8% -364373 -50,6% -41168 -5,7% 
2008 948056 444859 46,9% -520588 -54,9% -75729 -8,0% 
2009 913345 423564 46,4% -438860 -48,0% -15296 -1,7% 
2010 1082569 549365 50,7% -580944 -53,7% -31579 -2,9% 
2011 1316600 707953 53,8% -779028 -59,2% -71075 -5,4% 
2012 1408889 717347 50,9% -835394 -59,3% -118047 -8,4% 

 
Участь у різних формах регіонального співробітництва в Європі, у тому числі в субрегіональних союзах довгочасного або 

короткострокового характеру, а особливо в причорноморській інтеграції, не суперечить економічним інтересам України. Проблема полягає 
в пошуку відповідних механізмів впливу та просування й захисту українських інтересів у світовому економічному просторі, у тому числі на 
рівні регіональних економічних союзів. При вирішенні питань налагодження співпраці та зміцнення партнерства виникає ще одна складна 
проблема, суть якої в тому, що кожен уряд має своє розуміння національних інтересів, які відстоює, крім того, необхідне добровільне 
делегування частини суверенітету наднаціональним структурам. Міждержавні союзи ведуть до деякого припустимого зменшення 
економічного суверенітету країн, що інтегруються, оскільки кожній країні необхідно враховувати не тільки власні, але і партнерські 
інтереси, і, відповідно, потрібно вести пошук компромісів. 
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У Програмі економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» зазначається, що 
успішній інтеграції України у світовий економічний простір перешкоджають такі проблеми, як: відсутність системного підходу до 
міжнародної інтеграції та співпраці; недостатній рівень доступу українських товарів і послуг до зовнішніх ринків; низька 
диверсифікованість українського експорту; низька ефективність підготовки до інтеграції України в ЄС; недостатнє використання 
потенціалу торгово-економічного співробітництва з країнами СНД, іншими перспективними торговельними партнерами й регіональними 
інтеграційними об'єднаннями; низька ефективність залучення й використання зовнішньої допомоги. 

Сьогодні для України особливо актуальним є питання розвитку експортного потенціалу та пошуку власних джерел для 
виробництва імпортних субститутів з метою зниження зовнішньої залежності складової імпорту. В Україні хоча і зростають загальні обсяги 
експортно-імпортних операцій, проте імпорт в останні роки випереджає експорт (табл.1). Сальдо зовнішньоторговельного балансу досягло 
-8% ВВП у 2008 р. та -8,4% ВВП у 2012р. 

Таким чином, слід приділити увагу проблемам зовнішньої торгівлі України у зв’язку з інтеграцією України в міжнародні 
об’єднання та проаналізувати, з якими країнами найбільше торгує Україна. Зовнішньоторговельні операції Україна здійснювала з 
партнерами з 180 країн світу. Аналіз географічної структури зовнішньої торгівлі України товарами (табл. 2) показує, що найбільш вагомим 
партнером за обсягами як експорту, так і імпорту для України є країни СНД, друге місце займає Європейські країни. 

Таблиця 2 - Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами за 2012р. 
 Експорт  Імпорт  Сальдо 

 
тис. дол. 
США. 

питома 
вага, % 

у % до 
2011р. 

тис. дол. 
США. 

питома 
вага, % 

у % до 
2011р. 

тис. дол. США. 

Всього  68809810,6 100,0 100,6 84658059,9 100,0 102,5 -15848249,3 

Країни СНД 25302631,2 36,8 96,7 34452564,8 40,1 92,6 -9149933,6 

Європа 17423972,2 25,3 94,5 27556004,8 32,5 101,8 -10132032,6 

Азія  17676848,4 25,9 99,7 17132686,4 20,2 129,0 544162,0 

Африка  5638236,7 8,2 168,6 851312,1 1,0 90,5 4786924,6 
Америка 2607330,3 3,4 102,2 4453203,8 5,8 113,8 -1845873,5 
Австралія і 
Океанія 

50915,1 0,1 171,0 195680,0 0,2 100,9 -144764,9 

Інші  109876,7 0,3 99,3 16607,9 0,2 1141,7 93268,8 
(розраховано за даними [13]) 
3а 2012 р. обсяги експортних поставок товарів до країн СНД склали 36,8% від загального обсягу експорту, у країни Європи – 

25,3%, Азії – 25,9%, Африки – 8,2%, Америки – 3,4%, Австралії й Океанії – 0,1%. У 2012 р. порівняно з 2011 р. обсяги експорту товарів до 
країн СНД скоротилися на 3,3%, у країни Європи – на 5,5%, Азії – на 0,3%. Експорт товарів за цей період зріс до країн Африки на 68,6%, 
Америки – на 2,2%, Австралії й Океанії – 71,0%. Найбільші обсяги експорту товарів здійснювалися в Російську Федерацію – 25,6% 
загального обсягу експорту товарів з України, Туреччину - 5,4%, Італію – 4,9%, Єгипет – 4,2%, Польщу – 3,7%, Індію – 3,3%, Китай – 2,6%. 

Імпорт із країн СНД склав 40,1% від загального обсягу, Європи – 32,5%, Азії – 20,2%, Америки – 5,8%, Африки – 1,0%, Америки –
5,3%, Австралії й Океанії – 0,2%. Найбільші обсяги імпорту в Україну здійснювалися Російською Федерацією –32,4% від загального обсягу, 
Китаєм – 9,3%, Німеччиною – 8,0%, Білорусією – 6,0%, Польщею – 4,2%, США – 3,4% і Туреччиною – 2,3%. В порівнянні із 2011р. 
імпортні поставки виросли з країн Європи на 1,8%, країн Азії – на 29,0%, країн Америки – на 13,8%. Поставки з Російської Федерації 
скоротилися на 5,9%. 

Оскільки для того, щоб країні бути членом певної інтеграційної групи, потрібно відповідати певним вимогам щодо стандартів та 
якості товарів, то можна сказати, що економічна інтеграція є одним із факторів, що впливає на динаміку та структуру зовнішньої торгівлі 
країни, а також на структуру економіки країни-члена інтеграційного об’єднання, на спеціалізацію цієї країни. 

Сьогодні політична взаємодія між країнами теж є складною. Розглянемо індекси демократії. 
Таблиця 3- Індекси демократії у 2011 р. (The Economist, 2011) [14]. 

Вірменія Азербайджан Білорусія Грузія* Казахстан Киргизстан 
4,09 3,15 - 4,74 3,24 5,64 
Молдова Таджикистан Туркменістан** Україна Узбекистан Росія 
6,33 2,51 1,72 5,94 1,74 3,92 

* вийшла зі складу СНД 
** має статус асоційованого члена 
За цим рейтингом можна зробити висновок про неоднорідність демократичного ладу в різних країнах. Порівняємо динаміку 

демократизації країн СНД у 2011 р. та у 2005 р. (табл. 4). 
Таблиця 4- Індекси демократизації країн СНД у 2005 р.[15,  С.306] 

Вірменія Азербайджан Білорусія Грузія* Казахстан Киргизстан 
5,18 5,86 6,64 4,96 6,29 5,64 
Молдова Таджикистан Туркменістан** Україна Узбекистан Росія 
5,07 5,79 6,93 4,50 6,43 5,61 

Згідно цих рейтингів Україні вдалося втримати одне з найвищих місць серед країн СНД, але в рамках складної політичної ситуації 
у країні цей показник не повністю відбиває сучасний політичний стан країни. У таких умовах урядам різних країн складно домовлятися про 
довгострокові цілі та заходи.  

Одним з аспектів досліджуваної проблеми є те, що сьогодні країни-члени СНД використовують власні валюти, що ускладнює 
розрахунки між ними. У 1993 р. був створений Міждержавний банк як  провідний фінансовий інститут у СНД. Одним із його завдань є 
створення нової розрахунково-платіжної системи в межах СНД. Основними проблемами існуючої мережі є: різний режим ведення операцій 
(у реальному часі, клірингові операції та ін.); різні часові пояси функціонування платіжної системи; різні теоретичні засади існування 
систем. Усе це ускладнює господарську взаємодію між державами. 

Також невирішеним є питання щодо валюти міжнародних розрахунків. За часів створення СНД головною валютою всіх країн був 
російський рубль. Але потім всі країни вийшли з зони функціонування рубля і створили свої власні валюти. Сьогодні усі розрахунки між 
країнами-членами СНД проводяться у таких валютах, як долар і євро, що не сприяє проведенню єдиної валютної політики в рамках СНД. 
Валюти країн-учасниць СНД не є повністю конвертованими, що не дозволяє отримувати максимальну вигоду від експортно-імпортних 
операцій. Проведення єдиної валютної політики дозволить підвищення ступені конвертованості національних валют. 

Актуальною залишається проблема неплатежів між господарським суб’єктами різних держав, неврегульованість грошових та 
фінансових відносин у законодавствах різних країн, великі зовнішні борги країн. 

15 вересня 2004 р. прийнято «Концепцію співпраці та координації діяльності у валютній сфері», яку підписали Вірменія, Білорусія, 
Киргизія, Молдова (з поправками), Таджикистан [14,С.206]. Це є першим кроком для вирішення складної ситуації, що склалася у цьому 
валютному просторі. Країни бачать вихід у вільному використанні всіх (а не однієї) валют країн-учасниць на території Співдружності, що 
дозволить налагодити економічні, політичні, соціальні механізми проведення міжнародних розрахунків, і допоможуть краще інтегруватися 
в світове господарство. Україна не приєдналася до цього документу, хоча співробітництво у валютній сфері є дуже важливим для розвитку 
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її економіки. 
Можна стверджувати, що Україна, сповідаючи принципи багатовекторності та позаблоковості намагалася стверджувати себе на 

світовій арені шляхом балансування між різними геополітичними силами, переймаючись скоріше питанням власного виживання, аніж 
стратегічного розвитку [6, С. 6]. 

Сьогодні для подолання наслідків глобальної економічної кризи, для розвитку господарського життя країн-членів ЧЕС актуальним 
та перспективним напрямом міжурядової взаємодії є економічна співпраця. Вважаємо, що поглиблення взаємодії між Україною та країнами 
Чорноморської економічної співдружності повинно проходити у наступних напрямках: 

1. Зміцнення співробітництва для зменшення негативних наслідків фінансово-економічній кризи, координації політики й 
політичного діалогу, що стосуються міжнародних економічних і фінансових питань. Україна може використати основну перевагу, що дає 
економічна інтеграція – стабілізацію української економіки у поєднанні з економіками інших держав. Для поглиблення інтеграційних 
процесів необхідно: 

- створити міждержавні інтеграційні фонди; 
- об’єднати інституціональні структури, що будуть розробляти концепцію інтеграції; 
- стимулювати підприємства та організації для  більш активних господарських зв’язків з країнами; 
- розробити єдину концепцію економічної політики. 
2. Зміцнення співробітництва країн в енергетичній області, у тому числі між виробниками й споживачами енергії й державами 

транзиту, у зусиллях по забезпеченню стабільності й стійкості. При світовому зростанні цін на сировину та енергоносії, українська 
економіка є нестабільною. Саме тому у галузі енергетики Україні важливо удосконалення управління її енергетичною безпекою: 

- не втратити можливість бути транспортувальником газу з Росії до країн Європи; 
- модернізувати свій нафтогазовий комплекс; 
- сприяти співробітництву у сфері розвідки та експлуатації нових родовищ нафти та газу; 
- підтримка міжнародного співробітництво в сфері підвищення енергоефективності, підтримка диверсифікованості енергетичних 

ресурсів і пропозицій енергоносіїв, включаючи поновлювану енергію, забезпечення безпеки маршрутів транзиту енергоносіїв, створення 
нової енергетичної інфраструктури й спрямування інвестицій в енергетику.  

3. Формування фінансово-економічної архітектури на принципах демократичності і прозорості прийняття та виконання рішень у 
міжнародних фінансових організаціях; а також сумісності діяльності ефективних національних інститутів регулювання й міжнародних 
органів, що встановлюють стандарти. Розробити стратегію забезпечення фінансових ресурсів для проектів ЧЕС; вести співробітництво із 
Чорноморським банком торгівлі й розвитку; розробити адекватні механізми взаємодії та координації держав-учасниц в області боротьби з 
організованою злочинністю в банківській і фінансовій сферах, включаючи відмивання грошей.  

4. Поліпшення міжнародної торгівлі й інвестиційного клімату; збереження стабільності системи багатобічної торгівлі. 
5. Протидія зміні клімату з опорою на принципи загальної, але диференційованої відповідальності з урахуванням необхідності 

комбінації заходів щодо захисту клімату із кроками за рішенням завдань соціально-економічного розвитку країн. 
6. Розвиток співробітництва між країнами у соціально важливих областях, взаємодії під час надзвичайних ситуацій, зміцнення 

зусиль щодо зменшення небезпеки стихійних лих. Покращення справ в цій сфері буде сприяти оздоровленню ділової кон’юнктури та більш 
тісним господарським зв’язкам між країнами. 

7. Просування співробітництва між країнами у галузі науки й освіти, у тому числі з метою проведення фундаментальних 
досліджень і розробки сучасних технологій. Також важливим є культурний обмін України з країнами ЧЕС, співпраця в галузі науки, освіти, 
спорту, інноваційних технологій. 

Висновки та перспективи подальших розробок. Об’єктивною засадою для інтеграції України в світове господарство є її 
економічний потенціал. Актуальність питання інтеграційної політики України  підтримується дискусіями щодо подальшого європейського 
(євроатлантичного) або східного вектору розвитку країни. Кожен з цих напрямів має свої переваги та недоліки, проте Україні потрібно 
обирати майбутню стратегію. Для вирішення проблем інтеграції України потрібно визначення позиції України щодо вектору зовнішньої 
політики, певна координація зовнішньоекономічної політики.  

Як один із численних векторів зовнішньої політики України виступає Організація Чорноморського економічного співробітництва, в 
якій Україна є рівноправним членом серед учасників цієї організації, який не зазнає тиску більш розвинених держав. Ця організація є 
найбільш прийнятною для становлення на міжнародній арені, і на сьогоднішній день, є найбільш перспективною й актуальною для 
України. 

Україна має великі перспективи щодо господарської взаємодії та подальшого розширення співробітництва з країнами ЧЕС для 
стабілізування економіки країни та її розвитку в напрямку формування інноваційної моделі економічного розвитку України. Для 
поглиблення міжнародної інтеграції та співпраці України необхідно проведення цілісної і збалансованої зовнішньоекономічної політики з 
метою поліпшення умов торгівлі на зовнішніх ринках для вітчизняних виробників, а також підвищення конкурентоспроможності та 
інвестиційної привабливості економіки України.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РОССИИ 

 
Кирсанов С.А., к.э.н., доцент, зав.кафедрой государственного и муниципального управления Санкт-Петербургского института 
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Сафонов Е.Н.,  д.э.н., профессор, директор филиала Российского государственного гуманитарного университета в Домодедово   
 
Кірсанов С.А., Сафонов Є.М. Сучасні тенденції розвитку державно-приватного партнерства в Росії. 
Державно-приватне партнерство (ДПП), як форма співпраці органів державної та муніципальної влади з бізнесом, в Росії є досить новим і 
ще не до кінця сформованим фактором соціально-економічного розвитку країни. В даний час в Росії існує безліч проблем, що стоять на 
шляху розвитку державно-приватного партнерства та його застосування як одного з ефективних механізмів підвищення соціально-
економічного розвитку країни. Однак ДПП має великий потенціал з урахуванням постійного вдосконалення законодавства Федерації і її 
суб'єктів, а також створення незалежної організації, що регулює всі аспекти діяльності з реалізації проектів державно-приватного 
партнерства та інших. У зв'язку з недостатнім розвитком сфери державно-приватного партнерства в Росії, зараз в країні спостерігається 
брак кваліфікованих кадрів, а також досвіду роботи в сфері ДПП. Потреба в ДПП з боку державних органів часто носить декларативний 
характер: з боку держави відсутні компетентні та відповідальні чиновники, які могли б розуміти закони функціонування приватного бізнесу 
і його проблеми. Тому необхідно інтенсифікувати підготовку кваліфікованих кадрів у галузі державно-приватного партнерства. 
Активізація використання механізмів ДПП вимагає до кінця опрацювати всі правові аспекти реалізації проектів даного типу. Назріла 
нагальна потреба у визначенні змісту правових дефініцій, умов участі фінансових інститутів та інших правових, інституційних та 
фінансових питань, на основі вивчення міжнародного досвіду і кращої практики проектів ДПП. Для того, щоб зробити проекти ДПП 
природним явищем в житті суспільства, вимагається готовність до співпраці і держави, і бізнесу. Російської Федерації необхідно 
скористатися об'єднаним досвідом зарубіжних країн, збільшити кількість можливих форм реалізації проектів державно-приватного 
партнерства. 
Ключові слова: державно-приватне партнерство, концесії, державні органи, приватний сектор, концесійне законодавство, ефективність 
фінансування 
Кирсанов С.А., Сафонов Е.Н. Современные тенденции развития государственно-частного партнерства в России 
Государственно-частное партнерство (ГЧП), как форма сотрудничества органов государственной и муниципальной власти с бизнесом, в 
России является достаточно новым и еще не до конца сформировавшимся фактором социально-экономического развития страны. В 
настоящее время в России существует множество проблем, стоящих на пути развития государственно-частного партнерства и его 
применения как одного из эффективных механизмов повышения социально-экономического развития страны. Однако ГЧП имеет большой 
потенциал с учетом постоянного совершенствования законодательства Федерации и её субъектов, а также создания независимой 
организации, регулирующей все аспекты деятельности по реализации проектов государственно-частного партнерства и других. В связи с 
недостаточным развитием сферы государственно-частного партнерства в России, сейчас в стране наблюдается недостаток 
квалифицированных кадров, а также опыта работы в сфере ГЧП. Потребность в ГЧП со стороны государственных органов часто носит 
декларативный характер: на стороне государства отсутствуют компетентные и ответственные чиновники, которые могли бы понимать 
законы функционирования частного бизнеса и его проблемы. Поэтому необходимо интенсифицировать подготовку квалифицированных 
кадров в области государственно-частного партнерства. 
Активизация использования механизмов ГЧП требует до конца проработать все правовые аспекты реализации проектов данного типа. 
Назрела актуальная потребность в определении содержания правовых дефиниций, условий участия финансовых институтов и других 
правовых, институциональных и финансовых вопросов, на основе изучения международного опыта и лучшей практики проектов ГЧП. Для 
того, чтобы сделать проекты ГЧП естественным явлением в жизни общества, требуется готовность к сотрудничеству и государства, и 
бизнеса. Российской Федерации необходимо воспользоваться объединенным опытом зарубежных стран, увеличить количество возможных 
форм реализации проектов государственно-частного партнерства. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, концессии, государственные органы, частный сектор, концессионное 
законодательство, эффективность финансирования 
Kirsanov S., Safonov E. Modern trends in the development of public-private partnership in Russia. 
Public-private partnerships (РРР) as a form of cooperation of state and municipal authorities and business in Russia is relatively new and not yet 
fully-fledged factor for socio-economic development of the country. Currently in Russia there are many challenges to the development of public-
private partnership, and its use as one of the most effective mechanisms to improve the socio-economic development of the country. However, the 
PPP has great potential, given the constant improvement of the legislation Federation and its members, as well as the creation of an independent 
organization that regulates all aspects of the implementation of public-private partnerships and others. Due to the insufficient development of the 
scope of public-private partnerships in Russia, now the country is experiencing a shortage of qualified personnel, as well as experience in the field of 
PPP. The need for PPPs by public authorities often is declarative in nature: on the side of the state there are no competent and responsible officials, 
who could understand the laws of the functioning of the private sector and its problems. Therefore it is necessary to intensify the training of skilled 
personnel in the field of public-private partnerships. 
Increased use of PPPs requires the end to work out all the legal aspects of the implementation of projects of this type. There is an urgent need to 
identify the actual content of legal definitions, conditions of participation of financial institutions and other legal, institutional and financial issues on 
the basis of international experience and best practice of PPP projects. In order to make PPP projects are a natural occurrence in the life of society, 
requires a willingness to cooperate with the state and business. The Russian Federation to take advantage of the combined experience of foreign 
countries, to increase the number of possible forms of implementation of public-private partnerships. 
Keywords: public-private partnerships, concessions, public bodies, private sector, the concession law, the effectiveness of funding 

 
Развитие сферы государственно-частного партнерства (ГЧП) в Российской Федерации набирает все большие обороты. Основной 

целью применения ГЧП для органов власти является создание эффективной системы производства общественных благ и услуг, а не 
традиционное финансирование инвестиционных потребностей. Частный сектор получает доходный, обычно долгосрочный бизнес. Участие 
государства должно способствовать развитию проекта и обеспечивать снижение рисков. Однако в России еще не сформировалось понятие 
того, что механизмы ГЧП могут служить движущей силой в формировании благоприятной социально-экономической среды. Государство 
не готово в полной мере сотрудничать с частным сектором, наблюдается недоверие партнеров друг к другу. Все это препятствует созданию 
эффективной системы партнерства, которая может служить созданию комфортных условий ведения бизнеса, а также решению социально-
значимых проблем.   

Сферой действия ГЧП является общественная инфраструктура, которая включает в себя совокупность сооружений, зданий, 
оборудования, систем и служб, необходимых для функционирования отраслей материального производства и обеспечения условий 
жизнедеятельности общества (вода, тепло, обращение с твердыми бытовыми отходами, образование, здравоохранение, транспорт, 
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присутственные места и др.). 
В настоящее время в различных источниках найдется много трактовок государственно-частного партнерства. Авторы разделяют 

следующее: государственно-частное партнерство – это вид сотрудничества органов публичной власти с юридическими лицами, 
гражданами или их объединениями, осуществляемого на основе объединения ресурсов, средств, собственности, усилий или потенциала, 
направленного на реализацию государственной политики, удовлетворение общественных потребностей, создание общественно-значимых 
объектов, защиты социальных, трудовых, иных прав граждан, либо решение иных общественно-значимых задач. [14] 

Можно сказать, что ГЧП представляет собой институциональный и организационный альянс государственной власти и частного 
бизнеса с целью реализации общественно значимых проектов в широком спектре сфер деятельности - от развития стратегически важных 
отраслей экономики до предоставления общественных услуг в масштабах всей страны или отдельных территорий. [17] 

 Большую роль в решении проблем, связанных с развитием сферы ГЧП в России играет анализ зарубежного опыта применения 
механизмов государственно-частного партнерства (Public-Private Partnership - PPP), где данное явление начало формироваться гораздо 
раньше, чем в нашей стране.   

В зависимости от объема прав и обязанностей частного партнера в мире выделяют семь основных видов государственно-
частного партнерства (таблица 1). 

Таблица 1. Основные виды ГЧП в мире. 
№ п/п Название Расшифровка 
1 BOT  

Build, Operate, Transfer    
Концессионный механизм: строительство, право пользования (без права 
собственности) в течение срока соглашения и передача государству.  

2 BOOT  
Build, Own, Operate, Transfer    

Аналогично вышесказанному, но право собственности на время действия 
контракта принадлежит частному партнеру  

3 BTO  
Build, Transfer, Operate    

Аналогично п. 1, только объект передается государству сразу после 
строительства. Частный партнер обслуживает объект в течение срока 
действия соглашения, а публичный возмещает затраты регулярными 
платежами (контракт жизненного цикла).  

4 BOO  
Build, Own, Operate  
  

Аналогично п. 2, но по истечении срока соглашения объект остается в 
собственности частного партнера.  

5 BOMT  
Build, Operate, Maintain, Transfer    

Акцент на поддержке жизнеспособности и обслуживании объекта. Право 
собственности остается у публичного партнера.  

6 DBOOT  
Design, Build, Own, Operate, Transfer    

Аналогично п. 2, но в обязанности частного партнера входит и 
проектирование объекта соглашения.  

7 DBFO  
Design, Build, Finance, Operate    

Акцент на обязанности частного партнера финансировать строительство и 
мероприятия по обслуживанию. Публичный партнер возмещает издержки 
регулярными платежами.  

  
Как свидетельствует опыт стран с развитой рыночной экономикой, основные черты ГЧП, отличающие его проекты от других 

форм отношений государства и частного бизнеса, заключаются в следующем: [20] 
 определенные, а в ряде случаев и достаточно длительные сроки действия соглашений о партнерстве; 
 специфические формы финансирования проектов: за счет частных инвестиций, дополненных государственными 

финансовыми ресурсами, или же совместное инвестирование нескольких участников; 
 реализация партнерских отношений в условиях конкурентной среды, когда за каждый контракт или концессию 

происходит конкурентная борьба между несколькими потенциальными участниками; 
 специфические формы распределения ответственности между партнерами: государство устанавливает цели проекта с 

позиций интересов общества и определяет стоимостные и качественные параметры, осуществляет мониторинг за реализацией проектов, а 
частный партнер берет на себя оперативную деятельность на разных стадиях проекта – разработка, финансирование, строительство и 
эксплуатация, управление, реализация услуг потребителям; 

 разделение рисков между участниками соглашения на основе соответствующих договоренностей сторон.  
Таким образом, государственно-частное партнерство является механизмом создания общественных благ путем привлечения 

частного капитала, который способствует рациональному использованию бюджета публичного сектора, эффективному управлению 
социально значимыми объектами, снижению рисков создания новых инфраструктур.   

ГЧП в России начало развиваться в 2005 году на федеральном уровне после принятия закона «О концессионных соглашениях», 
однако до сих пор еще нет четкой правовой регламентации данного вида сотрудничества.  

В условиях отсутствия специализированного закона основой для любого проекта государственно-частного партнёрства 
становится Гражданский кодекс РФ. Именно им  урегулированы базовые вопросы – права собственности, аренда, гарантии, поставки для 
государственных и муниципальных нужд, основные параметры договора коммерческой концессии и т.д. [16] Часть вторая Кодекса 
содержит нормы, позволяющие применять в российской практике такие модели государственно-частного партнерства, как BOT, BOOT и 
контракты жизненного цикла. 

Однако основным законом, регулирующим в какой-то мере проекты государственно-частного партнерства, считают 
Федеральный закон от 21.07.2005 №115−ФЗ «О концессионных соглашениях». По концессионному соглашению одна сторона 
(концессионер) обязуется за свой счёт создать и/или реконструировать определённое этим соглашением имущество, право собственности 
на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием объекта 
концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на  срок, установленный этим соглашением, права 
владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности. 

Данный закон регулирует весь спектр концессионных отношений, начиная с  перечня объектов, которые могут быть предметом 
соглашения (например объекты социально-бытового назначения, объекты здравоохранения, объекты образования, культуры, спорта и т.д.), 
прав и  обязанностей сторон, определения концессионной платы, гарантий прав концессионера и заканчивая порядком заключения 
и расторжения соглашений. 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ). 
Кодекс предусматривает особенности исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость (ст. 174.1), налога на прибыль организаций и 
налога на имущество при заключении и исполнении концессионных соглашений. Не признается в целях налогообложения реализацией 
товаров, работ или услуг передача имущества и (или) имущественных прав по концессионному соглашению (п.4.1 ст. 39). Так, доходы, 
полученные по концессионному соглашению, не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль (п. 37 ст. 251), а 
концессионная плата, выплачиваемая концессионером, может быть отнесена к расходам, связанным с производством и реализацией (пп. 
10.1 п. 1ст. 264). Имущество, переданное концессионеру и (или) созданное им в соответствии с концессионным соглашением, подлежит 
налогообложению по налогу на имущество у концессионера (ст. 378.1). 

Не менее важным в сфере регулирования проектов ГЧП является Бюджетный кодекс РФ. Он не только содержит правила 
инвестирования бюджетных средств, но и определяет базовые условия функционирования одного из ключевых механизмов 
финансирования проектов ГЧП –  Инвестиционного фонда РФ. Инвестфонд рассматривается не как полноценный институт, а «часть 
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средств федерального бюджета, подлежащая использованию в целях реализации инвестиционных проектов, осуществляемых 
на  принципах государственно-частного партнёрства», т.е. отдельная строка в  федеральном бюджете. [16] 

Любопытно, что положения Закона «О концессионных соглашениях» не учтены в Налоговом и Бюджетном кодексах. В проектах 
государственно-частного партнерства объект принадлежит государству, но концедент должен платить налог на имущество, налог на 
добавленную стоимость и другие налоги, как если бы данный объект принадлежал частной компании. Такая ситуация складывается из-за 
отсутствия в российском законодательстве формы собственности, отличной от частной и государственной. Соответственно, для проектов 
государственно-частного партнерства нужен особый налоговый режим, для того чтобы исключить необоснованное удорожание проектов, а, 
следовательно, для увеличения их инвестиционной привлекательности. 

Правовое регулирование отношений в сфере ГЧП на региональном уровне выявило проблемы существенных различий в 
трактовке форм ГЧП, несоответствия мировой практике, отсутствия регламентации управленческих решений. [23] 

В связи с этим в настоящее время Госдумой рассматривается проект федерального закона «Об основах государственно-частного 
партнерства в РФ», который позволит сформировать полноценное правовое поле для реализации проектов ГЧП. В нем определяются 
принципы и критерии, позволяющие отнести проект к ГЧП. Определяются требования к процедуре конкурентного отбора частного 
инвестора. Вносятся необходимые изменения в земельное, налоговое, бюджетное, конкурентное законодательство. 

Таким образом, существует необходимость совершенствования нормативно-правовой базы в рассматриваемой сфере, создания 
прозрачно функционирующего законодательства, а также условий для его применения. 

Кроме того, эксперты полагают, что на сегодняшний день больший интерес к ГЧП по сравнению с государством проявляют 
представители бизнеса. Для них участие в ГЧП привлекательно тем, что, в идеале, дает возможность доступа к долгосрочному 
гарантированному финансированию, минимизации части рисков. Однако представители бизнеса считают, что на сегодняшний день 
механизм ГЧП в России не работает, так как инициативы частного сектора наталкиваются на неработающие нормативные акты, 
некомпетентность чиновников и отсутствие стратегического планирования. [19] 

Таким образом, выделяем основные барьеры, мешающие успешному развитию проектов ГЧП в России: 
1. Представители государственных органов и частного сектора по-разному оценивают преимущества и возможности 

практического применения механизмов ГЧП:  
Представители государственных органов считают основной задачей ГЧП привлечение внебюджетного финансирования. Они 

рассчитывают на передачу частному сектору ответственности за основные риски в рамках проекта и при этом ожидают невысокой 
стоимости частного капитала; 

Частный сектор готов обеспечить качественное выполнение проектов (value for money), но ожидает взамен получения 
государственной поддержки и гарантий, а также адекватной доходности на вложенные средства; 

2. Государство испытывает потребность в проектах ГЧП в социальной сфере. Однако на данный момент оно не создало 
условия для осуществления проектов в этом секторе; 

3. Качество подготовки проектов в целом остается низким. Государственным органам не хватает опыта. 
Государственные институты поддержки и развития ГЧП недостаточно развиты на федеральном и региональном уровнях. Инвесторов также 
беспокоит низкая кредитоспособность регионов РФ; 

4. Низкий уровень квалификации и компетенции работников в сфере ГЧП. В основном это касается чиновников, чем 
представителей бизнеса; 

5. Отсутствие идеологии партнерства и проблема субъективности. По вопросам выстраивания отношений с бизнесом со 
стороны государства в рамках ГЧП на макроуровне, координирования и контролирования выполнения соглашений и контрактов  
наблюдается большой разброс мнений – от необходимости создания специального министерства до некоммерческого партнерства, как в 
ряде зарубежных стран;  

6. Неравноправие сторон, участвующих в ГЧП. Чиновник изначально обладает большим числом полномочий и не готов к  
партнерскому взаимодействию; 

7. Отсутствие механизмов эффективного финансирования; 
8. Проекты могут стать более привлекательными с инвестиционной точки зрения благодаря предоставлению 

государственных гарантий, накоплению опыта в области ГЧП и адекватному распределению ответственности за риски; 
9. Принципиальное значение для всех участников рынка имеет наличие четкой государственной политики в сфере ГЧП; 
10. Для развития ГЧП необходимы: долгосрочное финансовое планирование, разработка системы гарантирования 

инвестиций частного сектора, вложенных в объекты государственной собственности, разработка системы мониторинга проектов ГЧП, 
оценки экономической эффективности проектов. 

Итак, в Российской Федерации существует достаточно много барьеров, которые стоят на пути успешной реализации проектов 
государственно-частного партнерства. Так, несмотря на то, что в России  существует 69 региональных законов о ГЧП, в настоящее время 
реализуется всего 300 проектов ГЧП, предметом которых являются объекты транспортной инфраструктуры, сферы ЖКХ (но, как уже 
говорилось, только в виде концессий), переработки мусора, индустриальные парки и др. [15] 

Интересен опыт  Санкт-Петербурга, где был принят закон от 25 декабря 2006 г. №627-100 «Об участии Санкт-Петербурга в 
государственно-частных партнерствах», существенно дифференцирующий формы участия Санкт-Петербурга в зависимости от вида 
предоставляемого имущества. Например, по схеме государственно-частного партнерства стал совместный проект ОАО «Газпром» и 
правительства Санкт-Петербурга по полной реконструкции котельных и наружных тепловых сетей Петроградского района СПб. При этом 
была применена форма т.н. псевдоконцессии, когда инвестор вкладывает деньги в государственное имущество, а город через тарифную 
политику и частично субсидии гарантирует их возвратность в оговоренное время (8–10 лет). Согласно договору «Газпром» выделяет в 
течение четырех лет 4 млрд рублей на реконструкцию 115 котельных в Петроградском районе.   

Практика реализации проектов ГЧП в России подтвердила высокий уровень риска нестабильности условий соглашений, хотя 
традиционно к  преимуществам ГЧП относят стабильность условий для частного партнёра и  безусловное выполнение государством своих 
обязательств. Партнёрство бизнеса и  власти с трудом прошло проверку на прочность. Это объясняется тем, что через пару месяцев после 
того, как мировой кризис 2008 г. докатился в полном объёме до России, органы власти решили срезать финансирование по проектам 
Инвестфонда или как минимум перенести график реализации на более поздний срок. Достаточно жёсткая позиция бизнес-сообщества 
позволила «отбить» атаку на  базовые принципы ГЧП и перевести работу по сокращению бюджетных расходов в  диалоговый формат. В 
конце концов, не только государство, но и частные инвесторы могли испытывать необходимость в изменении графика финансирования 
проекта. 

В России представители государственных органов и частного бизнеса придерживаются единого мнения в отношении 
необходимости совершенствования законодательства и подчеркивают важность наличия четкой государственной политики в области ГЧП. 
Принципиальное значение имеет также сбалансированное распределение ответственности за риски между государством и частным 
сектором в рамках проведения проектов ГЧП. 
              Представители государственных органов и частного сектора по-разному оценивают преимущества и возможности ГЧП в России.  
По мнению аналитиков научно-просветительского фонда «Экспертный институт» к числу барьеров развития государственно-частного 
партнерства в России относятся: 

 несоответствие между ожиданиями и результатами партнерства как со стороны государства, так и бизнеса; 
 отсутствие четких целей у государства и приверженности партнерству; 
 слишком сложную процедуру принятия решений; 
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 невнятную политику государства в отношении отдельных секторов экономики; 
 недостаточную законодательную базу; 
 слабый риск-менеджмент; 
 низкое доверие к государственной политике; 
 недостаточное развитие местных рынков капитала; 
 недостаточное количество инструментов и механизмов привлечения долгосрочных финансовых ресурсов по 

приемлемым ценам – часто стоимость частных денег выше по сравнению с государственными ресурсами, что приводит к удорожанию 
проекта; 

 низкую прозрачность проектов; 
 низкий уровень конкуренции из-за высоких издержек участия в тендерах приводят к росту издержек, а не их 

уменьшению. [29] 
В качестве других проблемных моментов эксперты указывают: 
 недостаток опыта у контрагентов со стороны государства в организации проектов в форме частной финансовой 

инициативы; 
 отсутствие четко поставленных целей и задач у проектов, похожих более на перечень пожеланий, нежели 

осмысленных задач; 
 неполнота информации в первоначальных описаниях проектов, которые приводили к задержкам в связи с переоценкой 

проектов со стороны бизнеса после уточнения задач проектов; 
 недостаток открытости в коммуникации с заказчиком, особенно в отношении учета рисков в процессе 

ценообразования; 
 отсутствие однозначности и стандартизации в исходной документации по проекту, которые приводили к 

противоречивым оценкам рисков и управления ими со стороны экспертов; 
 высокие издержки участия в тендерах и аукционах в основном из-за необходимости привлечения консультантов в ходе 

подготовки документов и др. [12] 
Проанализировав современное состояние российской нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере ГЧП, 

выделяем следующие перспективы её совершенствования: 
1. Для эффективного взаимодействия с частным сектором, государство должно пересмотреть законодательство в области 

разделения рисков.  
2. Обеспечение прозрачности выполнения ГЧП проектов и доступа к информации о возможности реализации таких 

проектов: улучшение системы информирования о предстоящих проектах, создание четких требований к открытости информации о ходе 
реализации проекта. Публичность и открытость взаимодействия государства и бизнеса в рамках ГЧП может гарантировать гражданское 
общество, которому от части можно доверить функцию контроля за исполнением проектов; 

3. Следует достичь согласованности федерального и регионального законодательства о ГЧП, а также решить ряд 
связанных вопросов в сфере тарифообразования, предоставления земли, налогообложения, формирования бюджета и т.п. Необходимо 
установить единые правила регистрации проекта, которые позволят правильно вести учет количества проектов; 

4. России необходимо разнообразить формы взаимодействия государства и бизнеса. Возможно внедрение тех 
механизмов, которые успешно используются за рубежом, например, BOOT, BOMT, DBOOT, DBFO; 

5. ГЧП не является универсальным вариантом для всех секторов экономики. Каждый сектор требует особого обращения 
и, возможно, специального решения о механизме ГЧП.   

В заключение отметим, что России необходимо наличие четкой государственной политики в сфере ГЧП, удлинение сроков 
государственного бюджетирования и распространения лучшей практики реализации проектов. 

Назрела актуальная потребность в определении содержания правовых дефиниций (распределение рисков, компания 
специального назначения, финансовое закрытие и т.п.), условий участия финансовых институтов и других правовых, институциональных и 
финансовых вопросов, на основе изучения международного опыта и лучшей практики проектов ГЧП. [23] 

В связи со слабым развитием сферы государственно-частного партнерства, в России наблюдается недостаток 
квалифицированных кадров, а также опыта работы в сфере ГЧП. Потребность в ГЧП со стороны государственных органов часто носит 
декларативный характер: на стороне государства отсутствуют компетентные и ответственные чиновники, которые могли бы понимать 
законы функционирования частного бизнеса и его проблемы. Соответственно, необходимо интенсифицировать подготовку 
квалифицированных кадров в области государственно-частного партнерства на всех уровнях власти.   

Таким образом, проанализировав проблемы и перспективы развития сферы государственно-частного партнерства в России, 
авторы поддерживают создание в стране специализированного независимого информационного, координационного и контролирующего 
Центра ГЧП при Правительстве РФ, так как, на наш взгляд, созданное в 2008г. с целью содействия разработке и реализации проектов 
на основе государственно-частного партнёрства специальное структурное подразделение Внешэкономбанка – Центр ГЧП, со своими 
задачами не справляется. 

В правительственном Центре ГЧП (сформированном, возможно, по принципам общественного совета) должны состоять 
представители государственной власти, частного сектора, а также гражданского общества. Государственный сектор, со своей стороны, 
обеспечит соблюдение нормативно-правовой базы, тесно сотрудничая с бизнесом, будет лучше осознавать сумму необходимого 
финансирования проектов. Частный сектор, исходя из своих возможностей, будет предлагать инновационные решения в сфере управления 
коммерческими проектами, а также антикризисного управления. Представители гражданского общества будут являться независимыми 
экспертами, оценивающими степень полезности реализованных проектов для социальной сферы, а также обеспечат прозрачность 
реализации проектов государственно-частного партнерства. Также, основной задачей экспертов в сфере ГЧП будет являться анализ и 
передача лучшего опыта, разработка бесплатной типовой документации, оказание консультационных услуг инициаторам проектов. 
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Княженко І.І. Регіональні аспекти в оцінці ефективності державного регулювання в агропродовольчій системі 
У статті досліджено економічну ефективність державного регулювання агропродовольчої системи з виробництва продукції харчування за 
умов урахування  регіональної діяльності. За результатами аналізу впливу державної підтримки на валове виробництво продукції 
рослинництва у 24 областях України встановлено функціональну лінійну залежність валового виробництва зернових регіонами України від 
рівня державної підтримки зі співвідношенням 37 : 1, що свідчить про стимулюючий характер самої підтримки для великотоварних 
виробників. Розроблена модель ранжування регіонів України за комплексним рейтингом, шістьома економічними показниками, за якими 
по ретроспективним даним визначається спрямованість їх ефективної діяльності в рослинництві або тваринництві за видами виробляємої 
продукції. Визначено  економічну доцільність переходу від дворазової сплати державою вартості продукції рослинництва при форвардних 
закупівлях у співвідношенні 50% : 50% до триразової – 25% : 25% :50% з економічною ефективністю більше 20 млн грн. на рік 
Ключові слова: агропродовольча система, державне регулювання, регіональні аспекти державної підтримки, економічна ефективність, 
інтервенційні ціни. 
Княженко И.И. Региональные аспекты в оценке эффективности государственного регулирования в агропродовольственной 
системе 
В статье исследована экономическая эффективность  государственного регулирования агропродовольственной системы по производству 
продуктов  питания при условии учёта  региональной деятельности. Результаты анализа влияния государственной поддержки на валовое 
производство продукции растениеводства в 24 областях Украины и АР Крым показали функциональную линейную зависимость валового 
производства зерновых регионами страны от уровня государственной поддержки в соотношении 37:1, что свидетельствует о 
стимулирующем характере самой поддержки для  производителей. Разработана модель ранжирования регионов Украины по комплексному 
рейтингу, шести экономическим показателям, по которым, благодаря ретроспективным данным, определяется направление их эффективной 
деятельности в растениеводстве или животноводстве по видам производимой продукции. Определена экономическая целесообразность 
перехода от двухразовой оплаты государством стоимости продукции растениеводства при форвардных закупках в соотношении 50%:50% к 
трёхразовой - 25%:25%:50% с экономической эффективностью более 20 млн грн. в год.  
Ключевые слова: агропродовольственная система, государственное регулирование, региональные аспекты государственной поддержки, 
экономическая эффективность, интервенционные цены. 
Knyazhenko I.I. The regional aspects in the evaluation of the effectiveness of the state regulation in the agro-food system 
The article examines the cost-effectiveness of the state regulation of the agro-food system of the food production under conditions excluding regional 
activities. The analysis of the impact of the state aid on gross crop production in 24 regions of Ukraine established the functional line dependence of 
the gross grain production in the regions of Ukraine from the level of the public support with a ratio of 37: 1, indicating the stimulatory of the  nature 
of the support big manufacturers. The model ranking regions of Ukraine in a complex rating  is done, as also six economic indicators for which 
historical data is determined by the thrust of their effective work in crop or livestock by the type of the products manufactured. The economic 
feasibility of the transition from the double payment of the state costs of the crop production forward at purchases in the ratio 50%: 50% up to three 
times a day - 25%: 25%: 50% of the economic efficiency of over 20 million is determined per year. 
Keywords: agro-food system, government regulation, regional aspects of government support, economic efficiency, intervention prices. 
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регулювання на становлення «ефективної держави», основоположними  засадами якої є: інституційна забезпеченість ринкової економіки; 
спрямованість діяльності на економічне зростання та справедливий розподіл результатів ринкових здобутків; соціальна захищеність від 
факторів ринкового ризику; встановлення партнерства з діловим світом та громадськими організаціями; протидія волюнтаризму та корупції 
[1]. Основним критерієм ефективності державного регулювання є економічне зростання країни, яке забезпечує підвищення її національного 
доходу  та дає можливість для формування раціональної структури виробництва, захисту товаровиробників від сил природи, встановлення 
розумних державних вимог до податкового навантаження, соціального захисту населення, безпеки праці, охорони довкілля, уникнення 
трудових конфліктів тощо. До інструментів державного економічного регулювання відносяться: бюджетні (урядові програми, державні 
закупівлі, пряме державне фінансування, визначення статей витрат бюджету, управління дефіцитом бюджету тощо), податкові (формування 
системи оподаткування, визначення об’єктів оподаткування та рівня оподаткування, застосування податкових пільг), грошово-кредитні 
(забезпечення грошової емісії, контроль за грошовим обігом та інфляцією, встановлення розміру облікової ставки тощо) 
амортизаційні(встановлення норм амортизації, перерозподіл амортизаційних відрахувань, механізми прискореної амортизації тощо) заходи, 
дослідження яких не враховували фактор регіональної економічної діяльності товаровиробників в загальнодержавній складовій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями ефективності державного регулювання економіки аграрної сфери 
встановлено складність проблеми та неоднозначність підходів до її оцінки. Так, в роботах Маслак П.В., Пасенко Г.П., Старостенко Г.Г. 
визначається необхідність комплексного критеріального соціально - економічного підходу до оцінки стратегічної ефективності державного 
регулювання з позицій суб’єктно-об′єктних відносин  з урахуванням наявності власності, можливостей самореалізації людини та ринкових 
відносин, які забезпечують ефективну економічну підприємницьку діяльність в умовах впливу життєдіяльних регуляторних дій держави [2, 
3, 4,]. Оцінка економічної ефективності державного регулювання по валовим показникам виробництва продовольчої продукції  в цілому по 
країні та по окремим видам продукції ( зернові та зернобобові, молоко, м'ясо, овочі, фрукти ) дозволяє в тактичному плані (щорічно) 
здійснювати коригування рівнів та напрямів державної підтримки в залежності від досягнутого рівня та вимог споживачів  на 
внутрішньому та зовнішньому ринках[5, 6, 7, 8]. 

Мета дослідження − процеси державного регулювання агропродовольчої системи України. Об’єкт дослідження   – економічна 
ефективність державної підтримки агропродовольчої системи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Державне  регулювання в аграрній сфері базується на Законах України « Про основні 
засади державної аграрної політики на період до 2015 року»,  «Про державну підтримку сільського господарства України», «Про 
особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» та інших нормативно-правових актах, якими 
визначається комплекс економічних інструментів, забезпечуючих його реалізацію та втілюють: цінове регулювання, фінансово-кредитну 
підтримку, субсидії та дотації, податкове стимулювання, спеціалізовану підтримку за окремими напрямами і програмами тощо. 
          Державне регулювання економіки агропродовольчої системи в частині підтримки виробництва продовольчої продукції здійснюється 
розподілом видатків  на Міністерство аграрної політики та продовольства із Загального та Спеціального фондів Державного бюджету 
України за статтями: підтримка виробництва  рослинництва та тваринництва, фінансова підтримка через здешевлення кредитів, кредити 
фермерським господарствам, підтримка обслуговуючих кооперативів, компенсація вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного 
виробництва, відшкодування будівництва та реконструкції споруд, кредитне фінансування аграрного фонду щодо держаних форвардних 
закупівель тощо  ( табл. 1). При цьому загальні витрати  по Міністерству аграрної політики та продовольства становлять майже 5% 
Державного бюджету, наповнення якого надто нерівномірно за кварталами року. 

Детальний аналіз впливу державної підтримки на валове виробництво продукції рослинництва здійснювався за регіонами України 
(24 області та АР Крим). 

Таблиця 1. 
Розподіл видатків Державного бюджету України на фінансування Міністерства аграрної політики та продовольства  

Рік Бюджет України: надходження   асигнувань та 
видатки по 2008 2009 2010 2011 2012 

Державний бюджет України: 
- надходження, млрд. грн., 
- видатки, млрд. грн. 

 
   231,93 

253,21 

 
245,94 
274,16 

 
255,00 
307,75 

 
303,88 
342,89 

 
373,96 
413,60 

Видатки МінАПП (млрд. грн.): 
  - на загальні потреби 
  - на підтримку товаровиробників 
  - на кредити Аграрному фонду 
Надходження по кварталам року, %: 

1 квартал 
1І квартал 
111 квартал 
1Vквартал 

 
   12,162 

7,9292 
2,0000 

 
12,0 
31,1 
21,8 
36,1 

 
6,3652 
6,9582 
2,1400 

 
1,7 

12,9 
14,3 
71,5 

 
 5,7545 

4,9239 
3,1588 

 
2,1 
3,4 

23,6 
70,9 

 
10,469 
9,5025 
3,7123 

 
3,4 
11,8 
23,4 
61,4 

 
8,4513 
10,262 
7,0000 

 
1,4 
9,2 
32,4 
57,1 

Встановлено, що за виключенням чотирьох областей Рівненської та Сумської (високий рівень державної підтримки з невисоким 
виходом валової продукції), а також Черкаської та Дніпропетровської (незначна державна підтримка та значний обсяг виробленого  
валового продукту), має місце тісна  взаємозалежність між указаними факторами з коефіцієнтом кореляції 0,93 (рис. 1):  

В = (37,042 ί + 2136,2 ), млн. грн.,                         ( 1 ) 
де: Вί – валова внутрішня  продукція рослинництва, млн. грн.; Пί – рівень державної підтримки регіону, млн. грн.. 
Отримані результати свідчать про стимулюючий вплив державної підтримки на ВВП продукції рослинництва з коефіцієнтом 1:37, 

що зумовлюється, по-нашому розумінню, проявом ефективності ведення виробничої діяльності великотоварними підприємствами, в яких в 
основному сконцентровано виробництво зернових внаслідок використання сучасних технологій, оновленого машино-тракторного парку, 
якісного посівного фонду та мінеральних добрів, сучасних методів управління, тощо («земельна рента II типу») [ 7 ].  

 
•,×- області,  прийняті до загального аналізу та виключені з нього, відповідно 

Рис. 1. Залежність валового виробництва агропродовольчої продукції від рівня державної підтримки по областях України. 
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Економічна діяльність  агропродовольчої системи України у 2010 році забезпечила вклад у  валовий внутрішній продукт держави у 
розмірі понад 100 млрд.грн. (табл.2). Лідерами виробництва валової сільськогосподарської продукції є : Вінницька, Донецька, 
Дніпропетровська, Київська, Полтавська та Черкаська області, обсяг виробництва в яких коливається від 4900 до 7100 млн. грн. При цьому 
за продуктами рослинництва (зернові та зернобобові) із вказаних вище областей лідерами є  Вінницька, Дніпропетровська, Київська, 
Полтавська (обсяг виробництва 2900 ÷ 4300 млн. грн.), а за  продуктами тваринництва до найбільших виробників належать  Вінницька, 
Донецька, Дніпропетровська, Київська та  Черкаська області (обсяг виробництва від 1900 до 4300 млн. грн.).  

За статистичними даними Мінагрополітики та продовольства України (табл. 2) було здійснено диференційований аналіз 
економічної діяльності у агропродовольчий системі по 24 областям та АР Крим (надалі, для спрощення, використовується термін « 25 
областей»)  за 6-тю  показниками: загальна валова продукція агропродовольчої системи (ВПАС); обсяг ВПАС на одну особу мешканця 
області; обсяг продукції  рослинництва; обсяг продукції тваринництва; обсяг ВПАС підприємств агропродовольчої системи з приватною 
формою власності у тому числі колективних, фермерських, кооперативних господарств; ВПАС домогосподарств сільського населення.  

По кожному з показників в залежності від його значення проведено розподіл областей за схемою – області з найбільшим 
показником присвоювалося перше місце, другим місцем визначалася область з меншим показником і так далі до останнього 25 місця. 

З метою наочності представлення отриманих результатів введено відносний показник рейтингу області, який розраховувався за 
залежністю ri = 1/ М , де: М – місце області за визначеним показником; ί- індекс показника (ί=1,2,3,4,5,6 відповідно). При такому підході 
рейтинг області може змінюватися від 1 -  перше місце до 0,04 - останнє 25 місце.  В подальшому, для сумарної  оцінки діяльності кожної  
області в агропродовольчий системі України визначався її комплексний рейтинг шляхом сумування по ri за усіма 6-тю показниками, 

тобто: 
6

1
irR , відн. од.   

На  основі наведеного  підходу та даних табл.2 було встановлено комплексний рейтинг кожної з областей , який відображено на 
рис.2. 

Таблиця 2. 
Результати діяльності агропродовольчої системи по областях України та її  державна підтримка у 2010 році. 

Область 
ВПАС* 

 
ВПАС  
на особу   

ВПАС рослин- 
ництва 

ВПАС тварин-
ництва 

ВПАС 
підприємств 

ВПАС 
господ-
дарств 

населення  

Державна 
підтримка, 
тис.грн. 

Україна 100536,2 2192 58677,6 41858,6 45149,2 55387 47 124,3 
АР Крим 4239,1 1808 2064,8 2174,3 1962,5 2276,6 73 016,2 
Вінницька 6162,5 3744 4224,2 1938,3 2775,9 3386,6 23 527,5 
Волинська 3013,6 2906 1481 1532,6 805,2 2208,4 68 882,5 
Дніпропетровська 6426,1 1921 3491,3 2934,8 3785,4 2640,7 106 515,4 
Донецька 5035,1 1132 2633,3 2401,8 2498,7 2536,4 21 749,6 
Житомирська 3293,4 2568 1859,6 1433,8 891,5 2401,9 1 6113 
Закарпатська 2153 1728 1012,2 1140,8 83,5 2069,5 30 283,1 
Запорізька 3601,2 1994 2319,8 1281,4 1897,7 1703,5 13 002,7 
Івано-Франківська 2572,2 1864 1012,2 1560 583,9 1988,3 127 799,7 
Київська 6587,9 1460 3405,4 3182,5 4081,8 2506,1 50 302,7 
Кіровоградська 3767,2 3716 2688,5 1078,7 1877,5 1889,7 23 062,8 
Луганська 2458,5 1068 1365,9 1092,6 1167 1291,5 82 963,7 
Львівська 4181,4 1642 2102,4 2079 1097,7 3083,7 59 844,5 
Миколаївська 3439 2899 2414,2 1024,8 1698,1 1740,9 50 936,7 
Одеська 4641,3 1942 3329,4 1311,9 2007,6 2633,7 93 653,9 
Полтавська 5095,3 3411 3548,6 1546,7 2703,1 2392,2 113 942,7 
Рівненська 2958,2 2568 1738,5 1219,7 652,8 2305,4 95 515,2 
Сумська 2843,2 2437 1809,1 1034,1 1131,4 1711,8 22 683,0 
Тернопільська 2941,6 2707 1867,1 1074,5 1045,1 1896,5 67 074,2 
Харківська 4413,2 1598 2495,2 1918 2003,9 2409,3 54 087,0 
Херсонська 4148,6 3803 3107,8 1040,8 1722 2426,6 64 873,4 
Хмельницька 4172 3136 2728,9 1443,1 1636,7 2535,3 84 825,4 
Черкаська 7044,8 5460 2805,1 4239,7 5218,4 1826,4 13 246,9 
Чернівецька 2129,1 2354 1156,6 972,5 449,8 1679,3 49 067,2 
Чернігівська 3218,7 2916 2016,5 1202,2 1372 1846,7 47 124,3 

* - валова продукція агропродовольчої системи, млн.грн. 
За  отриманими результатами маємо можливість визначити, що найбільший рейтинг мають п’ять областей: Черкаська, Вінницька, 

Київська, Дніпропетровська та Полтавська, на які припадає понад 20% валової продукції агропродовольчої системи України.  
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Рис.2. Розподіл областей України за комплексним рейтингом R 
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У вказаних областях при значному обсязі ВПАС його структура  суттєво  різниться. Так, якщо Черкаська область в основному 

характеризується виробництвом продукції тваринництва (співвідношення обсягу продукції тваринництва до обсягу продукції рослинництва 
становить 1,51), то у  Вінницької, Дніпропетровської та Полтавської основною спрямованістю сільськогосподарської діяльності є 
виробництво продукції рослинництва (співвідношення обсягу продукції тваринництва до обсягу продукції рослинництва в середньому 
дорівнює 0,57). У Київській області практично має місце паритет обсягів з виробництва обох видів сільськогосподарської продукції 
(вказане співвідношення – 0,93). 

У  загальному плані агропродовольча система України на теперішній час визначається як країна-виробник продукції рослинництва 
зі значним експортним потенціалом, що у 2010 році дозволило експортувати 10,12 млн.т. зернових на загальну суму 2466 млн. дол. 
(таблиця 3) і вийти на 13 місце в світі.  

Таблиця 3 
Динаміка виробництва та експорту зернових культур в Україні. 

Обсяг виробництва Обсяг експорту 
Роки ВВП млн.грн 

Вартість 
зернових  
грн/ т Млн.грн Млн. т 

Експорт млн дол. 
США 

Млн т 

2001 20419 381,3 15,14 39,71 483,7 6,87 
2002 22581 312,5 12,13 38,8 997,7 8,53 
2003 26734 535,1 10,83 20,23 402,3 9,56 
2004 34511 453,1 18,94 41,81 844,3 9,65 
2005 44145 417,8 15,88 38,02 1383 8,91 
2006 54415 515,2 17,65 34,26 1353,6 8,31 
2007 72073 833,5 24,42 29,3 763,6 10,05 
2008 94805 778,6 41,49 53,29 3703,8 18,09 
2009 91334 799 36,78 46,03 176,5 7,34 
2010 100536 1120,9 44,02 39,27 2466,5 10,12 

 
У 2011 році в Україні завдяки державній підтримці  та сприятливим погодним умовам був зібраний рекордний урожай зернових та 

зернобобових -  56,7 мільйонів  тон, що  майже на 45% перевищив урожай 2010 року. Це дало можливість отримати 3617 млн. дол. за 
рахунок експорту. Погодні умови 2012 року знизили урожай сільськогосподарських культур до 50,7 млн.т. 

Розроблена методика ранжування областей України дозволила також провести ретроспективний аналіз ефективності їх діяльності 
за період з 1990 -2010 роки (таблиця 4). 

За цей період вищезазначені області: Черкаська, Вінницька, Київська, Дніпропетровська та Полтавська майже постійно знаходяться 
у п’ятірці лідерів за комплексним рейтингом R, а починаючи з 2008 року вони стабільно очолюють рейтинг областей за результатами їх 
агропродовольчої  діяльності. 

Вказаний підхід дозволяє також дослідити динаміку діяльності окремих областей у часі. Так, Харківська область у 2005 році 
посідала третє місце за рейтингом - 2,1. За шість років ефективність її діяльності постійно знижувалася: 2007р. – 1,73; 2008р. – 1,1; 2009р. – 
0,93; 2010р. – 0,62 і вона посіла  12 місце, що свідчить про недостатність використання потенціалу області.  Черкаська область у 1990 році 
займала 12 місце серед областей  УРСР з рейтингом 0,62. З 1995 року за результатами її діяльності рейтинг почав постійно зростати:1995р. - 
0,82; 2000р. - 1,67; 2005р. – 1,89; 2007р. – 2,34; 2008р. – 2,45; 2009р. – 4,22; 2010р. – 4,19 і вона посіла перше місце. 

 

 
Відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» форвардні закупівлі продукції 

здійснюються Аграрним фондом України для забезпечення цінової стабільності в державі та проводяться на конкурсній контрактній основі  
після завершення посівної компанії (приблизно перший квартал поточного року) у обсягах по зерновим та зернобобовим не менше 5 тис. т. 
(з 2013 року – 2,5 тис. т.) на один контракт. Розрахунок з товаровиробниками продукції проводиться за інтервенційними цінами, які 
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щорічно встановлюються Кабінетом Міністрів України у два етапи: перший  етап у розмірі 50 % вартості майбутнього врожаю – після 
підписання контракту (кінець першого кварталу - третій місяць з початку року); другий - 50 % у середині третього кварталу (одинадцятий 
місяць) після складування врожаю у зерносховищах. При цьому не враховується, що на момент виплати першої частини вартості посівна 
компанія практично завершена за рахунок власних коштів товаровиробників, які являють собою в основному крупні корпорації [7]; не 
виключаються у весняно-літній період прояви форс-мажорних обставин у вигляді природно-кліматичних катаклізмів повністю або частково 
знищуючих врожай [9]; має місце дефіцит державного бюджету  у першому кварталі внаслідок його низького  наповнювання  (Табл. 5). 

 
Таблиця 5. 

Дисконтовані потоки витрат при державних форвардних закупках зернових 
Сільськогосподарська 

культура 
Інтервенційна   
ціна,грн. /т 

Дисконтована інтервенційна ціна, грн. / т. 

  РV1 РV2 РV3 
Пшениця м'яка групи "А" 

1641 1641 1641 1641 1641 
1541 1541 1541 1541 1541 

Пшениця м'яка групи «Б» 
4 клас   1612 1476 1457 1495 

Жито 
1 клас 1725 1580 1559 1599 
2 клас   1643 1504 1485 1523 
3 клас   1565 1433 1414 1451 

В середньому: 
грн../т 
% 

 
1670 

100 

 
1529 

91,6 

 
1509 

90,4 

 
1548 

92,7 
 
У таблиці 5 наведено середні базові інтервенційні ціни на зернові культури, встановлені Кабінетом Міністрів України  на 

форвардних закупівлях  2012 р. (1670грн./ т.)  та розраховані їх дисконтовані значення при різних схемах сплати. 
Наведене визначає доцільність перерозподілу виплати вартості врожаю у 2, 3 та 4 кварталах. Ефективність виплат  частками 

визначалася по зміні вартості грошей у часі за умов перерозподілу загальної суми у пропорціях: 25% : 25% : 50%; 50% : 25% : 25% 
відповідно до існуючого перерозподілу 50% : 50%. 

У загальному плані теперішня вартість одиниці змінюється   у часі за залежністю дисконтованого  грошового потоку [10]: 

   ,                                                                                     (1) 
де: РV –дисконтована вартість грошей у часі; Fi– оцінювана маса грошей; r=r1+r2, (r1⎯щомісячна ставка Національного банку 

України визначена за умов її рівномірного розподілу за місяцями бюджетного року та r2 ⎯ щомісячний прогнозний рівень інфляції, що 
визначається згідно з Законом України про державний бюджет; j - визначений період часу за місяцями року). 

Для визначених умов перерозподілу будемо мати: 

 ,грн./т.                                                      (2) 

   ,грн./т.                         (3) 

,грн./т.                            (4) 
Дисконтовані вартості інтервенційних цін розраховані за залежностями 3, 4 відрізняються в середньому від нормативної вартості 

(залежність 2) на 1,2% та 0,9 % відповідно, що дозволяє визначити найбільш ефективним варіант виплати вартості врожаю за триразовою 
схемою з співвідношенням  

25% - 25% - 50% і який відрізняється від базового на 20 гривень на кожній тоні. 
При цьому загальний обсяг закупівель об’єктів державного цінового регулювання (пшениця тверда та м’яка, зерно суміші пшениці 

та жита) становив 1,140 млн. т., що дозволяє визначити економічну ефективність запропонованої схеми розрахунків у обсязі 22,8 млн. грн. 
Висновки: 
1. Встановлена функціональна лінійна залежність валового виробництва зернових регіонами України від рівня державної 

підтримки зі співвідношенням 37 : 1, що свідчить про стимулюючий характер самої підтримки для великотоварних виробників. 
2. Розроблена модель ранжування регіонів країни за комплексним рейтингом, шістьома економічними показниками, за якими по 

ретроспективним даним визначається спрямованість їх ефективної діяльності в рослинництві або тваринництві за видами виробляємої 
продукції. 

3. Визначено за результатами аналізу змін вартості грошей у часі економічну доцільність переходу від дворазової сплати 
державою вартості продукції рослинництва при форвардних закупівлях у співвідношенні 50% : 50% до триразової – 25% : 25% :50% з 
економічною ефективністю більше 20 мільйонів гривень на рік 
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Коваленко О.О., Курина Н.С. Огляд стану атомної енергетики в міжнародному та вітчизняному контексті 
У статті досліджено стан атомної енергетики провідних країн світу, виявлені наявні проблеми як на міжнародному рівні, так і в українській 
атомній енергетиці. Наведені переваги й недоліки атомних станцій. Наведено динаміку потужності атомної енергетики за регіонами світу. 
Представлена аналітика Міжнародного центру "Ернст енд Янг" на основі якої проведений аналіз перспектив розвитку атомної енергетики 
світу та України і виявлені фактори, що перешкоджають забезпеченню енергетичної безпеки країни. Виявлено стан АЕС, ступінь 
державного регулювання та підтримки, інвестиційна привабливість атомної енергетики. Представлена динаміка структури виробництва 
електроенергії та надано коментарі ситуації, що прогнозується до 2030 року. Розглянуто проблему переробки та зберігання відпрацьованого 
ядерного палива, поводження з радіоактивними відходами в Україні, надані рекомендації щодо їх усунення. Обґрунтовані аналітичні дані, 
приведені рекомендації щодо реалізації стратегії формування ефективно функціонуючого ядерно-енергетичного комплексу України з 
урахуванням сучастності. 
Ключові слова: енергозабезпечення, енергетична безпека, атомна енергетика, інвестиційна привабливість, стратегія. 
Коваленко Е.О., Куриная Н.С. Обзор состояния атомной энергетики в международном и отечественном контексте 
В статье исследовано состояние атомной энергетики ведущих стран мира, обнаружены существующие проблемы, как на международном 
уровне, так и в украинской атомной энергетике. Приведены преимущества и недостатки атомных станций. Приведенная динамика 
мощности атомной энергетики по регионам мира. Представленная аналитика Международного центра «Эрнст энд Янг» на основе, которой 
проведен анализ перспектив развития атомной энергетики мира и Украины и выявлены факторы, препятствующие обеспечению 
энергетической безопасности страны. Выявлено состояние АЭС, степень государственного регулирования и поддержки, инвестиционная 
привлекательность атомной энергетики. Представленная динамика структуры производства электроэнергии и предоставлены комментарии 
к сложившейся ситуации в прогнозе до 2030-го года. Рассмотрена проблема переработки и хранения отработанного ядерного топлива и 
обращения с радиоактивными отходами в Украине, даны рекомендации по их устранению. обоснованы аналитические данные и даны 
рекомендации по реализации стратегии формирования эффективно функционирующего ядерно-энергетического комплекса Украины с 
учетом вызовов соременности. 
Ключевые слова: энергообеспечение, энергетическая безопасность, атомная энергетика, инвестиционная привлекательность, ядерная 
безопасность, стратегия. 
Kovalenko O.O., Kurina N.S. Review of the status of nuclear power in the international and domestic context 
In the article the state of the nuclear power of the leading countries of the world, found the existing problems, both internationally and in the 
Ukrainian nuclear power. Are the advantages and disadvantages of nuclear power plants. The reduced dynamics of the power of nuclear energy by 
regions of the world. Presented analyst of the International Centre "Ernst & Young" on the basis of which the analysis of the prospects for the 
development of nuclear energy in Ukraine and the world and identified barriers to energy security. Revealed the state of nuclear power plants, the 
degree of state regulation and support, investment attractiveness of nuclear power. The presented structure dynamics of electricity and provided 
comments on the situation in the forecast to the year 2030. The problem of processing and storage of spent nuclear fuel and radioactive waste 
management in Ukraine and provides recommendations to address them. substantiated analytical data, and recommendations for the implementation 
of the strategy of forming a well-functioning nuclear power complex of Ukraine. 
Keywords: power supply, energy safety, nuclear power, investment attraction, nuclear safety, strategy. 

 
Постановка проблеми. Формування надійного енергозабезпечення країни є запорукою її національної безпеки, значення якої 

посилюється у зв’язку з активізацією інтеграційної взаємодії країн. Тому вирішення проблем розвитку паливно-енергетичного комплексу, 
диверсифікації та зменшення ступеня залежності від поставок імпортного палива є актуальним, при цьому особливе місце займає питання 
розробки, реалізації стратегій розвитку ядерно-енергетичного комплексу України. 

Попри все, на вже досягнутий прогрес в ядерній енергетиці, подальше її поширення стикається з громадським занепокоєнням з 
приводу утилізації ядерних відходів, з політичними проблемами, що, пов'язані з потенційною можливістю розповсюдження ядерної зброї. 

Інша точка зору це подальше вдосконалення рівня ядерної безпеки, при одночасному підвищенні економічної 
конкурентоспроможності ядерної енергетики, як на відкритих, так і на регульованих ринках електроенергії. 

Аналіз досліджень і публікацій. Вивченню питань з розвитку ядерної енергетики присвячені праці таких вчених як: П. Кюрі, М. 
Кюрі [19], І. В. Курчатов, М.Г. Первухін [20], Л. І. Русинов [21], Г.Н. Флерів, К.А. Петржаком [22] та ін. 

Проте, недостатньо досліджено проблему в контексті забезпечення енергетичної безпеки країн, особливо в умовах сформованого  
паливно-енергетичного комплексу України. 

Метою даного огляду є дослідження теоретичних аспектів енергозабезпечення в умовах посилення взаємозалежності країн, 
перспектив розвитку ядерного комплексу на світовій арені, порівняльний аналіз стану атомної енергетики України і окремих країн світу. 

Виділення невирішеної проблеми. Аналіз енергетичних проблем показує необхідність в перспективі значного розвитку атомної 
енергетики для багатьох регіонів світу. На шляху розвитку атомної енергетики. виникають екологічні проблеми. Є спільні для всіх АЕС 
екологічно несприятливі фактори, що знищують природу і завдають руйнівний вплив на здоров'я людини, її генотип, а саме: 

- Вироблення на АЕС великого обсягу радіоактивних відходів, зберігання яких - проблема, яка наукою до кінця ще не вирішена. 
- Наявність газоподібних радіоактивних викидів невловимих інертних газів. 
- Підвищення впродовж технологічного циклу радіаційного фону не лише регіону, а й усієї планети, що викликає мутації, 

зростання онкологічних захворювань людства. Підвищення радіаційного фону всього на 1 рентген приводе до появи 10 млн. чоловік в 
кожному поколінні людей планети, які страждають спадковими важкими хворобами. 

- Необхідність використання для охолодження реактора обсягу води, що перевищує споживання мільйонного міста, яка стає 
непридатною для пиття, а як відомо прісна вода -  один з найважливіших стратегічних ресурсів. 

- Відсутність абсолютного захисту від повторення атомних трагедій, особливо в умовах наростання світового тероризму. 
- Існування проблеми закриття атомних ЕС, період якого становить 30 років. Вартість закриття перевищує вартість будівництва 

АЕС. При демонтажі АЕС тільки радіоактивних відходів утворюється стільки, скільки при її експлуатації протягом 15 років. 
Багато тисяч тонн високорадіоактивних відходів – найбільш смертоносна спадщина ядерного століття. Вони вимагають переробки. 

[18]. Умови розвитку світової енергетики визначаються обмеженістю доступних ресурсів дешевого органічного палива (особливо нафти і 
газу), забрудненням навколишнього середовища, необхідністю енергозабезпечення людей з урахуванням темпу зростання населення 
планети і великої відмінності рівня економіки країн. Ситуація, що склалася з енергетикою в Україні стає зрозумілою, є програми розвитку, 
культури безпеки, які укладено і затверджено, але залишається відкритим питання про фінансування даних заходів. Це і є однією з 
головних слабких стороною підтримки безпеки в Україні. 

Результати дослідження. В даний час світові компанії прагнуть задовольнити постійно зростаючу потребу в енергії, питання про 
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розвиток атомної енергетики як одного з надійних її джерел набуває все більшої актуальності. 
Значне зростання глобального попиту на енергоносії обумовлений не тільки необхідністю надання доступу до енергії для чверті 

населення планети, позбавленого цієї можливості, але також завданням задоволення потреб завдяки зростанню чисельності населення, та 
забезпечення доступу до чистої води. 

Атомна енергетика здатна вирішувати всі перераховані завдання: вона не створює великого обсягу викидів вуглекислого газу в 
атмосферу і дозволяє країнам зміцнити свою енергетичну незалежність. Більш детальний аналіз впливу атомних електростанцій виявив як 
переваги, так і недоліки. 

Переваги атомних станцій: 
 Відсутність шкідливих викидів. 
 Викиди радіоактивних речовин у кілька разів менше вугільної електричної станції аналогічної потужності. 
 Невеликий обсяг використовуваного палива, можливість після його переробки використовувати багаторазово. 
 Висока потужність: 1000-1600 МВт на енергоблок. 
 Низька собівартість енергії, особливо теплової. 
Недоліки атомних станцій: 
 Відпрацьоване паливо небезпечно, вимагає складних і дорогих заходів з переробки та зберігання. 
 Небажаний режим роботи з змінної потужністю для реакторів, що працюють на теплових нейтронах. 
 При низькій вірогідності інцидентів, наслідки їх вкрай важкі. 
 Великі капітальні вкладення, як удільні, на 1 МВт встановленої потужності для блоків потужністю менше 700-800 МВт, так і 

загальні, необхідні для спорудження станції, її інфраструктури, а також у разі можливої ліквідації. [17] 
Відомо, що в світі склалася неоднозначна думку щодо атомної енергетики, але аналізуючи переваги і недоліки, можна зазначити, 

що даний вид енергії має потенціальну перспективність. Однак, її реалізація можлива тільки при розробці норм, нормативів, стандартів 
безпеки і постійному контролі, що надає можливість забезпечити «екологічно чистий продукт». 

Спостерігається зростання інтересу до атомної енергетики, відбулося значне підвищення активності інвесторів за останні 25 років. 
Більше 30 країн оголосили про тендери на будівництво атомних об'єктів в рамках своєї майбутньої енергетичної стратегії, їх кількість 
постійно зростає. Більш ніж в 10 країнах йде активне будівництво атомних реакторів. [4] 

Глобальні операційні потужності атомної енергетики складають 372 ГВт. У світовій динаміці середній зріст вироблення 
електроенергії з 2000 року і на перспективу до 2030 прогнозується з позитивною зростаючою тенденцією, що говорить про зростання 
потужностей провідних виробників атомної енергії (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Середня динаміка потужності атомної енергетики за регіонами світу [16] 
 
Найближчим часом використання атомної енергії в США, країнах Європейського Союзу та Китаї істотно зросте. Враховуючи плату 

за викиди в розвинених країнах, атомна енергія буде представляти собою перспективний варіант задоволення зростаючого попиту на 
енергоносії. Крім того, позитивно змінилися витрати на вироблення атомної енергії і показники безпеки. [16] 

Міжнародний центр "Ернст енд Янг" визначив, що потенціал для розвитку світової атомної енергетики представляє 5 груп країн з 
проаналізованих 21 країн. При виявленні даних груп були враховані такі критерії як: 

 масштаб можливостей; 
 державна підтримка і ступінь регулювання; 
 структура ринку та інвестиційний клімат. 
З рівнем підтримки і ступенем регулювання державою атомної галузі тісно пов'язан масштаб можливостей країн, критерії, якого 

враховуваються при оцінці інвестиційної привабливості країн. Взаємозвязок яких (рис.2) демонструє, що найбільш високий рівень 
підтримки і регулювання припадає на Китай, Росію і США. Щодо України, то вона має середній масштабі можливостей в атомній галузі. 
Спираючись на аналіз умов розвитку відчізняної енергетики, можна стверджувати, що в її інтересах – продовжувати розвивати атомну 
енергетику. 

Інвестиційна привабливість країн визначила: 
1. Лідерів зростання: країни з широкомасштабними програмами з будівництва атомних об'єктів, спрямованими на задоволення 

нагальної потреби в генеруючих потужностях (Китай, Індія, Росія), (рис. 3). 
2 Стабільні ринки: країни, що експлуатують АЕС і планують оновлення генеруючих потужностей або повторний вихід на ринок 

(Канада, Італія, Японія, Південна Корея, Великобританія, США). 
3. Нові європейські ринки: в даний час тільки дві європейські країни ведуть будівництво АЕС нового покоління, відповідного 

вимогам пасивної безпеки (Фінляндія, Франція). 
4. Перспективні ринки: ринки країн, що розвиваються у яких є програми, що вимагають оновлення, а також нові країни, відкрито 

проявили намір вийти на цей ринок (Бразилія, ПАР, Україна, ОАЕ). 
5. Малоактивні ринки: країни, що володіють власними АЕС, але не планують їх заміну після закінчення терміну експлуатації, а 
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також країни, де потреба в будівництві нових АЕС є вкрай низкою (Німеччина, Нідерланди, Румунія, Іспанія, Швеція, Швейцарія). [14] 

 
Рисунок 2 –– Взаємозв'язок державної підтримки і ступіня регулювання атомної енергетики країн 
 
Згідно з наведеними групами, можна сказати, що найбільш привабливими з точки зору інвестицій та перспектив подальшого 

розвитку атомної енергетики є країни перших 4-х груп. Це означає, що до перспективних ринків відносять і Україну, яка має чималий 
потенціал для розвитку і масштабне будівництво. 

 

 
Рисунок 3 –– Порівняльний аналіз інвестиційної привабливості країн 
Однією з важливих проблем для України залишається проблема переробки та зберігання відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) 

та поводження з радіоактивними відходами (РАВ). В Україні до теперішнього часу немає завершеної концепції та єдиної державної 
програми з поводження з ВЯП АЕС України [3,2]. 

Тому необхідно об'єднати всі дослідження і розробки, скоординувати за часом виконання програми та забезпечити потрібним 
обсягом фінансування дослідні роботи, технології, що направлені на вирішення проблем з ВЯП та РАВ. 

Деякі країни вже мають серйозні проблеми зі зберіганням ВЯП, оскільки наявні сховища близькі до заповнення, а створення нових 
утруднено в силу місцевих політичних причин. З подібними проблемами зіткнулися оператори АЕС в Японії, Південній Кореї і на Тайвані. 

Аварія на АЕС Фукусіма-1, викликана втратою енергопостачання, що, серед іншого, призвело до перегріву басейнів витримки ВЯП 
і часткового руйнування паливних елементів, показала, що зберігати ВЯП на майданчиках АЕС небезпечно [5,6,7]. 

Слід зазначити, що українська ДП НАЕК "Енергоатом" поділилася напрацюваннями "Комплексної (зведеної) програми підвищення 
безпеки енергоблоків атомних електростанцій" при зустрічі з японськими колегами, серед пунктів якої позначили внесені додаткові заходи 
щодо підвищення сейсмостійкості енергоблоків українських АЕС, а також технічні заходи для запобігання розплаву активної зони реактора 
[8,9]. 

Окрім співробітництва з японцями, Україна також підтримує відносини з Чехією, в плані обміну досвідом з питань культури 
безпеки. Серед різних питань було розглянуто структури системи управління ядерним паливом АЕС України та Чехії. 

Енергетика України в основному представлена тепловими енергостанціями, однак атомній електроенергетиці у виробництві енергії 
істотно вище середньосвітових показників і становить 47,3%, в той час як у середньому в усьому світі 16% (рис. 4). 
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Рисунок 4 –– Динаміка структури виробництва електроенергії в 2005 - 2030 рр.., млрд. кВтг 
 
На підставі стратегії розвитку ядерної промисловості зазначимо, що до 2030 р. планується збереження частки виробництва 

електроенергії АЕС на рівні, досягнутому ще у 2005 р. (тобто, близько половини від сумарного річного виробництва електроенергії в 
Україні). Таке рішення обґрунтовується, у першу чергу наявністю власних сировинних ресурсів урану, а також - стабільною роботою АЕС, 
потенційними можливостями країни щодо створення енергетичних потужностей на АЕС, наявними технічними, фінансовими та 
екологічними проблемами теплової енергетики. 

Україна імпортує 80% споживаних енергоресурсів, велику частину яких становить природний газ. Щоб забезпечити енергетичну 
безпеку країни, в інтересах України диверсифікувати постачання енергоресурсів [1,7]. В системі економічної безпеки велика роль 
енергетичної складової, яка передбачає забезпечення стабільності поставок енергоносіїв для потреб національної економіки і оборонного 
комплексу. Українська економіка набуває все більш паливно-енергетичну залежність. Оскільки енергетична безпека означає конкуренцію 
за обмежені ресурси, то для сталого економічного зростання необхідно забезпечити збалансовану реалізацію промислової та енергетичної 
політики.  

У короткостроковій перспективі це може бути забезпечено шляхом розширення географії  країн – постачальників енергоресурсів, у 
середньо-і довгостроковій перспективі це може бути досягнуто шляхом диверсифікації самих джерел енергії  

Диверсифікація можлива як шляхом збільшення частки нафти і вугілля в загальній структурі енергоспоживання, так і за рахунок 
розвитку атомної енергетики. Так як диверсифікація джерел енергії можлива лише в середньо-і довгостроковій перспективі і вимагає 
великих фінансових витрат, необхідно переконатися, що енергетична система України після прийняття цих заходів буде стійка до впливу 
зовнішніх, у тому числі економічних, чинників [10,11,12]. 

Поглиблення та розширення інтеграційних процесів вимагає удосконалення інституціонального забезпечення.Одним з головних 
напрямків в енергетиці є надання їй безпеки використання. Тому важливим є нор мативно-правові документи, які регламентують діяльність 
атомної енергетики. Постійний контроль і регулювання атомної галузі України фіксують основні програми та документи: 

 Закон України «Про порядок прийняття рішень про розміщення». 
 Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційної безпеки». 
 Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами». 
 Комплексна (зведена) програма підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій. 
 Закон України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого 

випромінювання». 
 Закон України «Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки». 
 Перспективний план розвитку співробітництва держав-учасників СНД в мирному використанні атомної енергії, підвищенні 

безпеки ядерних установок. 
 Енергетична стратегія України на період до 2030 року. 
 Об'єднана конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами. 
 Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. 
 Угода між Україною і МАГАТЕ про застосування гарантій. [18] 
Перераховані документи і програми далеко не всі, тому необхідно відзначити також міжнародний саміт з ядерної безпеки в Сеулі. 

У підсумковій комюніке містився заклик відмовитися від палива високого збагачення. У документі підкреслювалося, що "високозбагачений 
уран і виділений плутоній вимагають спеціальних запобіжних заходів", тому важливо "належним чином забезпечувати безпеку, облік і 
консолідацію даних матеріалів". Необхідно розвивати ядерну криміналістику, яка може стати ефективним інструментом у боротьбі з 
незаконним обігом і зловмисним використанням радіоактивних матеріалів", що підвищить безпеку атомної енергетики та галузі в цілому 
[15]. 

Масштабний розвиток атомної енергетики дозволить економічно та екологічно оптимально забезпечити зростання 
енергоспоживання в світі.  

Таким чином, оцінка існуючої ситуації в світовій атомній енергетиці та тенденції її розвитку свідчать про те, що, незважаючи на 
ряд проблем, і протиріч, частка атомної енергетики у виробництві електроенергії буде неухильно зростати. Сукупна дія всіх факторів буде 
визначати регіональну та світову енергетичну політику. Враховуючи той факт, що на території України знаходиться одне з найбільших у 
світі родовищ урану і велика частина території країни лежить в сейсмічно безпечній зоні, що сприяєтеме розміщенню АЕС. Україні слід 
створювати власні елементи ядерно-паливного циклу, щоб не тільки звільнити себе від імпорту, а й посилити свої позиції на світовому 
ринку в якості експортера атомної енергії, відходити монополярності енергетичної політики і моделі ПЕК.  

 
СПИСОК  ДЖЕРЕЛ: 
1. Н.Я. Азаров: «Жизнь в нашей стране не легкая». КИД. Юго-восточная лига. 2011, 21 марта.[ 
http://zadonbass.org/news/hot/message_27323 (последнее посещение — 23 марта 2011 г.)] 
2. Указ президента України № 73/2013 Про Національний план з реалізації положень Комюніке Сеульського саміту з ядерної безпеки на 
2013-2014 роки 
3. Отраслевой обзор «Электроэнергетика Украины 2010- 2015» Инвестиционные проекты и описание генерирующих компаний 
[Электрон.ресурс]. – Режим доступу: http://megaresearch.ru/files/demo_file/9046.pdf 



ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ  
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ  ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 203

4. И. М. Неклюдов, В. К. Бронников, Ю. И. Кошик и В. С. Красноруцкий. Выступление «Ядерный топливный цикл Украины, состояние, 
задачи, международное сотрудничество» на международной конференции «Атомно-энергетический комплекс Украины: международное 
сотрудничество и кооперация, инвестиции, ядерно-топливный цикл», Киев, 2010, 24–25 июня, [Электрон.ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.slideshare.net/AtomNews/ss-4634287 
5. Клочкова М. Перспективы сотрудничества России и Украины в атомной сфере [Электрон.ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.pircenter.org/media/content/files/9/13478927010.pdf 
6. Бронников В.К., Кошик Ю.И., Красноруцкий В.С., Неклюдов И.М. Ядерный топливный цикл Украины, состояние, задачи, 
международное сотрудничество [Электрон.ресурс]. – Режим доступу: http://www.slideshare.net/AtomNews/ss-4634287 
7. Как решается проблема захоронения высокоактивных радиационных отходов в мире [Электрон.ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.chornobyl.net/ru/index.php?newsid=1266485586 
8. Юдин Ю. Многосторонние подходы к ядерному топливному циклу: между прошлым и будущим [Электрон.ресурс]. – Режим 
доступу: http://pircenter.org/articles/764-mnogostoronnie-podhody-k-yadernomu-toplivnomu-ciklu-mezhdu-proshlym-i-buduschim 
9. Программа Европейской комиссии [Электрон.ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.jso.kiev.ua/index_ua.files/main.files/ua/EC_Program/ec_program_menu_ua. 
10. Кабинет Министров Украины; Постановление, Программа от 07.12.2011 № 1270 – Об утверждении Комплексной (сводной) 
программы повышения безопасности энергоблоков атомных электростанций. 
11. Культура безопасности [Электрон.ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.energoatom.kiev.ua/ru/safety/culture.htm?_m=pubs&_t=rec&id=34132 
12. Повышение безопасности имеет наивысший приоритет в работе атомных электростанций [Электрон.ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.atomforum.org.ua/rus/news4297 
13. Срыв программы ядерной безопасности грозит Украине остановкой трех энергоблоков АЭС [Электрон.ресурс]. – Режим доступу: 
http://izvestia.kharkov.ua/on-line/25/1136260.html 
14. Перспективы развития атомной энергетики [Электрон.ресурс]. – Режим доступу: http://www.atlant-mos.ru/images/searchings/file-
6.pdf 
15. Национальный план по ядерной безопасности на 2013- 2014 гг. [Электрон.ресурс]. – Режим доступу: 
http://novostnoy.com/news/present/1/143414/1 
16. Атомная энергетика по регионам [Электрон.ресурс]. – Режим доступу: http://www.exxonmobil.ru/Russia-
Russian/PA/energy_o_dm_power_ nuclear.aspx 
17. Официальный сайт по вопросам ядерной безопасности, радиационной защиты и нераспространения ядерного оружия 
[Электрон.ресурс]. – Режим доступу: http://ru.uatom.org/pages/37 
18. Кафедра «Теоретические основы электротехники»/Теоретические основы электротехники/Экологические проблемы развития 
атомной энергетики [Электрон.ресурс]. – Режим доступу: http://toe-kgeu.ru/spe/467-spe 
19. Открытия П. и М. Кюри [Электрон.ресурс]. – Режим доступу: http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000027/st045.shtml 
20. Новая и новейшая история / Как была решена атомная проблема в нашей стране [Электрон.ресурс]. – Режим доступу: 
http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/HISTORY/ATOM.HTM 
21. Русинов Лев Ильич [Электрон.ресурс]. – Режим доступу: http://nrd.pnpi.spb.ru/history/rusinov.html 
22. К.А. Петржак, Г.Н. Флеров /Спонтанное деление уранов [Электрон.ресурс]. – Режим доступу: 
http://ufn.ru/ufn67/ufn67_11/Russian/r6711g.pdf 

 
 

ЕВРОРЕГИОН «НИЖНИЙ ДУНАЙ»: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ ТРАНСГРАНИЧНОЙ 
КООПЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ РАСШИРЕНИЯ ЕС 

 
Коваленко С.И., к.э.н., доцент кафедры экономики предприятия Измаильского государственного гуманитарного университета (Украина)    
 
Коваленко С.І. Єврорегіон "Нижній Дунай": перспективи розвитку інноваційних форм транскордонної кооперації в умовах 
розширення ЄС. 
У статті досліджено форми, методи та інструменти розвитку транскордонної кооперації в процесі формування транскордонних ринків. 
Визначено стратегічні пріоритети просторового розвитку нових форм транскордонної кооперації в умовах, коли економічний розвиток 
придунайського регіону України можливе шляхом найбільш раціонального використання його економічного, географічного, трудового 
потенціалу при залученні інвестицій в рамках нових можливостей транскордонного співробітництва в контексті відбуваються 
інтеграційних процесів. Загострення проблем глобальної нестабільності на початку XXI століття викликає необхідність розвитку в рамках 
єврорегіону «Нижній Дунай» нових ефективних форм транскордонної кооперації. Запропоновано кластерна стратегія транскордонного 
регіоналізму в контексті розширення Євросоюзу. Обґрунтовано, що транскордонні кластерні об'єднання відповідно до світового досвіду 
стають новими формами інноваційного розвитку єврорегіонів. 
Ключові слова: глобалізація, європейська інтеграція, трансграничний ринок, трансгранична кооперація, кластер, єврорегіон, 
конкурентоспроможність, економічна безпека.  
Коваленко С.И. Еврорегион «Нижний Дунай»: перспективы развития инновационных форм трансграничной кооперации в 
условиях расширения ЕС. 
В статье исследованы формы, методы и инструменты развития трансграничной кооперации в процессе формирования трансграничных 
рынков. Определены стратегические приоритеты пространственного развития новых форм трансграничной кооперации в условиях, когда 
экономическое развитие придунайского региона Украины возможно путем наиболее рационального использования его экономического, 
географического, трудового потенциала при привлечении инвестиций в рамках новых возможностей трансграничного сотрудничества в 
контексте происходящих интеграционных процессов.   Обострение проблем глобальной нестабильности в начале XXI века вызывает 
необходимость развития в рамках еврорегиона «Нижний Дунай» новых эффективных форм трансграничной кооперации. Предложена 
кластерная стратегия трансграничного регионализма в контексте расширения Евросоюза. Обоснованно, что трансграничные кластерные 
объединения в соответствии с мировым опытом становятся новыми формами инновационного развития еврорегионов.   
Ключевые слова: глобализация, евроинтеграция, трансграничный рынок, трансграничная кооперация, кластер, еврорегион, 
конкурентоспособность, экономическая безопасность.  
Kovalenko S.I. Euroregion "Lower Danube": prospects for development of innovative forms of cross-border cooperation in the EU 
enlargement. 
Forms, methods and development’s instruments of transboundary cooperation in the process of forming of transboundary markets are investigated in 
the article. The strategic priorities of the spatial development of new forms of cross-border cooperation at a time when the economic development of 
the Danube region of Ukraine is possible by the most efficient use of its economic, geographic, labor potential in attracting investment in new cross-
border cooperation in the context of the ongoing integration process. Growing problems of global instability in the beginning of the XXI century is 
the need to develop within the framework of the Euroregion "Lower Danube" new effective forms of cross-border cooperation. Proposed cluster’s 
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strategy of cross-border regionalism in the context of EU enlargement. Reasonably, that cross-border cluster association in accordance with 
international experience are the new forms of innovative development of Euroregions. 
Keywords: globalization, eurointegration, transboundary market, transboundary cooperation, cluster, European region, competitiveness, economic 
security. 

 
Постановка проблемы. Последние волны расширения Европейского союза в контексте трансформации структурных приоритетов 

и глобализации мировой экономики, вызывают необходимость поиска подходов к адаптации трансграничных регионов к новым вызовам, 
прежде всего в плане роста их конкурентоспособности. В условиях направления вектора экономической интеграции европейских 
государств, во внешней политике Украины произошли существенные изменения, которые вызывают необходимость разработки 
экономической стратегии в региональной перспективе [1, c. 24]. Экономическое пространство на правом берегу Дуная начинает жить в 
составе мощной геополитической структуры, со всеми преимуществами, которые сегодня может дать объединенная Европа. Перспективы 
вступления Украины в Евросоюз во многом определяются её соседством в европейской стратегии трансграничного сотрудничества, 
который наполняет этот новый статус новым, конкретным содержанием. Из этого обстоятельства вытекают, по крайней мере, два вопроса. 
Хотим ли мы реально воспользоваться преимуществами соседства? Если да, то что для этого нужно сделать?  Вследствие поэтапного 
вступления стран Центрально-Восточной Европы в Европейский Союз граница последнего стала общей с государственной границей 
Украины. В этой связи открытым остается вопрос, напрямую связанный с будущими перспективами развития трансграничного 
сотрудничества с участием регионов Украины, - не произойдет ли возврат к восприятию функции границы как линии раздела? Как 
приграничная страна к ЕС, Украина имеет как перспективы, так и ответственность развития трансграничных отношений с целью 
выполнения задач определенных Соглашением о партнёрстве и сотрудничестве ЕС – Украина, что предусматривает активизацию 
экономического роста приграничных регионов [2, c.4].  

Актуальность исследования проблем трансграничной кооперации вызвано, как углублением процесса регионализации Украины, 
усилением роли региональной составляющей роста национальной экономики, стремлением регионов к развитию межрегиональных связей, 
так и интеграционными устремлениями Украины, конечной целью которых является её вступление в ЕС.  Это вызывает необходимость 
исследования  новых форм, механизмов и инструментов воздействия и стимулирования трансграничной кооперации в современных 
условиях евроинтеграции, на основе комплексного анализа аспектов трансграничной экономической политики, ускорения экономических 
обменов, обоснования методологических подходов трансграничной региональной политики пространственного развития еврорегионов в 
процессе расширения Европейского Союза [3].  

Анализ последних исследований и публикаций. Ещё в конце XIX века А. Маршалл одним из первых обосновал преимущества 
кластерной теории. Основоположником современной концепции кластеризации и её влияния на формирование конкурентных преимуществ 
является М. Портер [4, c.12]. Проблемам развития форм и инструментов трансграничного регионализма в условиях новых вызовов 
глобальной нестабильности посвящены работы отечественных экономистов: Гееца В.М. [5, 6], Микулы Н.А. [7, 8], Студенникова И.В. [9], 
Соколенко С.И. [10], Макогона Ю.В., Захарченко В.И.  и др., в которых исследованы различные аспекты развития новых форм сетевого 
взаимодействия, в том числе, обоснованы стратегии экономического роста в свете проблем европейской интеграции Украины. Тем не 
менее, необходимо заметить, что механизм трансграничных кластеров в Украине практически не исследован, что вызывает необходимость 
разработки данной тематики. 

Выделение нерешенной проблемы. Активизация интеграционных процессов в Восточной Европе требует изменений направления 
вектора исследований в сторону проблем трансграничной кооперации и перспектив развития её новых форм в контексте 
постиндустриальной парадигмы [5, c.15]. Трансграничные кластерные объединения в соответствии с мировым опытом становятся новыми 
формами межрегионального развития. Ведь на рынке конкурируют не отдельные предприятия, а целые комплексы, которые сокращают 
свои расходы благодаря совместной технологической кооперации. Именно поэтому реализация инвестиционно-инновационных проектов в 
рамках трансграничных кластеров должна усилить конкуренцию с самостоятельно работающими компаниями и привлечь иностранных 
инвесторов. Сейчас использование европейского опыта трансграничной кластерной политики Европейского Союза рассматривается в 
качестве одного из наиболее эффективных путей развития приграничных территорий соседствующих стран. Теоретические основы 
кластера достаточно глубоко изучены в мировой экономической науке [6, c.10]. Вместе с тем процессы глобализации и регионализации, и 
связанные с ними международная конкуренция и кооперация актуализируют вопросы изучения специфики трансграничных кластеров в 
целях использования их потенциала для повышения конкурентоспособности стран–участниц интеграционных образований [7,  c.18].  

Необходимость интеграции Украины в европейские структуры требует разработки и реализации такой модели взаимоотношений 
участников еврорегиона «Нижний Дунай», которая соответствовала бы принципам региональной политики Европейского Союза, оказывала 
содействие становлению новых форм сотрудничества в формате «регион — регион». Обострение проблем глобальной нестабильности в 
начале XXI века вызывает необходимость развития в рамках еврорегиона «Нижний Дунай» новых эффективных форм трансграничной 
кооперации: «трансграничные кластеры», «трансграничные промышленные зоны», «трансграничные партнерства», «трансграничные 
инновационные проекты» [8, c. 22]. Мировой опыт развитых стран свидетельствует как об эффективности, так и о неизбежной 
закономерности возникновения трансграничных кластеров, которые в условиях глобализации становятся центрами инновационного роста, 
а значит «зонами безопасности». Сегодня, на наш взгляд, остро стоит задача разработки единых механизмов их создания и развития. 
Поэтому для реализации вектора модернизации региональной экономики на базе трансграничной кластеризации необходима разработка 
новой стратегии, включающей детальный механизм формирования и государственной поддержки кластерных объединений по обе стороны 
границы применительно к современным условиям. Таким образом, новые формы трансграничного сотрудничества становятся важным 
направлением реализации стратегии евроинтеграции Украины. 

Цель исследования заключается в обосновании теоретико-методологических подходов к использованию трансграничных 
кластеров в качестве инновационной формы пространственного развития экономики еврорегиона «Нижний Дунай» в условиях активизации 
интеграционных процессов и развития трансграничной кооперации. 

Результаты исследования. За последнее десятилетие большинство проблем в экономике рассматривались либо на 
макроэкономическом уровне, либо с точки зрения участия и роли Украины в структуре мировой экономики. Многие экономисты, 
упоминая, об интеграционных процессах в стране забывают о важности регионализации, т.е. предоставления больших полномочий с 
национального уровня на региональный уровень, позволяющего эффективно использовать инициативу и потенциал региона и как результат 
– достижение конкурентоспособности страны.  

Еврорегион представляет собой территориально оформленное сотрудничество нескольких административно-территориальных 
единиц соседних государств, имеющих общие границы; форма трансграничного сотрудничества между территориальными общинами или 
местными органами власти приграничных регионов двух или более государств, имеющих общую границу, которое направлено на 
координацию взаимных усилий и осуществление ими согласованных мероприятий в различных сферах жизнедеятельности в соответствии с 
национальными законодательствами и нормами международного права с целью разрешения общих проблем и в интересах людей, 
населяющих его территорию по разные стороны государственной границы [9, c. 312].  

Население приграничных территорий Украины, Румынии и Молдовы, оказавшись разделёнными пограничными столбами, 
исторически тяготеет друг к другу в силу общности этнических, экономических, географических условий хозяйствования. Еврорегион 
«Нижний Дунай» должен стать своего рода рецептором, благодаря которому смежные государства, как бы «прорастут» своими 
приграничными территориями, ослабляя тем самым напряженность на границах, создавая особый инвестиционный климат, открывая новые 
перспективы  экономического процветания и культурного сотрудничества.    

Вследствие снижения барьерной функции государственных границ в условиях глобализации, происходит усиление процессов 
трансграничной регионализации, которая распространяется на все уровни сетевого взаимодействия хозяйствующих субъектов в форме 
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еврорегионов, трансграничных кластеров, свободных экономических зон. Трансграничный регионализм является пространственно 
интегрированной формой экономического сотрудничества в рамках европейского пространства, решения проблем европейской 
безопасности, которые пересекают национальные границы и обеспечивают мощный импульс эффективных коллективных действий.   

Развитие трансграничной кооперации приводит к появлению трансграничного рынка, который можно определить как систему 
взаимодействия субъектов международных экономических отношений на региональном уровне, в рамках которой происходят 
экономические обмены и совместное использование материальных, финансовых и человеческих ресурсов в рамках единого 
трансграничного региона. При этом наличие границы нивелируется построением трансграничных сетевых структур организации 
экономического пространства, потенциал которых гораздо выше в силу необходимости эффективного использования однородных 
неофакторов производства: знаний, информации, инновационных технологий. В трансграничных регионах экономический потенциал 
определяется мобилизационным ресурсом всей сети и её влиянием на глобальные обмены. Для них характерны гибкая специализация, 
адаптивность к инновациям, что и определяет их конкурентоспособность.     

Реализация стратегии трансграничной кооперации в условиях эффективных трансграничных рынков позволяет, на наш взгляд 
снизить влияние факторов, формирующих глобальную нестабильность и транснациональные угрозы. Глобализация как объективный 
процесс развивается, в том числе и через региональную интеграцию. В связи с этим возникает необходимость обеспечения безопасности не 
столько национальных экономик, сколько региональных союзов, переживающих процесс совместной адаптации. Анализ структуры 
международных отношений свидетельствует, что в границах региональных объединений государств формируются международные 
региональные институты безопасности, материальную основу которых составляет экономическая подсистема.  

Интеграционная модель трансграничного регионализма даёт ответ на вопрос перспектив членства Украины в ЕС, что 
рассматривается в качестве основной цели этих международных отношений. Учитывая отсутствие консенсуса относительно членства 
Украины в ЕС и наличие ряда причин, которые не способствуют решению данного вопроса в ближайшее десятилетие, перед Украиной 
сегодня стоит задача формирования модели сотрудничества с ЕС, которая бы способствовала бы дальнейшему движению Украины в ЕС. 
Это так называемая концепция «интеграции без членства», которая предусматривает содействие развитию трансграничного регионализма, 
что удовлетворяет ожидания бизнеса и жителей трансграничного региона. Концепция трансграничного регионализма предусматривает 
развитие трансграничной кооперации, выполняет в процессе интеграции комплиментарную функцию, генерируя синергетические эффекты. 
Трансграничный регионализм направлен на так называемое субсидиарное государство, в рамках которого соседние народы совместно 
решают свои экономические проблемы, находят взаимные интересы экономического разделения труда, комбинации ресурсов, 
использования транспортной инфраструктуры в целях развития региона с обеих сторон границы.  

Европейский регионализм (Europe of Regions) означает замену системы «государство-народы» на новые перспективы «молодых и 
жизнеспособных регионов». Объектом трансграничного регионализма выступает трансграничный регион, который рассматривается как 
носитель конкурентных преимуществ и как элемент конкурентоспособности, который имеет собственную идентичность, а также 
собственные политические, экономические и социальные институты, наделен правом самостоятельного определения своих потребностей и 
экономических интересов. 

В Европе придается большое значение трансграничному сотрудничеству в рамках еврорегионов, которое рассматривается как 
стабилизирующий фактор в отношениях между странами. В основе функционирования еврорегионов находятся следующие принципы: 
самоуправление, трансграничная кооперация, равные полномочия сторон, соблюдение внутреннего законодательства. Еврорегион 
рассматривается как географически ограниченная часть приграничной территории, которая формируется из нескольких территориально-
административных единиц по обе стороны границы, образующихся на основе взаимных интересов в области экономики, охраны природы, 
развития культуры и спорта. Возникающие проблемы решаются при взаимном участии всех сторон, входящих в еврорегион. Еврорегионы 
выступают одной из организационных форм трансграничных отношений, где в пределах своей компетенции и при согласии центральных 
государственных органов, на базе специальных расширенных полномочий, связанных с международным сотрудничеством, местные органы 
власти приграничных областей имеют возможность разрабатывать общие стратегии развития трансграничного региона, объединяя 
совместные усилия для их реализации. Именно поэтому, еврорегионы относятся к соответствующим организациям 
приграничного/трансграничного межрегионального (межмуниципального) сотрудничества. Обычно в их состав входят территории, 
которые относятся к трем и более странам. Еврорегионы, которые созданы при участии двух стран, относятся к билатеральным 
организациям. Первые еврорегионы были созданы  вдоль исторического «рейнского   коридора» от Италии   до   Нидерландов   с   
тысячелетним   опытом   вольных   городов.   Именно   здесь еврорегионы стали   наиболее эффективной формой трансграничного 
сотрудничества. На государственных    границах      Бельгии,    Германии,    Люксембурга,    Швеции    и    Италии сформировались    
экономические «полюса роста»    Саара, Эльзаса, Лотарингии   и других исторических    областей.     На   территории    этих    еврорегионов     
расположены   столица Европейского Союза — Страсбург и Маастрихт,  где были заложены  основы современной интеграции. С началом 
процесса трансформации социально-экономических систем в странах Центральной  и Восточной Европы,  еврорегионы стали 
формироваться  и на восточных внешних  границах  ЕС.   Еврорегионы  использовались  для   преодоления   относительной экономической 
отсталости приграничных территорий этих стран по отношению к центру и в целях поэтапной интеграции.      За   последние годы   созданы 
десятки еврорегионов   на границах  стран ЕС и стран Центральной и Восточной Европы, однако они пока не стали эффективной формой 
трансграничного сотрудничества. Региональная политика является интегрированной частью единой экономической политики Европейского 
Союза. Это предопределяет и обеспечивает комплексное решение проблемы преодоления ассиметричного развития регионов. Качественно 
новый подход в рассмотрении процессов, которые происходят внутри ЕС, дает возможность говорить о новом качестве региональной 
политики. Фактически политика сплочения (cohesion policy) означает переплетение и согласование региональной и социальной политик, 
что обеспечивает более высокую эффективность их реализации. Особое внимание следует уделить формированию инновационной модели 
трансграничной кооперации, которая предусматривает: 

 концентрацию ресурсов приграничных регионов на проведение фундаментальных и прикладных исследований направленных на 
развитие их научного, технологического и производственного потенциала; 

 использование программно-целевого подхода к реализации инновационных проектов развития еврорегионов; 
 расширение участия малого и среднего бизнеса в инновационном сотрудничестве; 
 создание совместных венчурных предприятий; 
 формирование новых организационных форм инновационного развития приграничных регионов. 
Развитие Еврорегиона «Нижний Дунай» имеет целью разрешение следующих задач: достижение гармоничного и 

сбалансированного развития экономической деятельности в приграничных регионах наших стран; решение ряда вопросов и проблем в 
сфере охраны окружающей среды; обеспечение соответствующего уровня занятости и социальной защиты населения; улучшение качества 
жизни в наших регионах; осуществление шагов по интеграции транспортной инфраструктуры между странами — участницами «Нижнего 
Дуная» в единую сеть европейских транспортных коридоров; формирование единого культурного пространства в Придунавье; решение 
ряда вопросов по ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф. Планируется открытие в Одессе (Украина) и на 
территории уездов Кагул (Молдова), Галац, Брэила и Тульча (Румыния) совместных центров торговли и предоставления услуг населению, а 
также работу по созданию ассоциации зон свободной торговли на базе специальной экономической зоны Рени (Украина), зон свободной 
торговли Галац (Румыния) и Джурджулешты (Республика Молдова). Идея последней заключается в объединении элементов 
внешнеторговой, туристической, рекреационной, экспортно-производственной зон. Ее деятельность должна быть направлена на 
привлечение грузопотоков, обработку экспортно-импортных и транзитных грузов, развитие транспортно-коммуникационной 
инфраструктуры, активизацию промышленного производства и переработку сельскохозяйственного сырья, развитие предпринимательской 
инициативы местного населения. Ведётся работа по открытию международного паромного грузопассажирского сообщения Измаил 
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(Украина) – Тульча (Румыния), а также продолжение работы по открытию международного железнодорожного грузопассажирского 
сообщения Рени (Украина) – Джурджулешты (Молдова) – Галац (Румыния). Следует отметить, что эти проекты рассматриваются не только 
как локальные, имеющие значение для развития транспортно-коммуникационной инфраструктуры Еврорегиона «Нижний Дунай», но и как 
потенциальный элемент международных транспортных коридоров (в частности Критского МТК № 7 – «Дунайский водный путь» и 
транспортного кольца Черноморского Экономического Сотрудничества). 

Следует упомянуть поручения, данные комиссии по вопросам окружающей среды, завершить разработку проекта «Трансграничное 
сотрудничество между Румынией, Республикой Молдова и Украиной по устойчивому развитию природоохранных территорий Еврорегиона 
«Нижний Дунай», а также комиссии по вопросам экономики, торговли и туризма относительно создания единого банка данных 
экономических агентов регионов-членов Еврорегиона «Нижний Дунай», заинтересованных в налаживании торговых контактов и развитии 
межрегионального сотрудничества. Советом Еврорегиона «Нижний Дунай» был также утвержден перечень мероприятий на в сферах 
демографии, образования, науки, культуры, охраны здоровья и спорта. Успех участия Одесской области в развитии трансграничного 
сотрудничества в рамках Еврорегиона «Нижний Дунай» на следующем этапе в значительной степени будут зависеть от того, насколько  
полным и эффективным будет вовлечение в него, помимо региональных и местных органов власти, представителей двух других секторов – 
делового и общественного. Одновременно с этим должны быть предприняты шаги, направленные на формирование институциональной 
базы развития трансграничного и межрегионального сотрудничества в виде сети организаций, специализирующихся на вопросах 
территориального развития, с ядром в лице Координационного центра Еврорегиона «Нижний Дунай». В противном случае большая часть 
намеченных планов может остаться лишь на бумаге или свестись к формальным разовым мероприятиям, имеющим ограниченный 
потенциал для устойчивого развития трансграничного сотрудничества в рамках Еврорегиона «Нижний Дунай» [9, c. 315]. За период 
деятельности Еврорегиона поставленные перед ним задачи были выполнены в полном объеме: решены и улучшены приграничные 
отношения между регионами, сделаны первые шаги в активизации евроинтеграционных процессов. Опыт показывает, что дальнейшее 
продвижение Украины по пути интеграции в Европейский Союз невозможно без увеличения роли трансграничных регионов.  

Трансграничная кооперация стала играть важную роль в современной международной экономике, которая характеризуется 
активизацией интеграционных процессов. Являясь приоритетным вектором европейской региональной политики, трансграничная 
кооперация становится инструментом развития приграничных территорий и фактором евроинтеграционных стремлений Украины. 
Дальнейшее продвижение Украины по пути интеграции в Европейский Союз невозможно без увеличения роли регионов. Одной из 
современных концепций повышения конкурентоспособности национальной экономики является кластерная концепция, которая основана 
на государственном стимулировании создания и развития кластеров в еврорегионах. Термин «Transboundary claster» отражает тот факт, что 
в условиях глобальной нестабильности, компании конкурируют не столько за производительность, сколько з точки зрения способности к 
инновациям. А именно кластерные объединения предприятий адаптивны к современным инновационным процессам. Кластерная стратегия 
трансграничной кооперации предусматривает формирование территориально локализованных кластерных объединений приграничных 
регионов вокруг иностранных компаний-инноваторов, сетевые агенты которых (производители инновационных продуктов и услуг, 
поставщики, объекты инфраструктуры, научно-исследовательские центры, ВУЗы) кооперируются на основе конкуренции и кооперации, 
генерируя синергетический эффект, взаимодополняя друг друга и усиливая конкурентные преимущества, как самих компаний, так и 
кластера в целом. Трансграничный кластер рассматривается как сетевая организация территориально взаимосвязанных и 
взаимодополняемых предприятий расположенных по обе стороны границы (включая специализированных поставщиков, в том числе услуг, 
а также производителей и покупателей), объединенных вокруг научно-инновационного центра, которая связана вертикальными связями с 
местными органами власти с целью повышения конкурентоспособности предприятий, регионов и национальной экономики [10, c. 114]. 

Зарубежный опыт свидетельствует об эффективности кластерной политики и ее положительном влиянии на уровень 
конкурентоспособности экономики. Интеграционные процессы в мире создают предпосылки для формирования международных кластеров 
в трансграничных государствах с целью повышения международной конкурентоспособности товаропроизводителей Украины, Румынии и 
Молдовы. Международные кластеры представляют собой: 1) сетевые объединения поставщиков, производителей и покупателей – 
резидентов разных государств, географически сосредоточенных в трансграничном регионе (трансграничный кластер); 2) международные 
сети национальных кластеров (транснациональный кластер), которые сотрудничают и конкурируют, связаны в технологические цепи и 
взаимодополняют друг друга, сотрудничают с трансграничными учреждениями (в т.ч. научными, образовательными, инфраструктурами 
бизнеса), органами государственного и межгосударственного управления, а также международными организациями в целях повышения 
конкурентоспособности субъектов кластера и национальной экономики. 

Специфика международных кластеров состоит в том, что субъекты кластера являются резидентами разных государств; связаны в 
технологические цепи и взаимодополняют друг друга; сотрудничают и конкурируют одновременно.  

Структурными элементами трансграничного кластера являются семь блоков (групп): 
 производственный; 
 инновационно-информационой инфраструктуры, объединяющей венчурные фирмы, бизнес-инкубаторы, исследовательские и 
испытательные центры, консалтинговые и маркетинговые агенства; 

 научно-образовательный (университеты, лаборатории, НИИ); 
 торгово-финансовый (банки, лизинговые компании, маркетинговые услуги, таможенный терминал); 
 транспортно-логистический; 
 инженерной инфраструктуры; 
 поставщиков сырья, материалов  и оборудования. 
Кластер товаропроизводителей имеет следующие признаки, которые отличают его от других структур:  
 локализация на одной географической территории;  
 агломерация предприятий, организаций и местных учреждений, объединенных горизонтальными и вертикальными связями;  
 производство «ключевого» продукта (продукт, занимающий наибольшую долю в объеме производства кластера, по 

которому определяется название кластера);  
 комплементарность субъектов (т.е. дополняемость и создание производственной цепочки); 
 объединение предприятий законченного производственного цикла (от производства сырья до сбыта готовой продукции);  
 присутствие отношений конкуренции и кооперации между членами кластера. 
Мировой опыт демонстрирует роль кластеров в экономическом развитии и повышении конкурентоспособности региональных и 

национальных экономик, что подтверждается следующими факторами: 
1. Кластеры способствуют активизации инновационной деятельности, а инновации являются важным фактором повышения 
конкурентоспособности.  
2. Кластеры способствуют росту ВВП/ВРП и налоговых поступлений в бюджеты в результате совместных с членами кластера инвестиций, 
в т.ч. привлечения иностранных инвестиций. 
3. Кластеры стимулируют развитие малого и среднего бизнеса в регионах за счет формирования отношений аутсорсинга, когда малые и 
средние предприятия создают продукцию, выполняют работы и услуги для ключевых субъектов кластера. 
4. Рост экспорта в кластере обеспечивается вследствие совместных с субъектами кластера маркетинговых программ по исследованию 
рынков, позиционированию в сегментах рынка. 

Кластеры способствуют экономическому развитию приграничных территорий посредством обеспечения приграничного 
сотрудничества кластеров в сфере торговли, сельского хозяйства, туризма, транспорта, инфраструктуры. Сетевое сотрудничество 
отличается от отношений производственной кооперации (в т.ч. квазиинтеграции) тем, что оно включает не только вертикальные связи 
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(поставщик – покупатель), но и горизонтальные, т.е. сотрудничество с конкурентами в сфере общих интересов (технического развития 
поставщиков, инвестиционной деятельности, образования, маркетинговых исследований и сбыта, защиты от внешних конкурентов и др.) и 
сотрудничество с учреждениями бизнес-услуг (образование, маркетинг, научные исследования).  

Трансграничные кластерные объединения в соответствии с мировым опытом становятся новыми формами межрегионального 
развития. Ведь на рынке конкурируют не отдельные предприятия, а целые комплексы, которые сокращают свои расходы благодаря 
совместной технологической кооперации. Именно поэтому реализация инвестиционно-инновационных проектов в рамках трансграничных 
кластеров должна усилить конкуренцию с самостоятельно работающими компаниями и привлечь иностранных инвесторов. Сейчас 
использование европейского опыта трансграничной кластерной политики Европейского Союза рассматривается в качестве одного из 
наиболее эффективных путей развития приграничных территорий соседствующих стран. В Украине уже начались процессы формирования 
трансграничных кластеров: транспортно-логистические (транспортный коридор Дунай - Черное море), в сфере туризма, экоэнергетики, IT – 
кластер, бизнес услуг и аутсорсинга и др. 

Выводы и предложения.  
Таким образом, следует обратить внимание на повышение экономической эффективности деятельности трансграничных 

объединений, в частности еврорегионов, в направлении использования кластерных инициатив как успешных координирующих структур. 
По нашему мнению, целесообразным является использование европейского опыта в повышении конкурентоспособности приграничных 
регионов Украины за счёт трансграничных кластеров. Это позволит укрепить институциональную способность еврорегионов, поможет 
организовать обучение и подготовку высококвалифицированных кадров в области трансграничного сотрудничества, и в конечном итоге 
даст возможность получить сетевые и синергетические эффекты в экономической сфере с участием приграничных регионов Украины.  

Во-первых, участники трансграничного кластера получают значительные выгоды в плане сокращения издержек за счет 
синергетического эффекта, повышающего эффективность их деятельности и усиливающего конкурентные позиции продукции на мировом 
рынке. Но главное - это адаптивность к инновациям  и повышение конкурентоспособности экономики приграничных регионов. 

Во-вторых, формирование трансграничных кластеров будет способствовать повышению конкурентоспособности экономики 
еврорегиона «Нижний Дунай» за счет развития предпринимательства и обеспечения занятости; организации новых бизнесов в рамках 
кластеров, а также благодаря реализации сотрудничества в сфере науки и образования. Международные кластеры обеспечат рост экспорта 
в наших странах посредством реализации совместных программ маркетинга и сбыта инновационных продуктов в третьих странах; 
активизируют инновационно-инвестиционную деятельность в результате совместных инвестиционных проектов кластеров в рамках 
государственно-частного партнерства, привлечения иностранных инвестиций; активизируют деловую активность в Придунавье 
посредством реализации программ трансграничного сотрудничества кластеров. 

В-третьих, участие в еврорегионах позволяет более оперативно решать приграничные проблемы на местном уровне, создавать 
гибкие хозяйственные структуры. Использование кластерной модели в трансграничном сотрудничестве позволяет повысить 
конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность трансграничных регионов, которые, как правило, территориально отдалены 
от центров деловой активности и характеризуются значительной степенью депрессивности. В-четвертых, трансграничный кластер 
объединяет в единый интегрированный производственный комплекс компании нескольких государств вокруг фирмы - инноватора, которая 
генерирует современные технологии, новые знания, информацию, капитал, инфраструктуру. Формирование кластера обеспечивает 
внедрение венчурных проектов на основе прогнозирования спроса на инновационные продукты, трансферт новых технологий, реализация 
которых повышает уровень экономической безопасности, дает социальный эффект.  

На наш взгляд, необходимо разработать стратегию повышения конкурентоспособности экономики еврорегионов с участием 
Украины на основе формирования и развития инновационных кластерных структур. Создание таких полюсов притяжения ресурсов в 
приграничных регионах Украины должно нейтрализовать угрозы и стимулировать экономический рост в условиях  глобальной 
нестабильности. Ведь именно конкурентоспособность сегодня выдвигается на первый план среди факторов экономической безопасности 
государства. 
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РАЗВИТИИ БИЗНЕСА 
 

Колычева Ж.Я.,  канд.экон.наук, доцент кафедры «Экономика и менеджмент» Ростовского государственного университета путей 
сообщения   
 
Колычева Ж.Я. Роль инновационной политики в развитии бизнеса 
Предлагаемая статья посвящена рассмотрению широкого круга проблем, связанных с развитием инновационного бизнеса. 
Проанализированы приоритетные направления государственной политики, модернизации и формирования  малого инновационного 
бизнеса. Представлена структура инновационной составляющей в развитии малого бизнеса. Как показывает практика,  количество 
инноваций в мелких фирмах на единицу затрат, как правило, больше, чем в средних и крупных фирмах. Осуществлен анализ сильных и 
слабых сторон малых инновационных предприятий. Сформированы предложения по совершенствованию региональной программы 
индустриально-инновационного развития, направленной на диверсификацию экономики, а также созданию ряда новых производств с 
применением современных технологий. Обоснованно, что развитие малого инновационного бизнеса приведет к созданию реальной основы 
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для перевода экономики на инновационный путь развития.  
Ключевые слова:  инновационная политика, инновационный бизнес, современные технологии, рыночный продукт,  регион.  
Kolycheva Zh.Ya. Role of innovative policy in business development 
The offered article is devoted to consideration of a wide range of the problems connected with development of innovative business.  The priority 
directions of a state policy, modernization and formation of small innovative business are analysed.  The structure of an innovative component in 
development of small business is presented.  As practice shows, the quantity of innovations in small firms on a unit of cost, as a rule, is more, than in 
medium-sized and major companies.  The analysis strong and weaknesses of the small innovative enterprises is carried out.  Suggestions for 
improvement of the regional program of the industrial and innovative development directed on diversification of economy, and also to creation of a 
number of new productions with application of modern technologies are created.  It is reasonable that development of small innovative business will 
lead to creation of a real basis for transfer of economy to an innovative way of development.  
Keywords: innovative policy, innovative business, modern technologies, market product, region. 
 

Постановка проблемы. Одним из главных факторов экономического развития регионов и в целом всей страны, 
коммерциализации творческой деятельности разработчиков новых технологий и новой техники в условиях рыночной экономики 
становится инновационное предпринимательство. Под инновационным предпринимательством принято понимать особый вид 
коммерческой деятельности, целью которой является получение прибыли путем создания и активного распространения инноваций во всех 
сферах экономики страны. Данный вид деятельности предполагает поиск новых путей развития действующего предприятия и создания 
нового инновационно-ориентированного предприятия. 

Актуальность исследования обусловлена потребностью предприятий малого предпринимательства в научно-методических 
материалах хозяйствования, необходимостью в теоретическом аспекте осмыслить место, методы и формы ведения деятельности субъектов 
в условиях рыночной экономики, сформировать концепцию развития малого бизнеса. Решение задач, связанных с функционированием 
данного сектора играет важную роль, поскольку его эффективное развитие имеет большое социально-экономическое значение на 
региональном уровне. В российской экономической теории и практике проблема инновационного развития малого предпринимательства 
является актуальной и востребованной уже давно, по сути, с самого начала рыночных преобразований. Однако до сих пор тенденции этого 
развития и роль малого предпринимательства в реализации основных экономических задач российских регионов и страны в целом 
значительно уступают аналогичным показателям в развитых странах. В целом это негативно сказывается не только на состоянии самого 
сектора малого бизнеса и соответствующего ему инновационного сегмента региональной экономики, но и оказывает значительное 
отрицательное воздействие на всю воспроизводственную систему региона и темпы его развития. 

Вышесказанное свидетельствует об отсутствии как целостного концептуального осмысления проблемы структурной роли 
инновационного малого предпринимательства и его влияния на воспроизводственные характеристики региональных экономических 
систем, так и действенных инструментов ее решения, что требует проведения дополнительных исследований в данной области.   

Анализ последних исследований и публикаций. Во всем мире малые предприятия составляют значительный потенциал 
инновационного развития. Следует здесь определить, что говоря об инновационном развитии под ним в общем случае подразумевается 
развитие на основе широкого использования новой информации, нового знания, новых технологий и продуктов. Однако как сам термин 
«инновация», так и понятие «инновационное развитие» в различной научной литературе имеют не всегда однозначную трактовку, что 
требует некоторого обобщения. 

Впервые понятие "инновация" как экономическая категория было введено в научный оборот австрийским экономистом И. 
Шумпетером. Под новшеством он понимал новый порядок, новый метод, новый обычай, изобретение, новое явление. 

В толковом словаре термин «инновация» трактуется как новая или усовершенствованная продукция либо новая или 
усовершенствованная технология, используемые в практической деятельности.[1] 

В российской научной литературе оно так же имеет множество значений: 
1. «Инновация» как вложение средств в экономику, обеспечивающее смену поколений техники и технологии.[2]  
2. «Инновация» как новшество в производственной и непроизводственной сферах, в области экономических, 

социальных, правовых отношений, науки, культуры, образования, здравоохранения, в сфере государственных финансов, в финансах 
бизнеса, в бюджетном рынке, в страховании.[3] 

3. Инновация (нововведение) – конечный результат творческого труда, получивший воплощение в виде нового или 
усовершенствованного продукта, технологического процесса, реализуемых на рынке и используемых в практической деятельности. [3] 

Таким образом, девиз инновации - "новое и иное" - характеризует многоликость этого понятия. Так, инновация в сфере услуг - 
это новшество в самой услуге, в ее производстве, предоставлении и потреблении, поведении работников. Нововведения далеко не всегда 
базируются на изобретениях и открытиях. Есть нововведения, которые основываются на идеях. 

Выделение нерешенной проблемы. Разновидностями основных видов инновационной деятельности могут быть: 
- подготовка и организация производства, охватывающие приобретение производственного оборудования и инструмента, 

изменения в них, а также в процедурах, методах и стандартах производства, необходимых для создания нового технологического процесса; 
- производственные разработки, включающие модификации продукта и технологического процесса, переподготовку персонала 

для применения новых технологий и оборудования, а также пробное производство, если предполагается дальнейшая доработка 
конструкции; 

- маркетинг новых продуктов, предусматривающий виды деятельности, связанные с выпуском новой продукции на рынок, 
включающий предварительное исследование рынка, адаптацию продукта к различным рынкам, не исключая создание сетей 
распространения для реализации на рынке; 

- приобретение не овеществленной технологии на стороне в форме патентов, лицензий, раскрытия ноу-хау, торговых марок, 
конструкций, моделей и услуг технологического содержания; 

- приобретение овеществленной технологии – машин и оборудования, по своему технологическому содержанию связанных с 
внедрением на предприятии продуктовых или процессных инноваций; 

- производственное проектирование, включающее подготовку планов и чертежей для определения производственных процедур, 
технических спецификаций, эксплуатационных характеристик. 

Цель исследования заключается в обосновании влияния структуры сектора малого инновационного бизнеса на социально-
экономическую политику страны сформировать рекомендации по совершенствованию региональной программы индустриально-
инновационного развития, направленной на диверсификацию экономики, а также созданию ряда новых производств с применением 
современных технологий. 

Результаты исследования. Источниками инновационных продуктов являются научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, проводимые в научных учреждениях. В индустриально развитых странах результаты научных исследований и 
разработок за счет коммерциализации превращаются в рыночный продукт через мелкие, средние и крупные инновационные фирмы. Как 
показала практика, количество инноваций в мелких фирмах на единицу затрат, как правило, больше, чем в средних и крупных фирмах. 
Кроме того, мелкие фирмы почти на треть опережают крупные в скорости освоения новшеств. 

Исходя из вышесказанного, инновационную составляющую в развитии малого предпринимательства можно рассматривать в 
контексте следующих основных направлений (рис. 1). 

Малые инновационные предприятия (МИП) представляют собой специфическую организационную форму инновационной 
деятельности, имеющую большое значение как для развития экономики в целом, так и для удовлетворения индивидуальных потребностей 
разработчиков готовой техники, создателей инноваций. Вместе с тем они имеют как сильные, так и слабые стороны. Анализ слабых и 
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сильных сторон МИП объективно свидетельствует о том, что наиболее результативно сильные стороны его проявляются в связи с 
созданием и освоением новых изделий, технологий, материалов, систем менеджмента и его элементов, а также продвижением и освоением 
новых рынков. Несмотря на высокую степень риска, связанного с вероятностным характером самих инноваций, МИП имеют по сравнению 
с крупными инновационными предприятиями достаточно высокие шансы на предпринимательский успех. МИП осуществляют инновации, 
как правило, не требующие значительных инвестиций и привлечения существенных материальных, трудовых и энергетических ресурсов. В 
то же время МИП способны в наибольшей степени снижать социальную неопределенность в кризисных ситуациях, предоставляя рабочие 
места для классифицированных специалистов и рабочих. 

 

 

Инновационное развитие 
малых предприятий 

Малые предприятия, производящие 
инновационный продукт 

Малые предприятия, использующие и 
внедряющие инновационный продукт (в виде 
технологии, технического оснащения и т.п.) в 
собственный производственный процесс 

Малые предприятия, содействующие освоению 
инноваций 

 
Рисунок  1. Структура инновационной составляющей в развитии малого предпринимательства[4] 

 
Малые предприятия специализируются на выпуске товаров широкого потребления, компьютерной техники, производят 

продукцию для отраслей машиностроения, сельского хозяйства, текстильной, пищевой, радиотехнической, деревообрабатывающей и 
других отраслей промышленности. С небольшими динамичными компаниями во многих странах связываются немалые надежды на 
ускоренное развитие самых перспективных видов производства. В зарубежной прессе уже не раз отмечалось, что малые научно-
технические фирмы по результатам исследовательских работ не уступают крупнейшим корпорациям. На долю небольших американских 
компаний приходится 50% всех крупных изобретений, сделанных США в последние годы. В ФРГ, Японии этот показатель равен 20-30%.  

Малые предприятия, несмотря на ограниченные ресурсы, добились значительных успехов в разработке и реализации многих 
направлений НТП. Сейчас  в США действуют около 15 тысяч фирм, занятых интенсивными научными поисками. Вместе с тем, в отличие 
от крупных компаний, выполняющих большое количество различных проектов, малые фирмы концентрируют свои усилия на разработке 
одного-двух изобретений.  

Такая концентрация усилий и средств позволяет малому бизнесу повысить удельные расходы на НИОКР в совокупных объемах 
продаж нередко до 5-7%. По этому показателю небольшие компании не только не уступают крупным промышленным гигантам, но 
зачастую превосходят их. Другой отличительной особенностью малых предпринимательских структур является короткий временный 
интервал, в течение которого осуществляются научные разработки, и значительная скорость внедрения полученных результатов 
исследования в производство. Ускоренное промышленное освоение изобретений дает малым предприятиям возможность получать 
ощутимый коммерческий эффект. В ходе обследования западными экономистами было установлено, что эффективность научных поисков 
малого бизнеса в целом по национальной промышленности развитых стран на 43% выше, чем у крупнейших корпораций.  

В условиях формирования интегрированного мирового рынка наукоемких товаров и услуг за отдельными странами закрепляется 
определенная специализация, отражающая преимущественное развитие ключевых технологий или технологий высокого уровня в данной 
стране. 

При этом страны, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), испытывают всевозрастающую 
конкуренцию со стороны стран с развивающейся экономикой и пытаются занять пока еще свободные ниши, выпуская более качественную 
и сложную продукцию или формируя новые наукоемкие отрасли на базе достижений пограничных направлений науки.  

Данную ситуацию должны использовать и российские регионы, целенаправленно формирую свою специализацию на мировом и 
национальном рынках наукоемких товаров и услуг, и значительную роль в данном процессе необходимо отвести малому 
предпринимательству. В частности, в области нанотехнологий можно сказать, что освоение данной отрасли ведет к резкому улучшению 
потребительских свойств технической продукции, многократно превышающих существующий уровень, и к появлению принципиально 
новых потребительских свойств. Нанотехнологии экономически выгодны: инвесторам, осваивающим перспективное направление вложения 
финансовых ресурсов; конструкторам, реализующим многократно улучшенные потребительские свойства наноматериалов в передовых 
изделиях; предпринимателям, создающим предприятия по выпуску продукции с характеристиками выше достигнутого в настоящее время 
уровня. 

Потеря промышленных рынков стран бывшего социалистического лагеря и выход российских товаров на мировой рынок 
выявили низкую конкурентоспособность отечественных технологий и наукоемкой продукции. В период реформирования экономики 
технологическое отставание России продолжало нарастать. В стране так и не была создана целостная система государственного 
стимулирования высокотехнологичных производств. Не было принято ни одного документа, который позволял бы с учетом требований 
Всемирной торговой организации увеличивать отечественные поставки машин и оборудования на мировом рынке.  

Россия, хотя и чрезвычайно слабо представлена на мировом рынке высокотехнологичной продукции, но нам кажется, что она в 
принципе обладает рядом наукоемких технологий, с которыми может на него выйти. Так, например, важной частью российской 
высокотехнологичной промышленности является атомное энергетическое машиностроение. Наша стана – один из крупнейших мировых 
экспортеров ядерных товаров и услуг. В настоящее время Россия строит за рубежом 5 атомных энергоблоков (больше, чем кто-либо в 
мире), контролирует 49% мирового рынка услуг по обогащению урана и около 20% - по поставкам такой высокотехнологичной продукции, 
как ядерное топливо.[5] 

В России перечень наукоемких, высокотехнологичных отраслей и производств был разработан на основе опыта наиболее 
развитых стран. Он включает большую часть отраслей машиностроения, химическую, микробиологическую и медицинскую 
промышленность. Перечень наукоемких отраслей и производств не может быть стабильным длительное время и требует периодического 
пересмотра на основе новых достижений науки и техники. 

В последнее время в России предпринимаются определенные шаги по созданию национальной инновационной системы. 
Мероприятия по ее развитию, включенные в основные направления политики РФ в области развития инновационной системы 
предполагается осуществить в течение ближайших пяти лет. Однако сформировать современную инновационную систему за этот отрезок 
времени, по-видимому, маловероятно. Поэтому основная задача должна сводиться к созданию реальной основы для перевода экономики на 
инновационный путь развития.  

Выводы и предложения.  
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Впервые за последние десятилетия развитие экономики предлагается обеспечить за счет внедрения отечественных и зарубежных 
научно-инновационных разработок, что предполагает коренное изменение отношения к развитию науки и инновационной деятельности, 
образованию и подготовке профессиональных кадров. 2010 год стал завершающей фазой первого этапа Программы, связанного главным 
образом с реализацией мероприятий подготовительного характера и направленного на усовершенствование государственной системы 
инвестирования проектов и проведение качественных изменений в структуре экономики. В соответствии с региональной Программой 
индустриально-инновационного развития, направленной на диверсификацию экономики, предусматривается создание ряда новых 
производств с применением современных технологий, модернизация действующих с использованием достижений науки и техники, что 
позволит осуществлять выпуск конкурентоспособной продукции.[6] 

Проводятся отбор перспективных научно-технических разработок и содействие в их финансировании в рамках научно-
технических программ и программ развития технологических парков, работа по формированию единой базы данных перспективных 
отечественных научных разработок и инновационных проектов, рационализаторских предложений и идей для внедрения их в 
производство.  

Необходимо увеличить количество структур, деятельность которых будет направлена на поддержку инновационного бизнеса. 
Ввиду возрастающей роли банковского кредита следовало бы существенно расширить спектр банковских услуг, развивать и 
совершенствовать такие виды кредитования, как лизинг, проектное финансирование, заключение фьючерских сделок по продаже 
результатов НИОКР. 

Вышеназванные инструменты будут способствовать развитию малого инновационного бизнеса, становлению его как 
инструмента и реализации тех функций, которые инновационный бизнес должен выполнять в развитии экономических систем, в том числе, 
региональных.  
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Костенко Н.В. Стратегії геоекономічного розвитку країн ОЧЕС 
В теоретической части статьи предложен матричный подход к определению стратегий геоэкономического развития стран и 
интеграционных группировок. Матрица стратегий геоэкономического развития основана на применении индекса сравнительных 
(компаративных) преимуществ  Б. Баласса и  индекса сравнительных симметричных сравнительных преимуществ К. Лаурсена.  Автором 
определены ограничения данных индексов и подробно охарактеризовано  описание 6-ти квадрантов матрицы. Для каждого квадранта 
определен вид стратегии геоэкономического развития. В аналитической части статьи на основании данных Университета ООН 
проанализированы  показатели развития внутренней торговли ОЧЭС: индекс интенсивности  внутренней торговли, индекс симметричной 
торговой интроверсии.  На основе данных TradeMap за 2011 год приведена сравнительная матрица  позиций стран ОЧЭС и их  
стратегических позиций в мировой экономике по товарным группам.  С целью повышения конкурентоспособности стран-учасниц 
выявлены и охарактеризованы стратегические направления международного сотрудничества стран в рамках ОЧЭС. Статья содержит 2 
таблицы и 2 рисунка. 
Ключевые слова: стратегия, геоэкономическое пространство, конкурентоспособность 
Костенко Н.В.  Стратегии геоэкономического развития стран ОЧЭС 
У теоретичній частині статті запропонований матричний підхід до визначення стратегій геоекономічного розвитку країн і інтеграційних 
угруповань. Матриця стратегій геоекономічного розвитку заснована на застосуванні індексу порівняльних (компаративних) переваг Б. 
Баласса та індексу порівняльних симетричних порівняльних переваг К. Лаурсена. Автором визначено обмеження даних індексів і докладно 
охарактеризовано опис 6-ти квадрантів матриці. Для кожного квадранта визначений вид стратегії геоекономічного розвитку. В аналітичній 
частині статті на підставі даних Університету ООН проаналізовані показники розвитку внутрішньої торгівлі ОЧЕС: індекс інтенсивності 
внутрішньої торгівлі, індекс симетричної торговельної інтроверсії. На основі даних TradeMap за 2011 рік наведено порівняльну матриця 
позицій країн ОЧЕС та їх стратегічних позицій у світовій економіці за товарними групами. З метою підвищення конкурентоспроможності 
країн-учасниць виявлено та охарактеризовано стратегічні напрями міжнародного співробітництва країн в рамках ОЧЕС. Стаття містить 2 
таблиці та 2 малюнки. 
Ключові слова: стратегія, геоекономічний простір, конкурентоспроможність 
Kostenko N. Geo-economic development strategies of BSEC countries 
Theoretical part of the paper provides a matrix approach to the definition of geo-economic development strategies and integration groups. The matrix 
of geo-economic development strategies is based on  B.Balassa Index (Revealed Comparative Advantage) and index proposed by K.Laursen 
(Revealed Symmetric Comparative Advantage). Author identified restrictions of these indices and gave detailed characteristic of 6-quadrant matrix. 
Kind of geo-economic development strategy was defined for each quadrant. In the analytical part of the article author analyzed the performance of 
BSEC domestic trade basing on the United Nations University data: intra-regional trade intensity index, the index of symmetric trade introversion. 
Comparative matrix of BSEC positions and its strategic position in the world economy to commodity groups were outlined basing on TradeMap data 
for 2011. To increase the competitiveness of member countries author identified and characterized the strategic directions of international cooperation 
within BSEC. This article contains 2 tables and 2 figures. 
Keywords: strategy, geo-economic space, competitiveness 

 
Постановка проблемы исследования.  Вопросы приоритетных направлений мирового развития постоянно остаются актуальными 

в научных дискуссиях ХХI века, поскольку  их концептуализация  столкнулась с необходимостью уточнения общих  представлений о  
движущих силах, о роли технического и социального прогресса государств, содержания  принципов и норм международных отношений и в 
конечном  итоге соотношения национальных и глобальных интересов.  Эти вопросы во многом могут быть разрешены современными 
методами, которыми обладает геоэкономика.  

Анализ научных исследований. В мировой практике с конца 90-х годов минувшего столетия сформировались взгляды в сфере 
геоэкономики, которая эволюционировала из геополитики. В Украине вопросы геополитического и геоэкономического развития 
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исследуются в работах В.Гейца, В.Дергачева, М.Згуровского, Ю.Пахомова, А.Филипенко. Научные работы  украинских  ученых 
определяют место и роль страны в геополитическом и геоэкономическом пространстве [1], разрабатывают методологические инструменты 
исследования геоэкономики [2, 3]. Характеристика роли стран  интеграционного ядра Росия-Турция-Украина в ОЧЭС подробно 
анализируется в работах Ю. Макогона [4], позиционирование Турции в геоэкономическом пространстве  рассмотрено в работах М. 
Никитиной, К. Гривакова [5] и др. В результате мы наблюдаем трансформацию понятий конкурентоспособности страны в 
геоэкономическом пространстве в условиях выбора интеграционных векторов, что обуславливает актуальность исследований.  

Цель научной статьи – провести сравнительный анализ  стратегий геоэкономического развития стран в рамках ОЧЭС и  их 
позиции в мировой экономике. 

Результаты исследований. Возникновение геоэкономики как  самостоятельной науки является производной от геополитики. 
Трансформация взаимодействия между странами обусловлена  приоритетом экономических факторов над политическими.  Значительное 
влияние на экономическое развитие по-прежнему оказывают географические факторы.  

Интеграция стран в  Черноморском регионе  обусловлена во многом географическими  факторами. Развивая идею географического 
детерминизма, Л.Мечников подчеркивал, что ранние государства формировались благодаря наличию совместной инфраструктуры:  речные 
и морские порты, ирригационные систмы, торговые пути [6, с. 182].  Аналогично и в современном мире при формировании 
интеграционных  группировок создание и развитие инфраструктуры остается определяющим в налаживании торгового сотрудничества.  

Благодаря своему географическому положению, регион ЧЭС является привлекательным местом для торговли и инвестиций.  В 
ноябре 1992 года была создана Рабочая группа ЧЭС по торговле и экономическому развитию, решающая широкий спектр вопросов, 
касающихся торгового обмена и экономического сотрудничества в Черноморском регионе.  
Министрами по экономике государств-членов ЧЭС была принята совместная декларация в мае 2011 года.  Средствами решения вопросов 
торговли и экономических проблем, возникающих в Черноморском регионе, и обеспечении долгосрочного процветания в этой области 
являются:  

а) привлечение человеческих ресурсов и природного потенциала с целью упростить торговлю и экономическое сотрудничество 
между государствами-членами ЧЭС; 

б) развитие внутрирегиональной торговли; 
в) расширение инвестиционных возможностей в государствах-членах ЧЭС и развитие внутрирегиональных инвестиций; 
г) создание эффективно работающего содействия торговле и инвестициям механизма в регионе Черного моря, важную роль в 

дальнейшей активизации торгово-экономического сотрудничества и обменов; 
д) создание институциональной основы для благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата путем выявления 

препятствий и путей продвижения вперед; 
е) содействие инновациям  между государствами-членами в качестве источника для устойчивого роста и экономического развития; 
г) поощрение технического сотрудничества в области институционального строительства по вопросам внешней торговли, 

поощрение инвестиций и экспорта [7].  
Как видим, основными областями сотрудничества  в интеграционных группировках остаются торгово-экономическое и 

инвестиционно-инновационное сотрудничество.  Для определения  ключевых сфер взаимодействия стран-партнеров мы предлагаем  
использовать универсальный инструмент – матрицу стратегий геоекономического развития (табл. 1).  Данная матрица  разделена на 6 
квадрантов, ограничения которых основаны на применении индекса сравнительных преимуществ  Б. Баласса и  индекса сравнительных 
симметричных сравнительных преимуществ К. Лаурсена. Эта методика  в современных исследованиях  широко применяется  при анализе 
товарных групп специалистами Всемирной торговой организации [8, с. 26].   Автором определены верхние и нижние значения ограничений 
индексов на основе логарифмического распределения товарных групп по странам. На основе обобщения мирового опыта в стратегическом 
менеджменте,  нами распределены виды стратегий по квадрантам (табл. 2). 

Теоретические изыскания и разработки автора позволяют получать реальный результат, который может служить инструментом в 
принятии решений на микро- и макроуровнях. Данная матрица представляет практический инструмент для выявления позиций отраслей и 
определения их стратегических позиций, корректировки производственной  политики. 

Согласно данных Университета ООН [9],  индекс интенсивности  внутренней торговли ОЧЭС  в 2000 году составил 5,51, в 2010 
году  – 2,92. В данном случае  индекс больше 1 и указывает на относительно большую важность внутренней региональной торговли, 
нежели торговлю з остальными странами мира. Однако за 11 лет этот показатель снизился на 53%, хотя доля внутрирегиональной торговли 
возросла с  14,26% в 2000 году до 16,79% в 2010 году, притом, что станы ОЧЭС не имеют общей торговой политики. 

 За 11 лет  произошло снижение индекса симметричной торговой интроверсии  с 0,76 в 2000 году до 0,59 в 2010 году. 
Максимальное значение, которое может достигать 1, указывает на отсутствие торговли за границами региона. В нашем случае показатель  
отражает более весомое значение внутрирегиональной торговли странами-учасницами ОЧЭС над внешней торговлей с остальным миром.  

Рассмотрим позиции товарных групп стран ОЧЭС на основе предложенного нами матричного метода, которые отражены в табл. 2.  
В  сравнительную матрицу включены не все страны, а только страны интеграционного ядра ОЧЭС: Российская Федерация-Турция-Украина 
и Болгария. Основные расчеты индексов по странам ОЧЭС опущены из-за значительных объемов, по  некоторым товарным группам их 
значения приведены в скобках. Показатели рассчитаны на основе данных TradeMap за 2011 год. Товарные группы выбраны по 
Гармонизированной системе НS 2007. 

Сравнительная матрица стратегий геоэкономического развития стран ОЧЭС показывает, что экспортная экспансия интеграционной 
группировки  в мировой экономике реализуется за счет трех товарных групп: 31 (3,746; 0,579) минеральные удобрения, 75 (3,113; 0,514)  
никель и изделия из никеля, 93 (5,604; 0,697) оружие и боеприпасы. Фактически данная экспансия реализуется благодаря России и отчасти 
Украине, позиции которых занимают лидерские позиции в данном квадранте. Если проводить сравнительную характеристику положения 
товарных групп стран в мировой экономике и в ОЧЭС, то наблюдается положительная тенденция увеличения количества товарных групп в 
квадрантах матрицы по стратегиям  экспортной специализации в рамках ОЧЭС, нежели в целом в мировой экономике. 

Таблица 1 
Матрица определения стратегий геоэкономического развития  стран 

Квадрант, 
ограничения 

Виды стратегий Описание квадранта 
 

I 
3≤RCA<∞ 

0,6≤RSCA<1 
 

Стратегия 
экспортной 
экспансии 

Товарные группы с высоким уровнем конкурентоспособности на зарубежных рынках. 
В производстве внедрены современные технологические процессы и инновации. 
Страна имеет абсолютные преимущества в производстве данных товарных групп 
(полезные ископаемые). Товарные группы требуют разработки современных 
маркетинговых инструментов продвижения на внешние рынки и адаптации продукции 
под их требования.  Товарные группы  имеют большой удельный вес в экспорте. 

II 
1≤RCA≤2,99 

0,3≤RSCA<0,6 
 

Стратегия 
экспорной 

специализации 

Стратегия отражает интерес в экспорте товарных групп не только предприятий, но и 
страны в результате лучших производственных возможностей, чем на зарубежных 
рынках, наличии абсолютных преимуществ (естественных условий). Товарные группы 
имеют также высокие конкурентные позиции на быстро растущем рынке, но 
конкуренция может оказаться неэффективной, поскольку используется низкий 
уровень переработки продукции. Экспорт продукции обусловлен неспособностью 
внутреннего рынка поглощать большой объем данных товаров. Поэтому при росте 
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емкости внутреннего рынка и измененияи его конъюнктуры, некоторые товарные 
группы переходят в квадранты III-IV. 

III 
0≤RSCA<0,3 

0,5≤RCA≤0,99 
 

Стратегия 
экспортной 
ориентации 

Товарные группы обеспечивают постепенный рост отрасли благодаря 
дифференциации продукции. Товарные группы устойчиво сохраняют свои позиции в 
данном квадранте, благодаря наличию устойчивого спроса со стороны внешних 
рынков. Устойчивость товарных групп обеспечивается высокими значениями 
сравнительных преимуществ. 

IV 
0,3≤RCA≤0,49 
-0,7≤RSCA<0 
 

Стратегия меж-
отраслевого 

сотрудничества 

Товарные группы находятся в сильной конкурентной позиции если производятся на 
условиях межотраслевого сотрудничества со странами-партнерами. Компании должны 
искать перспективные направления роста и использования возможностей на растущих 
рынках данных товарных групп, поскольку они имеют определенный потенциал. 
Стратегия требует поиска вертикальной и горизонтальной диверсификации с 
партнерами и поддержки на межгосударственном уровне. 

V 
0,2≤RCA≤0,29 

-0,9≤RSCA<-0,7 
 

Стратегия ин- 
дустриализации 
или эмуляции 

Товарные группы имеют потенциал улучшения своих позиций благодаря эмуляции 
или перенятия лучшего мирового технико-технологического опыта. Использование 
передового опыта позволяет создать современную индустриальную базу по 
производству данных товарных групп. В основном ориентированы на внутренний 
рынок, но в перспективе будут перемещаться в IV и III квадранты. Производство 
данных товарных групп обеспечивает высокий уровень занятости населения. 

VI 
0≤RCA≤0,19 

-1≤RSCA<-0,9 
 

Стратегия им-
портозамещения или 

импорта 

Производство ориентировано на насыщение внутреннего спроса. Стратегия 
импортозамещения позволяет сохранять и развивать локальное производство, 
создавать дополнительные рабочие места. Производство данных товарных групп 
ведется на существующих производственных мощностях. Но защита данной области 
позволяет со временем сформировать фонды, которые будут направлены на 
модернизацию. Также возможно привлечение прямых иностранных инвестиций для 
модернизации мощностей на основе существующего технико-технологического опыта 
в мировой практике, то есть эти инновации будут новыми в данной стране, в развитых 
странах они уже перешли в разряд устаревших технологий. Реализация данной 
стратегии требует последовательной государственной поддержки и соответственно 
использование мер по стимулированию роста предложения и оживления внутреннего 
спроса. 

Разработано автором 
 
На примере Российской Федерации мы видим, что квадрант стратегии экспортной специализации в мировой экономике включает 7 
товарных групп, тогда как в  ОЧЭС  данный квадрант  включает уже 33 товарных группы. Квадрант стратегий экспортной специализации 
является более устойчивым, поскольку экспортная экспансия может осуществляться за счет временных конъюнктурных факторов или 
экспорта сырья.  

Также следует отметить, что экспортная экспансия странами в рамках ОЧЭС и в мировой экономике в основном различается по 
товарным группам.  

Особо следует отметить позиции Турции, которая реализует стратегию экспортной экспансии в мире благодаря 17 товарным 
группам, а в ОЧЭС  по 28 товарным группам. На рис. 1 и 2 в графических матрицах, видно, что в ОЧЭС распределение товарных груп  
Турции более равномерно, нежели в целом Турции в мировой экономике. Аналогичный эффект наблюдается  и по другим странам (кроме 
России), именно благодаря географической близости, наличию совместных интересов в реализации инфраструктурных проектов. Поэтому в 
интеграционных группировках географическая близость является определяющим фактором. Этот эффект не срабатывает для больших 
стран, которые вследствие больших масштабов являются более самодостаточными. 
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Рис. 1. Графическая матрица стратегий геоэкономического развития Турции в ОЧЭС  

В своих исследованиях Ю.Макогон подчеркивает, что система ЧЭС для Украины является важным элементом в развитии стратегии 
долгосрочного сотрудничества со странами Востока. Украина проявляет заинтересованность в реализации в рамках ЧЭС проектов по 
модернизации нефтеперерабатывающих заводов, созданию новых мощностей, в частности терминалов на берегах Черного моря для 
принятия нефти и газа, осуществления научных исследований с иностранными фирмами по нетрадиционным источникам энергии, 
техническому перевооружению металлургических предприятий и многосторонней программы производства электронной техники для 
различных отраслей народного хозяйства (с. 195).  
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На примере Украины,  видно, что в ОЧЭС страна реализует экспортную экспансию по следующим товарным группам: 02  мясо и 
субпродукты (3,435; 0,549), 04 молоко и молочные продукты (7,216; 0,757), 15 жиры и масла (3,202; 0,524), 18  какао и продукты из него 
(8,638; 0,792),  22  алкогольные и безалкогольные напитки (3,367;0,542), 48  бумага и картон (4,404; 0,630), 69  керамические изделия (3,136; 
0,516), 73 изделия из черных металлов (3,488; 0,554), 86 (20,376; 0,906) и 88 аэронавигационные или космические аппараты и их части  
(3,883; 0,590). 
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Рис. 2. Графическая матрица стратегий геоэкономического развития Турции 

в мировой экономике 
 

В мировом масштабе Украина  является экспансионистом в товарных группах: 10  зерновые культуры (7,525; 0,765), 12  семена и 
плоды маслиничных растений (4,092; 0,607), 15 жиры и масла (7,786;0,772), 18  какао и продукты из него (4,184; 0,614), 25 соль (4,222; 
0,617), 26  руды, шлаки и зола (3,723; 0,577), 28  продукты неорганической химии (3,278; 0,532), 31 удобрения (6,424; 0,731), 72  черные 
металлы (9,605; 0,811), 86  железнодородные логомотивы (20,998; 0,909). 

Выводы и предложения: Проанализированные данные дают возможность сделать выводы по стратегиям геоэкономического 
развития стран ОЧЭС:  странам тройки ОЧЭС целесообразно проводить стратегию экспортной экспансии и индустриализации в 
региональном разрезе по разработке и производству летательных аппаратов и их частей (88 группа); высокие позиции по странам занимает 
86 товарная группа (производство железнодорожных локомотивов), что даст возможность совместными усилиями модернизировать 
подвижной состав и сохранять стратегию экспортной специализации стран ОЧЭС;  кооперация в сфере агропромышленного комплекса, где 
8 товарных групп  занимают квадрант экспортной специализации и 9 экспортной ориентации, позволит усилить позиции стран на мировом 
продовольственном рынке; приоритетными остаются рынки минерального сырья и химической промышленности (25-27) и недрагоценных 
металлов (72-79 товарные группы), как основных экспортных отраслей  трех стран интеграционного ядра ОЧЭС. 
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СУЧАСНЕ  ПІДПРИЄМНИЦТВО: СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА 
 
Котляревський О.В., здобувач ДонНУ   

 
Котляревський О.В. Сучасне підприємництво: сутність та структура 
У статті розглянуто ґенезу теорії підприємництва на основі аналізу праць світових та вітчизняних вчених. Досліджено концептуальні 
підходи до вивчення історичних тенденцій розвитку підприємництва та визначено чотири хвилі розвитку теорії підприємництва. 
Проаналізовано еволюцію визначення "підприємництво" та "підприємницька діяльність". Запропоновано авторське визначення 
підприємництва як економічної категорії.  У статті розглянуто сформовану на основі наукових досліджень та нормативних документів 
сучасну структуру підприємництва в Україні. Проаналізовано зміни в методології розподілення підприємств за ознаками розміру. 
Систематизовано класифікації підприємництва. Підкреслено позитивний наслідок гармонізації вітчизняної методології класифікації 
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підприємництва для розвитку підприємницької діяльності, застосування провідних світових  наукових досягнень в галузі стимулювання 
підприємництва, підвищення конкурентоздатності та активізації підприємництва як рушійної сили ринкової економіки. 
Ключові слова: підприємництво, підприємницька діяльність, структура, класифікація. 
Котляревский А.В. Современное предпринимательство: сущность и структура 
В статье рассмотрен генезис теории предпринимательства. Исследованы концептуальные подходы к изучению исторических тенденций 
развития предпринимательства и определены четыре волны развития теории предпринимательства. Проанализирована эволюция 
определений "предпринимательство" и "предпринимательская деятельность". Предложено авторское определение предпринимательства 
как экономической категории. В статье рассмотрена современная структура предпринимательства в Украине. Проанализированы 
изменения в методологии распределения предприятий по критерию размера. Систематизированы классификации предпринимательства. 
Подчеркнуто положительный результат гармонизации отечественной методологии классификации предпринимательства для развития 
предпринимательской деятельности, применения мировых научных разработок, повышения конкурентоспособности и активизации 
предпринимательства как движущей силы рыночной экономики. 
Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательская деятельность, структура, классификация. Kotliarevsky O. The modern  
entrepreneurship: essence and structure.   
The article deals with the genesis of the theory of entrepreneurship based on the analysis of works of world and domestic scientists. The article 
devoted to investigation of conceptual approaches to the study of historical trends in entrepreneurship and identification four wave theory of 
entrepreneurship. The article focuses on analyzed the evolution of the definition of "enterprise" and "entrepreneurship". The article prompted the 
author's definition of entrepreneurship as an economic category. The article devoted to current structure of business in Ukraine. The article considers 
the changes in the classification methodology of entrepreneurship. The article systematized classification of entrepreneurship. The research  
emphasized the positive result of harmonization of national classification methodology of entrepreneurship for the development of business activities, 
the use of leading scientific achievements in the field of promotion of entrepreneurship, increase competitiveness and enhance entrepreneurship as the 
driving force of the market economy. 
Keywords: entrepreneurship, entrepreneurial activities, structure, classification. 
 

Постановка проблеми. З набуттям Україною незалежності, проголошенням вільного вибору діяльності та форми власності 
почало стихійно розвиватися підприємництво як втілення особистої ініціативи. А перехід до ринкової системи господарювання означає 
перехід до економіки підприємницького типу. 

Існує багато підходів щодо визначення сутності як економічної категорії та щодо критеріїв класифікації підприємництва. Це 
обумовлено різноманітністю визначень підприємництва в процесі історичного розвитку ринкової економіки й теоретичного її осмислення 
та багатогранністю економічних шкіл, які досліджували цюю категорію. 

Аналіз останніх досліджень. Сутність підприємництва відбито у наукових працях вітчизняних вчених, серед яких  Л. Безчасний, 
В. Бобров, В. Бордюк, З. Варналій, С. Дзюбик, Л. Дмитриченко, В. Геєць, В. Голіков, В. Савчук та інші. 

Проте, нажаль, дотепер немає єдиного підходу до обґрунтування сутності, ролі та структури підприємництва, що ускладнює 
розробку ефективного механізму активізації підприємницької діяльності в Україні. 

Метою статті є узагальнення визначення підприємництва на основі аналізу ґенези теорії підприємництва та систематизація 
класифікацій підприємництва та підприємницької діяльності. 

Виклад основного матеріалу. В умовах ринкової економіки провідною формою господарювання є підприємництво. З’ясування 
сутності підприємництва набуває особливого відтінку в умовах ринкового трансформування. Адже, на думку багатьох дослідників, 
підприємництво виступає атрибутивною ознакою будь-якої економічної системи, що базується на ринкових принципах [1, с. 175].  

Підприємництво, як особлива функція господарюючих суб'єктів, для економічної науки не є чимось новим. Форму певної 
теоретичної концепції підприємництво одержало в XVІІІ сторіччі, проте, і дотепер мають місце його різні тлумачення. Труднощі 
вивчення підприємництва можна зв'язати з його власним змістом, багатогранністю середовища, у якому воно здійснюється, з різним 
відношенням суспільної думки, різних соціальних груп і т.п. [2, с. 8]. 

Аналіз еволюції визначення підприємництва та підприємницької діяльності та підприємця розкриває зміст та дає змогу 
простежити, як із зміною суспільно-економічних формацій, з розвитком економічних відносин змінювалися функції, зміст та сутність 
підприємництва (табл. 1).  

Таблиця 1 
Визначення понять “підприємець” і “підприємництво” [скл. за 3, 4, 5, 6] 

Рік 
Автор 

визначення 
Зміст визначення 

1 2 3 
 Римське право Підприємництво – це заняття, справа, діяльність, особлива комерційна;  підприємець – як 

орендар, людина, яка веде суспільне будівництво.  
1723 Загальний словник 

комерції, Париж 
Підприємець – людина, що бере на себе зобов’язання щодо виробництва чи будівництва 
об’єкта 

1725 Р. Кантільйон Підприємець – людина, що приймає рішення і задовольняє свої потреби за умов 
невизначеності. Дохід підприємця – це плата за ризик. Відокремив підприємницьку 
функцію, пов’язану з ризиком і невизначеністю, від функцій капіталіста-власника і 
менеджера. 
Підприємець – людина, яка діє в умовах ризику 

1770 А. Тюрго Підприємець – людина, яка повинна володіти не тільки визначеною інформацією, але і 
капіталом. Основна функція полягає у володінні капіталом 

1776 А. Сміт Підприємець – власник підприємства і втілювач ризикованих комерційних ідей. Його 
основна функція – організація й управління виробництвом у рамках звичайної 
господарської діяльності 

1797 Карно Бодо Підприємець – це особа, яка несе відповідальність за розпочату справу; той хто планує, 
контролює, організує виробництво та володіє підприємством; поєднує категорію ризику з 
категорією відповідальності, включивши в процес підприємництва основні функції: 
планування, контроль, організацію і володіння підприємством 

1830 Ж.Б. Сей Підприємницька діяльність – поєднання трьох класичних факторів виробництва: землі, 
капіталу, праці. Підприємець - керівник, координатор факторів виробництва, котрий на 
свій ризик і на свою користь виробляє який-небудь продукт 

1848 Дж.С. Міль Основними функціями підприємця є управління, контроль, прийняття на себе ризику 

1910 М. Вебер Підприємницька діяльність – це втілення раціональності (під раціональністю тут 
розуміється функціональна ефективність, одержання максимальної вигоди від 
використання вкладених коштів і зусиль тощо). В основі підприємництва лежить 
раціональна етика протестантизму, а світогляд, моральність впливають на діяльність 
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підприємця 

1921 Ф. Найт Підприємець — особа, яка попри невизначеність майбутнього може «вгадати» основні 
параметри розвитку виробництва та обміну, завдяки чому отримати комерційний ефект. 
Менеджер стає підприємцем тоді, коли його дії стають самостійними, і він готовий до 
особистої відповідальності. Підприємницький дохід – це різниця між очікуваною 
(прогнозною) грошовою виручкою фірми і реальною її величиною 

1934 Й. Шумпетер Головне в підприємництві – інноваційна діяльність, а право власності на підприємство не є 
його істотною ознакою. Підприємцем може бути будь-хто, той, хто здійснює нові комбінації 
факторів виробництва: службовець акціонерного товариства, державний чиновник і менеджер 
підприємства будь-якої форми власності. Підприємець – це новатор, який розробляє нові 
технології. Звідси основна функція підприємництва – інноваційна, яка передбачає виробництво 
нового, ще невідомого споживачеві матеріального блага або старого, але з новими якостями; 
впровадження нових методів виробництва, які раніше не застосовувалися; освоєння нових 
економічних ринків збуту або більш широке використання існуючих; освоєння нових джерел і 
видів сировини; здійснення нової організації виробництва і збуту, а ризику особливого 
значення не надається 

1936 Дж. М. Кейнс Підприємець – своєрідний соціально-психологічний тип господаря, для якого головне «... 
не стільки раціональна калькуляція Вебера чи новаторство Шумпетера, скільки набір 
визначених психологічних якостей». Його основні підприємницькі якості: вміння 
співвіднести споживання і заощадження, здатність до ризику, дух активності, впевненість 
у перспективах тощо. Основні мотиви підприємницької діяльності: прагнення до 
кращого, до незалежності, бажання залишити спадкоємцям набуті блага 

1961 Д. Маккеланд Підприємець – це енергійна людина, яка діє в умовах помірного ризику 
1964 П. Друкер Підприємець – це людина, яка використовує нову можливість з максимальною вигодою 
1974 Ф. Хайєк Суть підприємництва – це пошук та вивчення нових економічних можливостей, 

характеристика поведінки, а не виду діяльності 
1983 Г. Піншо Інтрапренерство – внутрішньофірмове підприємництво.Інтрапренер діє в умовах існуючого 

підприємства, на відміну від антрепренера, що створює нове підприємство 
1985 Р. Хізрич Підприємництво – це процес створення чогось нового, що має вартість, а підприємець – 

це людина, яка витрачає на це необхідний час та сили, бере на себе весь фінансовий, 
психологічний та соціальний ризик, одержуючи у винагороду гроші та задоволення від 
досягнутого 

1988 М. Аллє Підприємець – особа, що відіграє провідну значимість у ринковій організації 
господарства 

до 
2004 

Закон України "Про 
підприємництво" 

Підприємництво – це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність по 
проведенню  продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою одержання прибутку, який 
здійснюється фізичними і юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти 
підприємницької діяльності в порядку, установленому законодавством  

 Господарський Кодекс 
України 

Підприємництво – господарська діяльність, яка здійснюється для досягнення економічних і 
соціальних результатів і з метою одержання прибутку  

 
В економічній науці існує кілька концептуальних підходів до вивчення історичних тенденцій розвитку підприємництва. Можна 

виділити «чотири хвилі» розвитку теорії підприємницької функції. Ці «хвилі» характеризують розвиток процесу наукового осмислення 
практики підприємництва. 

Перша хвиля, яка виникла ще в XVIII в., пов'язана з концентрацією уваги на несенні підприємцем ризику. Суть другої хвилі 
пов'язана з виділенням інноваційності як основної відмітної риси підприємництва. І перша, і друга «хвилі» розвитку теорії підприємництва 
були засновані на монофункціональності підприємницької ролі. Таке розуміння підприємництва призвело до зайвої однобічності в 
тлумаченні його проблем.  

Повнофункціональна модель підприємництва пов'язана з появою третьої хвилі, коли об'єктом вивчення стали особливі 
особистісні якості підприємця: здатність реагувати на зміни економічної й суспільної ситуації, самостійність у виборі й прийнятті 
розв'язків, наявність управлінських здатностей.  

Сучасний етап розвитку теорії підприємництва можна віднести до четвертої хвилі. Суть цієї «хвилі» полягає в тому, що 
відбувається перенесення уваги на управлінський аспект в аналізі дій підприємця, а, отже, – з переходом на міждисциплінарний рівень 
аналізу проблем підприємництва. Поява суб'єктів підприємництва має на увазі наявність певної суспільної ситуації, коли ідеологічна, 
політична й соціально-економічна обстановка провокує так званий «підприємницький бум» [2, с. 8-10]. 

Підприємництво виконує особливу функцію в економіці й господарстві, сутність якої зводиться до відновлення економічної 
системи, створенню інноваційного середовища, що обумовлює крах традиційних структур і відкриває шляхи до перетворення, і, зрештою, 
стає такою силою, яка прискорює рух економіки по шляху ефективності, раціоналізації, ощадливості й постійного відновлення. 

Можна виділити, принаймні, п’ять  визначень  “підприємця” залежно від тих функцій, які він виконує (табл.. 2).   
Таблиця 2 

Визначення підприємництва відповідно до виконуваних функцій [1, с. 7] 
Функція підприємництва та підприємця Представники економічних теорій і шкіл  
Фінансист (творець, постачальник капіталу)  Ф.Кене, А. Сміт  
Організатор виробництва (може не володіти правами власності)  Ж.Б.Сей, Дж.С.Милль  
Несення тягаря відповідальності, ризику і невизначеності в процесі 
господарської діяльності  

Р.Кантільон, Дж.Тюнен, Д. де Тресі, Г.Мангольт, Ф.Найт  

Вибір між контрактними відносинами вільного ринку і організацією 
фірми в цілях економії трансакційних витрат  

Р.Коуз, О.Уільямсон  

Інноваційний, ліберальний характер підприємництва, створення нових 
ринкових можливостей  

Л.Мізес, Ф.Хайек, Г.Шмоллер, Ф.Тоссиг, Й.Шумпетер, 
П.Друкер  

 
Сучасна наукова економічна думка розглядає підприємництво як економічну категорію, як метод господарювання, як тип 

економічного мислення (табл. 3).  
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Таблиця 3 
Наукові кути зору на сутність підприємництва 

Точка зору Сутність підприємництва 
Економічна категорія  Взаємини  між суб'єктами з приводу виробництва, розподілу і привласнення благ та 

послуг 
Метод господарювання  Найбільш повне та ефективне використання факторів виробництва і прагнення 

реалізувати свої творчі здібності 
Тип економічного мислення  ініціативна, новаторська, самостійна діяльність 
 

Таким чином, на основі узагальнення розглянутих теоретичних підходів, можна сформулювати наступне визначення: 
підприємництво як економічна категорія – це економічні відносини між суб'єктами, які виникають з приводу виробництва, розподілу і 
привласнення благ та послуг у процесі здійснення підприємницької діяльності. 

Для того щоб вибрати найефективнішу форму господарювання, потрібно знати особливості кожної з них, мати чітке уявлення про 
всі їх переваги й недоліки. Ці форми можна класифікувати за низкою ознак залежно від поставлених цілей. У літературі зустрічаються різні 
класифікації, їх специфіка визначається критерієм (домінуючою ознакою), взятою за основу (звичайно, критерії є результатом узагальнень, 
зроблених на основі вітчизняної й світової практики) [7, с.6]. 

Найпоширенішими класифікаціями підприємництва є: за розмірами, за видами економічної діяльності, за формою власності, за 
організаційно-правовими формами господарювання, за ареалом тощо. 

З практичної точки зору, задля розробки дієвих стимулів, важелів та оцінці їх ефективності, найбільш важливим є розподіл 
підприємництва за розмірами та видами економічної діяльності. Актуальна українська класифікація за видами економічної діяльності (ДК 
009:2010) гармонізована з Класифікацією видів економічної діяльності Європейського Союзу (NACE Rev.2 – 2006). 

В економічній літературі по-різному висвітлюються критерії віднесення підприємств до малого, середнього та великого бізнесу. 
На підставі аналізу існуючих закордонних розробок і трактувань, можна зробити висновок, що загалом існує три підходи щодо визначення 
критеріїв віднесення підприємств до певного виду бізнесу  – кількісний, якісний і комбінований.  

Перша спроба узагальнити поняття «мале підприємство», «середнє підприємство», «велике підприємство» була зроблена у 1996 
р. у країнах Європейського Союзу. На сьогоднішній день діють нові визначення категорій підприємств в залежності від кількості зайнятих, 
річного обороту або балансової вартості активів згідно з рекомендаціями Європейського Союзу прийнятими 6 травня 2003 року, які з 1-го 
січня 2005 року замінили встановлені рекомендації 1996 року (табл. 4) [8, с. 151].   

Таблиця  4 
Класифікація підприємств згідно з рекомендаціями Європейського Союзу 

Підприємство Кількість зайнятих на 
підприємстві 

Річний оборот (виторг), гр. од. Балансова вартість активів, гр. 
од. 

Мікро   < 10 ≤ 2 млн. євро ≤ 2 млн. євро 
Мале   < 50 ≤ 10 млн. євро ≤ 10 млн. євро 

Середнє   < 250 ≤ 50 млн. євро ≤ 43 млн. євро 
Велике   > 250 > 50 млн. євро > 43 млн. євро 

 
Слід зауважити, що сьогодні відсутні  єдині критерії для всіх країн, за якими підприємства відносяться до малих.  
Рівень розвитку малих підприємств визначається, по-перше, їх місцем у структурі національної економіки (у порівнянні з 

середніми та великими підприємствами); по-друге, показниками їх стану в співставленні з аналогічними показниками малих підприємств в 
розвинених країнах. Це зумовило запровадження відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з 
питань регулювання підприємницької діяльності» № 523 – VI із змінами від 22.03.2012 нових критеріїв визначення малих, середніх і 
великих підприємств (табл. 5) [8, с. 153].   

Таблиця 5 
Класифікація підприємств за розміром згідно з Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих  актів України з 

питань регулювання підприємницької діяльності» [9] 
Розмір підприємства Середньооблікова чисельність працюючих, осіб Обсяг  валового  доходу, гр. од. 

Мале ≤ 50 ≤ 70 млн. грн. 
Середнє 51 ÷ 250 > 70 млн. грн. та  ≤ 100 млн. грн. 
Велике > 250 > 100 млн. грн. 

 
Згідно із відповідною методологію державної служби статистики [5] в залежності від кількості зайнятих та від валового доходу 

підприємства класифікують по розміру. 
Малими (незалежно  від  форми  власності)  визнаються  підприємства,  в  яких середньооблікова  чисельність  працюючих  за  

звітний (фінансовий)  рік  не  перевищує п’ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не 
перевищує сімдесяти мільйонів гривень.   

Великими  підприємствами  визнаються  підприємства,  в  яких  середньооблікова чисельність працюючих за звітний 
(фінансовий) рік перевищує двісті п’ятдесят осіб, а  обсяг  валового  доходу  від  реалізації  продукції (робіт,  послуг)  за  рік  перевищує  
суму  сто мільйонів гривень.   

Середніми визнаються всі інші підприємства.  
Згідно з Законом України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» від 22.03.2012 № 

4618-VI та відповідними змінами у Господарському кодексі України й статистичній методології, кількісні критерії наближені до критеріїв, 
які були введені з 1-го січня 2005 року в Європейському Союзі, що без сумніву є позитивним моментом з огляду на євро інтеграційні 
прагнення України, оскільки це позволить здійснювати коректне порівняння і оцінку розвитку вітчизняних малих та середніх підприємств з 
підприємствами країн Євросоюзу (табл. 6). Застосування міжнародних критеріїв дозволить обґрунтовано використовувати актуальні 
європейські теоретичні, методологічні та практичні рекомендації та висновки для активізації підприємництва в Україні та підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняної економіки. 

Отже, сучасні вітчизняні критерії класифікацій підприємництва за розмірами та за видами економічної діяльності гармонізовані 
із міжнародними стандартами. Проте, нажаль, часті зміни методології статистичного обліку ускладнюють аналіз та прогнозування розвитку 
підприємництва. 

На основі систематизації мотивів підприємницької діяльності виокремлюють  два  типи  підприємництва: 
 "добровільне" (opportunity based entrepreneurship), при якому початок підприємницької діяльності є результатом раціонального 

оцінювання  альтернативних  витрат  і  вигод; 
"вимушене" (necessity based entrepreneurship), яке  розпочинається в умовах відсутності альтернативних можливостей отримання 

доходів  з  інших  джерел, різкого падіння статусу та  престижу попереднього виду діяльності тощо .  
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Таблиця 6 
Класифікація суб’єктів господарювання згідно з Законом України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні» та Господарським кодексом України [6, 10] 
№ Суб’єкти господарювання Форма реєстрації Середньооблікова чисельність 

працюючих, осіб 
Обсяг  річного  доходу, 

гр. од. 
1 Суб’єкт мікро-

підприємництва 
Фізична та юридична 

особа 
< 10 ≤ 2 млн. євро 

2 Суб’єкт малого 
підприємництва 

Фізична та юридична 
особа 

< 50 ≤ 10 млн. євро 

3 Суб’єкт середнього 
підприємництва 

Фізична та юридична 
особа 

< 250 ≤ 50 млн. євро 

4 Суб’єкт великого 
підприємництва 

Юридична особа > 250 > 50 млн. євро 

 
За методологією Global Entrepreneurship Monitor (GEM) підприємництво розподіляється на три групи [11, с. 47]: 
Перша  група –  потенційні  підприємці  або  протопідприємці,  які тільки прогнозують розпочати власну справу.  Друга  група –  

молоді (ранні)  підприємці (early-stage entrepreneurial activity), до яких належать:   
• підприємці-початківці (nascent entrepreneurial activity), які започатковують  свій  бізнес (латентні)  та  тільки  розпочали  його 

(стартували), винагорода власнику не виплачується;  
• власники нового бізнесу, які отримують нерегулярний мінімальний  доход,  здійснюють  виплати  власникам,  але  перспективи 

розвитку бізнесу проблематичні (new business owner-manager).  
Третя  група –  підприємці,  які  реалізували  себе, мають  бізнес  зі стабільними  темпами  розвитку  та  достатнім  доходом,  

регулярно  виплачують винагороду власникам (established business-owner).  
Як свідчить економічна історія , підприємництво відіграє особливу роль у формуванні структури економіки, тому що, по-перше, 

саме його форми (малий та середній бізнес) передували появі великих організацій виробництва. Це привело до виникнення капіталізму в 
його класичному вигляді і зумовило наступне перетворення капіталістичних форм організації економіки в посткапіталістичні. По-друге, 
малий та середній бізнес є найбільш адаптованим до ринкових умов, і, нарешті, його властивість ініціювати формування розширеної 
ринкової інфраструктури робить його структуротвірним елементом економіки і підвищує роль підприємництва [12].  

Сучасне підприємництво діє у великому масиві крупних наукоємних конкуруючих між собою виробництв, є функцією технічно і 
технологічно швидко прогресуючого, немонополізованого масового виробництва. Його необхідність і корисність обумовлюється 
інтересами виробничої ефективності й соціально-економічної стабільності країни. Без крупних господарських структур не можлива 
природна піраміда різних економічних укладів з гармонійним поєднанням малого, середнього і крупного бізнесу. Необхідний системно-
структурний підхід, при якому всі види підприємництва розглядаються в їх нерозривному ієрархічному зв'язку. Це вимагає розширення 
малого бізнесу до оптимальних розмірів там, де він недостатньо розвинутий. Необхідна диференціація класифікації критеріїв визначення 
розмірів підприємства для різних галузей і видів діяльності, до того ж змінюваних через певні проміжки часу (наприклад, 10-15 років) 
залежно від науково-технічного і технологічного прогресу, еволюції форм організації суспільного виробництва [13]. Відповідні критерії 
класифікації підприємництва повинні бути загальноприйнятими, відповідати світовим стандартам та формувати єдину методологію для 
великих, середніх та малих підприємств.  

Висновки. Отже, підприємництво – це ініціативна, творча, самостійна економічна діяльність суб'єкта господарювання, 
здійснювана в умовах постійного пошуку ефективних комбінацій ресурсів із усвідомленням економічних ризиків з метою реалізації нових 
ідей, випуску нової продукції заради  досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.  

Підприємництво як економічна категорія – це економічні  відносини між суб'єктами, які виникають з приводу виробництва, 
розподілу і привласнення благ та послуг у процесі здійснення підприємницької діяльності. 

Розуміння економічної сутності підприємництва ґрунтується на науковому розумінні сутності господарської діяльності та 
різноманітних класифікаційних ознаках підприємництва. Гармонізація вітчизняних критеріїв класифікації підприємництва за видами 
економічної діяльності та розмірами із нормами Європейського союзу, затверджена чинним законодавством та застосована державною 
службою статистики дає змогу проводити коректне заставлення та оцінку вітчизняного підприємництва, а також застосовувати актуальні 
європейські теоретичні, методологічні та практичні рекомендації та висновки для активізації підприємництва в Україні та підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняної економіки. 
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Кочарлі М.Х., Мірзоєв А.Ф. Проблеми розвитку туризму в Азербайджані. 
У статті, авторами відзначається виявлення сутнісних характеристик, принципів організації, потенційних умов розвитку азербайджанського 
туризму як автономну сферу господарювання і перспективний напрям у сфері виробництва послуг. Тому розширення масштабності 
туризму тягне за собою розвиток супутніх послуг та ринкової інфраструктури в цілому, що робить істотний позитивний вплив на економіку 
країни. 
Таким чином, дослідження ринку туристських послуг Азербайджану і споживчих переваг дозволило виявити пріоритети у розвитку 
національного туризму, орієнтовані на стимулювання ділової активності в туризмі, реконструкцію туристських об'єктів, підтримку 
курортів, розвиток соціальних програм в туризмі та громадських форм управління туристською галуззю країни. 
Ключові слова: ринкова інфраструктура, туристичний комплекс, регіональна інфраструктура, інвестиції, інноваційна діяльність. 
Кочарли М.Х., Мирзоев А.Ф. Проблемы развития туризма в Азербайджане. 
В статье, авторами отмечается выявление сущностных характеристик, принципов организации, потенциальных условий развития 
азербайджанского туризма как автономную сферу хозяйствования и перспективное направление в сфере производства услуг. Поэтому 
расширение масштабности туризма влечет за собой развитие сопутствующих услуг и рыночной инфраструктуры в целом, что оказывает 
существенное положительное влияние на экономику страны. 
Таким образом, исследование рынка туристских услуг Азербайджана и потребительских предпочтений позволило выявить приоритеты в 
развитии национального туризма, ориентированные на стимулирование деловой активности в туризме, реконструкцию туристских 
объектов, поддержку  курортов, развитие социальных программ в туризме и общественных форм управления туристской отраслью страны.  
Ключевые слова: рыночная инфраструктура, туристический комплекс, региональная инфраструктура, инвестиции,  инновационная 
деятельность. 
Kocharli M., Mirzayev A. Problems of development of tourism in Azerbaijan. 
In the article, the author notes the identification of essential characteristics, principles of organization, potential conditions of the development of 
Azerbaijani tourism as an autonomous sphere of economic activity and a promising direction in the area of service. Therefore, the expansion of the 
scale of tourism entails the development of related services and market infrastructure as a whole, which has a significant positive impact on the 
economy. 
The study of the market of tourist services in Azerbaijan and consumer preferences revealed the priorities in the development of national tourism, 
focused on stimulating economic activity in tourism, reconstruction of tourist facilities, resorts support the development of social programs in tourism 
management and public forms of tourism industry of the country. 
Keywords: infrastructure of market, complex of tourist, regional infrastructure, investment, innovation. 
 

Постановка проблемы.  Cовершенствование механизма оценки эффективности развития и регулирования туризма на основе 
исследования организационно-экономических проблем развития и функционирования туризма в современной экономике является одной из 
актуальных задач экономических исследований во всем мире.  
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:  

- исследовать структуру и функции туризма в республике с учетом особенностей природы туристской услуги;  
- выявить особенности государственного и общественного менеджмента туризма, основные проблемы и направления его 

развития;  
- определить факторы, обусловливающие эффективное развитие регионального туризма;  
- разработать методику оценки потенциала развития национального туризма.  

Объектом исследования в данном конкретном случае выступает сфера туристских услуг как фактор социально-экономического развития 
страны. Предметом исследования являются организационно-экономические отношения в сфере национального туризма, методологические 
подходы к формированию механизмов его развития. Развитие туристского комплекса страны и отдельного региона в современных 
трансформационных условиях представляет собой сложную, многофакторную проблему. Развитие каждой туристской территории зависит 
от множества, присущих именно ей, особенностей: географических и природно-климатических условий, этнической самобытности, 
политики правительства, состояния рыночной инфраструктуры, уровня деловой активности и других. Поэтому можно заключить, что сама 
природа туризма носит ярко выраженный национальный характер.  
Выявление сущностных характеристик, принципов организации, потенциальных условий развития позволяет определить азербайджанский 
туризм как автономную сферу хозяйствования и перспективное направление в сфере производства услуг. Расширение масштабности 
туризма влечет за собой развитие сопутствующих услуг и рыночной инфраструктуры в целом, что оказывает существенное положительное 
влияние на экономику страны. Кроме того, в силу своей сезонности, туризм довольно быстро реагирует на изменения внешней среды. 
Решение проблем такого развития обеспечивается внедрением новых прогрессивных форм управления развитием туризма, основой 
которых может служить формирование системы регулирования и оценки туристского потенциала отдельного региона. Для обеспечения 
лучших качественных характеристик такой системы необходимо проведение исследований целого ряда аспектов, существенно влияющих 
на развитие туризма как отрасли экономики страны. Тем самым может быть реализован комплексный подход к разработке эффективной 
системы управления туристской отраслью в условиях рынка.  

Анализ последних исследований и публикаций.  Для исследования теоретико-методологических основ функционирования 
сферы туризма, в первую очередь, необходимо выделить различные группы субъектов, которые взаимодействуют в туризме. В связи с 
разрозненностью понятийного инструментария в области экономики туризма, появляется необходимость уточнения функциональной 
структуры и места современной сферы туристских услуг в экономике страны. Это достигается за счет определения и систематизации 
классификационных признаков туризма, а также сформулированных понятий туристской услуги и туристской фирмы. Тем самым 
определилась четкая структура взаимодействия сферы туристских услуг с другими отраслями экономики, а также место регионального 
туристского комплекса в этой системе. Необходимо указать, что сопутствующие туристские услуги, существенно влияющие на развитие 
национального туризма, определяют степень взаимовлияния сферы услуг туризма с отраслями материального производства и услуг. 
Систематизация организационно-экономических задач управления развитием туризма позволила оценить эффективность политики 
регулирования регионального туризма и исследовать наиболее существенные ее направления: законодательное и институциональное 
регулирование, программно-целевое развитие, поддержка региональной инфраструктуры туризма, упорядочение отношений собственности 
в туризме и другие. 
Формирование новых ориентиров развития организованного туризма требует оценки социально-экономических условий и туристских 
ресурсов страны.  

Выделение нерешенной проблемы. Туристская отрасль опирается на материально-техническую базу (МТБ), которая является 
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основой развития организованного туризма. Существующая в настоящее время МТБ национального туризма (объектов гостиничного 
хозяйства, туристского и рекреационного сервиса, объектов сопутствующих отраслей) характеризуется высокой степенью однородностью и 
морального износа и нуждается в дополнительном обустройстве или же реконструкции. В этой связи необходимо стимулировать 
привлечение в туризм частного сектора, т.к. только реальная конкуренция частного капитала сможет обеспечить соответствие туристского 
комплекса региона запросам потребителей и международным стандартам. Наиболее острой следует признать проблему туристского 
транспорта (состояние транспортных коммуникаций, технический износ, дерегулирование ценовой политики перевозчиков). Частичная 
нейтрализация такой ситуации может быть осуществлена за счет интеграционных процессов, протекающих в сфере туристских 
предприятий посредством целевого объединения капиталов, тем самым, обеспечивая возможность создавать собственные транспортные 
ресурсы.  

В условиях рыночной экономики продвижение национального туризма опирается на широко разветвленную сеть 
информационного сопровождения. Информационная услуга - первая необходимость как для потребителя, так и для ее производителя. В 
этой связи обращают на себя особое внимание проблемы статистики туризма, информационно-рекламного обеспечения туристской 
деятельности. Это усиливает необходимость построения четкой системы статистической отчетности для туристских фирм, обеспечения 
наиболее аттрактивных туристских зон и объектов обновленной сопроводительной информацией (путеводители, туристские карты, 
дорожные указатели), паспортизации отдельных туристских территорий и совокупных ресурсов страны.  

На фоне сдерживающих условий определены потенциальные факторы, влияющие на развитие внутреннего национального 
туризма. Такие факторы можно разделить на две группы: факторы роста спроса (доходы населения, рост урбанизации и массива свободного 
времени) и факторы предложения (развитие транспортной инфраструктуры, сервисная интеграция, развитие рекламы и информационных 
технологий). Наиболее значительным фактором являются доходы населения, напрямую влияющие на уровень жизни и уровень 
потребления туристско-экскурсионных услуг. В качестве отдельных социальных факторов развития национального туризма могут 
рассматриваться факторы, опосредовано влияющие на туристскую привлекательность страны: уровень здравоохранения, криминогенная, 
политическая и экологическая обстановка. Выявлено, что по данным факторам Республика Азербайджан является относительно 
стабильным регионом.  

Цель научной статьи.  Предпочтительным направлением для решения проблем туризма было обозначено совершенствование 
государственных программ развития туристской отрасли, способствующих социально-экономическому развитию регионов, расширению 
возможностей для отдыха и лечения азербайджанских граждан, привлечению отечественных и иностранных инвестиций. Достижение 
такого эффекта возможно только посредством оптимизации взаимодействия субъектов туристских услуг с органами местного управления 
на основе прозрачности их работы и проводимой государством политики поддержки предпринимательства в туризме. Социально-
экономический результат такого взаимодействия выражается в росте занятости и доходов местного населения, увеличении поступлений в 
местные бюджеты, а также в решении проблем развития социального туризма.  

Исследование рынка туристских услуг Азербайджана и потребительских предпочтений позволило выявить приоритеты в 
развитии национального туризма, ориентированные на стимулирование деловой активности в туризме, реконструкцию туристских 
объектов, поддержку  курортов, развитие социальных программ в туризме и общественных форм управления туристской отраслью страны. 
При этом для страны актуальной задачей становится развитие новых форм взаимодействия частных фирм и государственных структур, 
призванных регулировать качество туристского обслуживания и формирование целевых инвестиционных программ с совместным участием 
государственного и частного капитала.  

Комплекс государственного менеджмента туризма включает в себя, прежде всего, институционально-экономическое 
обеспечение функционирования и развития туристской отрасли. За последние годы произошли существенные изменения в туристском 
законодательстве: закон Азербайджанской Республики «О туристской деятельности» понятен и адекватен современным реалиям, 
подверглись изменениям подзаконные акты  в сфере туристских услуг. Однако туристское законодательство еще нуждается в 
совершенствовании по целому ряду условий, отделяющих азербайджанскую практику туристской деятельности от международных 
стандартов. Это, прежде всего, условия в области: создания системы гарантий выполнения туристской программы, разработки системы 
требований к профессиональным туристским кадрам, контроля в системе информационного позиционирования туристского продукта.  

Для Азербайджана была обоснована целесообразность совершенствования организационной структуры государственного органа 
управления туризмом и разработка комплексных программ, стратегия финансирования и научно-методическое обеспечение развития 
внутреннего туризма.  

Комплекс управленческих мер должен включать экономический и фискальный инструментарий поддержки туристского бизнеса. 
В Республике Азербайджан очевидна недостаточность и несистемность такой поддержки. Хотя дальнейшее развитие туризма региона 
должно строиться именно на создании привлекательных условий для частного капитала. Именно частный бизнес (прежде всего, малое и 
среднее предпринимательство) ориентирован на оптимальное использование имеющихся ресурсов, а также высокую степень 
ответственности за использование государственных активов и эксплуатацию туристских возможностей территорий, что может быть 
усиленно при условии правового регулирования, четко регламентирующего ответственность частного бизнеса перед обществом. Таким 
образом, государство, создавая благоприятные экономические условия для частного бизнеса, без существенных финансовых затрат 
добивается двоякой цели: роста экономики и доходной части бюджета, с одной стороны, и формирования развитой региональной отрасли 
туризма — с другой.  

Самый выгодный для страны - внутренний туризм - представляет собой весьма неопределённую, нестабильную среду для 
развития частного бизнеса. Именно в данном секторе предприниматели больше ориентированы на практику и действуют, что называется, 
методом проб и ошибок. Индивидуализация потребительского спроса, переход от массового стандартизированного к 
дифференцированному предложению туристских товаров и услуг обусловливают актуальность маркетинговых подходов к решению 
проблем развития туризма.  

Определить наиболее выгодные с точки зрения доходности и инвестиционной привлекательности туристские области и целевые 
рынки туристских услуг позволит проведение комплексных маркетинговых исследований региона как единой туристской территории. 
Облегчить принятие оптимального решения призвана предложенная нами методика ранжирования туристских территорий по критериям 
уровня и потенциала развития туризма.  

Таким образом, проблемы дальнейшего развития и управления региональным туризмом и соответствующей рыночной 
инфраструктурой требуют проведения комплекса мер законодательного, экономического и организационного направления.  

Современное развитие туризма характеризуется настолько глубокими переменами в его организационной структуре, специфике 
развития, состоянии качественных и количественных характеристик отрасли, что это до сих пор не позволяет дать однозначную оценку 
произошедшим изменениям. С одной стороны, современное состояние туризма расценивается как кризисное, связанное с резким падением 
достигнутых ранее показателей туристского обслуживания, сокращением (износом) МТБ отрасли и значительным несоответствием 
туристского предложения современным требованиям потребительского спроса. С другой стороны, отмечаются высокие темпы роста 
туристских объектов, частных туристских фирм, числа обслуживаемых туристов по всей стране. Такая картина свидетельствует о периоде 
глубокой структурной перестройки азербайджанского туризма.  

В данной работе на научной основе осуществлена попытка анализа социально-экономического состояния сферы туристских 
услуг страны. Исследование, подтверждает необходимость учета специфики региональных условий при разработке и реализации 
механизмов совершенствования управления и развития туризма. Внедрение выявленных положений и предложенных рекомендаций 
призвано обеспечить повышение эффективности туризма и определить направления дальнейших исследований в этой области.  

Для разработки методических подходов к определению системы показателей развития организационно-экономических процессов 
индустрии туризма, принципиально важное значение имеет осознание того, что данный процесс должен осуществляться параллельно с 
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процессом совершенствования и развития механизма экономического и социального прогнозирования в области туризма. Отсюда 
возникает потребность в формировании параллельных (официальным статистическим базам) баз данных, позволяющих удовлетворять 
требованиям системы управления протекающих процессов. Кроме этого, такие базы данных представляют собой своеобразный полигон для 
отработки соответствующих информационных систем, и которых впоследствии наиболее эффективные элементы вводятся в официальные 
статистические базы данных, дающие возможность наиболее четко сформировать систему показателей.  

Структура рынка труда и занятости оказывает определенное влияние на развитие туризма. В свою очередь туризм имеет большие 
возможности относительно увеличения занятости населения. Вовлечению большего количества занятых в туристскую отрасль будет 
способствовать, разрабатываемая азербайджанскими учеными Концепция развития человеческих ресурсов в Азербайджане, 
предусматривающая такой рост в экономике в целом и в туристской отрасли в частности.  

В сложившейся экономической ситуации, когда доходная часть бюджета Азербайджанской Республики, по сравнению с 
бюджетами развитых стран, невелика, а также возрастающими военными расходами, прямая государственная поддержка туризма, в целом, 
практически нереальна. В данных условиях следует искать иные подходы к этой проблеме. Наиболее эффективным решением данной 
проблемы является, создание модели формирования источников развития туризма по субсидарно-долевому принципу, где основной 
удельный вес прямых инвестиций должен приходиться на внебюджетные фонды, фонды предприятий, банковско-финансовый сектор, 
страховые компании, зарубежных инвесторов.  

Инвестиции в туристскую отрасль в Азербайджана в официальных документах Госкомстата Азербайджана отдельной строкой 
регулярно не выделяются. Из имеющихся данных можно сказать, что государство не является серьезным и надежным инвестором в 
туристскую отрасль, а полученная расчетным путем сумма инвестиций в туризм в 2012 г. На74% состояла из внебюджетных источников.  

Наиболее весомым показателем развития туризма является показатель политической стабильности. Он выступает как 
стабилизирующий и стимулирующий. Социальный показатель определяет потребность туристкой отрасли в квалифицированных кадрах. 
Достоверная оценка текущего состояния рынка труда и занятости в туристской отрасли является базовой информацией' для разработки 
потребности в трудовых ресурсах для отрасли. Технологический фактор способствует быстрой индустриализации туристской отрасли и 
доступу к туристским услугам широких слоев населения. В.ряде случае данный фактор способствует формированию новых видов туризма. 
Научно-технический прогресс способствует также глобализации индустрии туризма. Данный процесс сопровождается концентрацией 
туристских рынков и капитала и повышением роли крупных туристских корпораций.  

Для облегчения решения проблемы прогнозирования потребности в туристских кадрах можно использовать концептуальную 
модель. Концептуальная модель потребности в туристских кадрах должна базироваться на достоверной и оперативной статистической 
информации, точном прогнозе развития отрасли на, перспективу и эффективном использовании трудовых ресурсов с учетом 
специфики,туристской деятельности. 

Разработка такой концептуальной модели должна быть одной из важнейших составляющих элементов программы развития 
туризма в целом и программы занятости в конкретном регионе, в частности.  

Инновационная деятельность в развитых странах на современном этапе характеризуется широким распространением концепции 
проектного управления. Сущность концепции состоит в представлении любого целевого изменения действующей системы как проекта - 
долгосрочного инвестирования в реальные активы, реализация которого! связана с затратой времени и средств. Процесс этих изменений, 
осуществляемых по определенным правилам в рамках установленного бюджета и временных ограничений, представляет собой управление 
проектами. Так как осуществляемые изменения систем, как правило, носят характер инновационных преобразований, то речь в данном 
случае идет об инновационных проектах в туристской индустрии и управлении инновационными проектами в туристской индустрии.  

На рубеже XX — XXI веков туризм активно влияет на развитие экономики и ее структурную перестройку, а также смену 
приоритетов, в т.ч. социальных, увеличивая вклад в общее экономическое благосостояние населения. Развитие туризма является 
объективным процессом, свойственным мировому хозяйству. Однако развитие туристской отрасли без анализа возможностей туристской 
индустрии в рамках региона, в условиях рыночных преобразований представляется не возможным.  

В современной экономической литературе существуют различные точки зрения на понятие экономических категорий 
«туристская индустрия».  

Проведенное исследование экономической категории «туристская индустрия» позволяет определить её как «сложный 
межотраслевой народнохозяйственный комплекс, который включает в себя предприятия, учреждения и организации материального 
производства и непроизводственной сферы, обеспечивающих производство, распределение, обмен и потребление туристского продукта, 
создание материально-технической базы туризма, направленной на удовлетворение потребностей населения всех социальных групп».  

Результаты исследования. Aнализ состояния туристской индустрии, приведенный в законе «О туристской деятельности в 
Азербайджанской Республике», показывает, что в их состав включаются природные объекты, памятники истории и культуры, социально-
культурные и лечебно-оздоровительные объекты, курортные местности, а так же средства размещения всех видов. Установлено, что в 
систему туристской индустрии необходимо включить также те ресурсы, которые определяют развитие таких новых видов туризма, как 
конгресс-туризм, научный туризм, бизнес-туризм, а именно - научные и промышленные предприятия и организации, представляющие 
интерес для туристов.  

В ходе исследования выявлена система внутренних и внешних факторов и условий, влияющих на организационно-
экономические процессы в развитии туристской индустрии страны.  

Выявлено, что на перспективу предполагается значительное (в 2,5 и более раза) увеличение расходов туристов, связанных с 
посещением объектов туристской индустрии, а также приобретением сувенирной и иной продукции. Совокупные расходы туристов по 
этим двум статьям могут достигнуть 26% и превысят расходы, связанные с размещением. Данный уровень расходов, при соответствующих 
потоках туристов, позволит обеспечить окупаемость инвестиций, к вложению которых в развитие объектов туристской индустрии и сферы 
торговли отечественные и зарубежные предприниматели приступают уже в настоящее время.  

Определено что туристская индустрия, как отрасль народного хозяйства, объединяет как собственно туристские и экскурсионные 
предприятия (на их долю приходится не более 10 % доходов от туризма), так и предприятия сферы размещения, общественного питания (на 
их долю приходится 50 % всех расходов туристов, а, следовательно, и доходов от всей туристкой отрасли), развлечений и других отраслей 
хозяйствования.  

Для привлечения инвестиций в формирования, функционирования и развития туристской индустрии региона, с учетом 
специфики данной отрасли, необходимо привести в действие дополнительные механизмы, стимулирующие инвестиционную деятельность 
в индустрии туризма и отдыха. В ходе исследования установлено, что к наиболее действенным из них могут быть отнесены:  

1. Создание специальных зон (территорий) приоритетного развития туризма и рекреации с режимом наибольшего 
экономического благоприятствования для бизнеса и инвестиций.  

2. Формирование на территории региона специализированных девелоперских компаний (агентств по развитию), которые 
занимались бы реализацией инвестиционных проектов (строительством объектов) в сфере туристской индустрии (организацией 
инвестиционного процесса).  

3. Привлечением финансовых средств.  
4. Получением земельных участков под застройку, необходимых разрешений и согласований.  
5. Организация проектирования и строительства с последующей передачей снабженных всей необходимой инженерной 

инфраструктурой земельных участков или готовых объектов инвесторам и предпринимателям.  
Руководствуясь принципами самообеспечения и самофинансирования страны при необходимой государственной поддержке, 

сформулированы следующие требования к концептуальным основам разработки программ:  
1. Постановка проблем, обоснование целесообразности их решения.  
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2. Цель и задачи программы, ее структура.  
3. Разработка сценариев решения проблем и обоснование оптимального варианта.  
4. Сроки и этапы разработки программы.  
5. Организация и управление разработкой и реализацией программы.  
6. Финансовое обеспечение программы.  
7. Ожидаемые результаты.  
8. Механизм отбора инвестиционных проектов, которые должны составить основное содержание программы.  
С учетом сложившейся социально-экономической ситуации в стране и имеющегося ресурсного потенциала при разработке 

концепции программы развития страны предложен вариант активного развития туристской индустрии, предполагающий создание условий 
для его оживления и последующего стабильного экономического роста с учетом следующих важнейших факторов:   

1. Норма накопления, полнота трансформации накоплений в инвестиции, объем инвестиций, направляемых на техническое 
перевооружение экономики, улучшение организации хозяйственных процессов и управления.  

2. Эффективность инвестиций и их структура.  
3. Усиление государственного регулирования в достижении необходимых параметров указанных факторов.  
Как сложная система социально-экономический комплекс представляет собой иерархическую совокупность подсистем 

различного уровня, целенаправленно функционирующих, взаимодействующих друг с другом, а также с системой верхнего уровня. В 
рамках декомпозиционного подхода структурного анализа в структуре системы целесообразно выделить следующие подсистемы 
первичного уровня:  

1. Производственный комплекс региона, обеспечивающий воспроизводство товаров и услуг производственно-технического 
назначения.  

2. Социальный комплекс, обеспечивающий условия жизнедеятельности и воспроизводства населения региона.  
3. Бюджетно-финансовую систему, обеспечивающую перераспределение валового регионального продукта между 

производственной и социальной системой.  
Обосновано, что в качестве базового направления развития экономики страны целесообразно выбрать его региональный 

туристский комплекс. Это объясняется рядом приоритетных причин:  
1. В силу своего системообразующего характера туристский комплекс должен являться одной из основополагающих сфер 

социально-экономического развития туристской индустрии в стране.  
2. Региональный туристский комплекс должен стать одним из источников формирования валового национального продукта 

страны.  
3. За счет регионального туристского комплекса формируются налоговые поступления в бюджетную систему Азербайджанской 

Республики.  
4. Туристская индустрия является сферой, в которой постоянно создает новые рабочие места.  
5. Туристская индустрия оказывает значительное влияние на развитие других отраслей экономики и, в первую очередь, сферы 

услуг. Она имеет с ними тесные производственные связи, способствуя, таким образом, общему социально-экономическому развитию 
страны.  

Формирование модели социально-экономического развития региональной туристской индустрии целесообразно осуществлять на 
основе следующих принципов:  

1. Принципа оптимальности, предполагающего возможность и необходимость целенаправленного экономического 
регулирования, осуществляемого в соответствии с текущими экономическими задачами страны при заданных ограничениях.  

2. Принципа учета основных закономерностей развития экономической системы, состоящего в выявлении важнейших тенденций 
прошлого развития и скорректированной их экстраполяции.  

3. Принципа дедукции, заключающегося в последовательном переходе от общих целевых показателей мезо-экономического 
уровня, к дезагрегированным показателям.  

4. Принципа индукции, предполагающего обратный поток данных, это касается, прежде всего, процесса обновления экзогенных 
показателей, то есть параметров, вводимых в модель экономического развития страны извне (таким образом, функционирование модели 
осуществляется по принципу замкнутого контура с обратной связью).  

5. Принципа достаточности и необходимости используемой информации, предполагающего построение такой модели 
регионального развития, которая, с одной стороны, не будет столь упрощена, что станет тривиальной, а с другой - не будет столь 
детализирована, что станет громоздкой в обращении (следовательно, реальное состояние экономики региона необходимо упрощать лишь 
до такой степени, пока это не приведет к существенной потере точности модели).  

Выводы и предложения.  Установлено, что для возникновения структурных сдвигов в социально-экономическом развития 
страны необходимо прохождение следующих этапов: первый этап - перераспределение через государственный бюджет финансовых 
ресурсов в пользу нуждающихся в поддержке предприятий бюджетообразующих отраслей туристской индустрии отдельных регионов; 
второй этап - поддержание приоритетных отраслей туристского комплекса; третий этап - развитие исторически сформировавшихся 
отраслей экономики регионов; четвертый этап - развитие отраслей экономики с рыночной перспективой. Поставленная задача социально-
экономического развития региона потребовала применения такой модели для ее решения, которая бы отражала специфику 
функционирования экономической системы..  

Значение туризма для экономического развития страны до настоящего времени не всегда оценивалось в полной мере. Многие 
возможности до сих пор остаются неиспользованными, при этом именно туризм предоставляет шансы для создания рабочих мест, а также 
содействует развитию частного предпринимательства.  

При планировании стратегического развития на уровне региона наблюдается осознание этого потенциала, поэтому туризм 
рассматривается в качестве серьезного экономического фактора. В связи предложен комплекс управленческих мер по эффективному 
развитию туризма на муниципальном уровне путем реализации кратко- и долгосрочных стратегических программ в сфере развития 
индустрии туризма на местах. В связи с этим необходима систематизация организационно-экономических задач развития туристской 
индустрии: совершенствование законодательного и институционального регулирования, программно-целевое развитие, поддержка туризма, 
упорядочение отношений собственности, поиск новых форм эффективного использования туристского потенциала регионов.  

Важными предпосылками развития туризма являются, прежде всего, улучшение взаимодействия и кооперации между всеми 
участниками, будь то региональная администрации или частные предприниматели, а также прочие лица и организации, чье активное 
сотрудничество может привести к созданию привлекательного туристского имиджа.  

Весь комплекс мероприятий, направленных на создание в регионе комплексного туристического предложения, должен быть 
прописан в краткосрочной и долгосрочной концепциях развития туризма в регионе. При этом необходимо иметь в виду, что целый ряд 
мероприятий в сфере туризма может быть реализован в короткие сроки, поэтапно и без привлечения большого капитала. Такая 
деятельность начинается с создания возможностей для питания на открытом воздухе летом, включает оптимизацию режима работы музеев, 
а в итоге может вылиться в совместную рекламу домов отдыха и кооперацию с туристическими фирмами.  

В настоящее время статистические показатели, относящиеся к туризму, публикуются в Азербайджане в ряде изданий. Как 
правило, соответствующие разделы содержатся в периодически издаваемых статистических ежегодниках и сборниках. В сложившейся в 
Азербайджане системе показателей статистики туризма из-за значительных пробелов в определениях базовых понятий и недостаточно 
развитой системы классификаций отсутствует внутренняя согласованность и сопоставимость с показателями системы национальных 
счетов.  
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Не обеспечиваются комплексность и полнота отображения туристской деятельности. В связи с этим имеющийся набор 
показателей носит довольно фрагментарный характер, не позволяющий получить целостной, картины туристской деятельности; и, тем 
более, оценить ее роль в национальной экономике.  

В настоящее время в азербайджанской статистике туризма выделение туристской составляющей в выпуске различных видов 
деятельности практически невозможно. В то же время этот показатель является в современной статистике туризма основным результатом 
обработки первичной информации, позволяющим получать интегральные стоимостные оценки и обеспечить сопоставимость в системе 
макроэкономических показателей.  

Абсолютное большинство показателей отражает состояние предложения в туризме (средства размещения, транспорт, 
общественное питание, деятельность профессиональных организаторов в туризме). Имеющиеся данные, в силу их агрегированности, не 
могут дать ясного представления о величине вклада этих предприятий в удовлетворение туристского спроса. Показатели, отражающие 
состояние спроса, такие как величина и структура туристских потоков, величина туристских расходов и другие, имеются только для 
международного туризма.  

Сложившаяся ситуация привела к очевидной необходимости внедрения предложенного в данном исследовании 
усовершенствованного механизма статистического - учета в туризме с целью оптимизации и ускорения анализа развития туристской 
индустрии в регионе на основе таких показателей, как туристская добавленная стоимость, туристской доли потребления продукта, чистого 
коэффициента туризма.  

Направлениями дальнейших исследований могут быть:  
1. Совершенствование организации и управления в сфере регионального туризма.  
2. Ресурсный потенциал сферы туризма.  
3. Факторы, влияющие на размещение и эффективность предприятий сферы туризма.  
4. Организационно-экономическое обеспечение стандартов на туристские услуги.  
5. Механизм повышения эффективности и качества туристских услуг.  
6. Современные тенденции развития организационно-экономических форм хозяйствования на рынке туристских услуг и другие.  
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Кравченко В.О., Гудаков О.К. Проблеми та перспективи співпраці України з країнами ОЧЕС в умовах глобалізації світової 
економіки 
Стаття присвячена питання розвитку співробітництва України з країнами Чорноморського регіону у рамках Організація чорноморського 
економічного співробітництва (ОЧЕС), в контексті глобалізаційних процесів, які постійно відбуваються у світовій економіці. В статті 
велику увагу приділяється розвитку транспортного співробітництва. Особливо це стосується перспектив та проблем розвитку портової та 
іншої прилеглої транспортної інфраструктури України. Також в статті описані можливі шлях вдосконалення туристичної галузі регіону, 
через розвиток круїзного туризму. В роботі приділяється увага питанням відносно забезпеченості України енергоносіями. Зокрема 
перспективам співробітництва України з країнами ОЧЕС у питаннях диверсифікації поставок енергоносіїв, видобутку нафти та газу у 
Чорному морі, співпраця у впровадженні енергозберігаючих технологій. Також в статті розглядаються можливості співпраці ОЧЕС з 
Європейськими Союзом. Окрім економічного та політичного  співробітництва, у статті також переділено велику увагу екологічним 
питанням розвитку Чорноморського регіону.  
Ключові слова: ОЧЕС, ЄС, Україна, Чорноморський регіон, транспорт, порти, круїзний туризм, енергоносії, нафта, газ, екологія. 
Кравченко В.А., Гудаков А.К. Проблемы и перспективы сотрудничества Украины со странами ОЧЭС в условиях глобализации 
мировой экономики 
Статья посвящена вопросам развития сотрудничества Украины со странами Черноморского региона в рамках Организация черноморского 
экономического сотрудничества (ОЧЭС), в контексте глобализационных процессов, которые постоянно происходят в мировой экономике. 
В статье большое внимание уделяется развитию транспортного сотрудничества. Особенно это касается перспектив и проблем развития 
портовой и другой прилегающей транспортной инфраструктуры Украины. Также в статье описаны возможные пути совершенствования 
туристической отрасли региона, через развитие круизного туризма. В работе уделяется внимание вопросам связанных с обеспеченностью 
Украины энергоносителями. В частности перспективам сотрудничества Украины со странами ОЧЭС в вопросах диверсификации поставок 
энергоносителей, добычи нефти и газа в Черном море, сотрудничество во внедрении энергосберегающих технологий. Также в статье 
рассматриваются возможности сотрудничества ОЧЭС с Европейским Союзом. Кроме экономического и политического сотрудничества, в 
статье также уделено большое внимание экологическим вопросам развития Черноморского региона. 
Ключевые слова: ОЧЭС, ЕС, Украина, Черноморский регион, транспорт, порты, круизный туризм, энергоносители, нефть, газ, экология.    
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globalization of the world economy 
The article devotes the development of Ukraine's cooperation with the countries of the Black Sea region in the framework of Black Sea Economic 
Cooperation (BSEC) in the context of globalization processes that are constantly taking place in the global economy. This paper is pays attention to 
the development of transport cooperation. This is especially true for the prospects and problems of the development of port and other surrounding 
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transport infrastructure of Ukraine. The article also describes possible ways to improve the tourism industry in the region, through the development of 
cruise tourism. The paper focuses on issues related to energy security of Ukraine. In particular, the prospects of Ukraine's cooperation with the 
countries of the BSEC in the diversification of energy supplies, oil and gas extraction in the Black Sea, cooperation in the implementation of energy-
saving technologies. The article also discusses the possibility of BSEC cooperation with the European Union. In addition to economic and political 
cooperation, the article also paids great attention to the of the development environmental issues in  Black Sea region. 
Keywords: BSEC, EU, Ukraine, Black Sea region, transport, ports, cruise tourism, energy, oil, gas, ecology. 

 
Актуальність проблеми. Світова економіка як сукупність національних господарств та їх економічних і політичних взаємин 

знаходить нову якість: найважливішою формою і одночасно новим етапом інтернаціоналізації господарського життя стає глобалізація. 
Вона охоплює найважливіші процеси соціально-економічного розвитку світу, сприяє прискоренню економічного зростання і модернізації. 
У той же час глобалізація породжує нові протиріччя і проблеми у світовій економіці. Сьогодні всі країни світу в різній мірі охоплені 
процесом глобалізації. 

Україна як і багато інших країн світу знаходиться в постійному пошуку нових напрямків розвитку національної економіки. 
Оскільки одним із головних факторів сучасної глобалізації є міжнародне співробітництво, то у силу географічних та економічних 
особливостей України, співпраця у рамках "Організації чорноморського економічного співробітництва" є дуже перспективним шляхом для 
покращення економічних показників держави та посилення позицій національних товаровиробників на світовому ринку.    

Аналіз основних наукових досліджень. Проблемам розвитку співробітництва у рамках ОЧЕС присвячені наукові роботи таких 
вітчизняних та закордонних економістів: Б. Йілмаза, Д. Конеллі, Н. Косолапова, Д. Лукьяненко, Ю.Макогона, С. Соколенко, Б. Губського. 
Питання пов'язані з глобалізацією сучасної світової економі розкриті у роботах: А. Білоуса, Ф. Борделя , Дж. Даннінга, П. Кругмана, А. 
Філіпенко, Т. Фрідмана та інших. Питання перспектив реалізації потенціалу України через співпрацю в рамках ОЧЕС потребує додаткового 
вивчення, у зв'язку з постійним розвитком та змінами, які відбулися останнім часом, у світовій економіці, інтеграційних угрупованнях та 
окремих державах. 

Головною метою статті є аналіз ситуації та пошук перспективних напрямків співробітництва України з країнами ОЧЕС в умовах 
активної глобалізації світової економіки.  

Викладення основного матеріалу дослідження. У геополітичному відношенні Чорноморський регіон є надзвичайно важливим 
для України, як з точки зору її економічних інтересів (вирішення проблеми енергоносіїв, збільшення обсягів зовнішньої торгівлі, чіткої 
роботи транспортних комунікацій), так і з позицій національної безпеки держави. Для нашої країни велике значення мають 
широкомасштабні комунікаційні проекти в рамках ОЧЕС з будівництва кільцевої автомагістралі навколо Чорного моря і системи 
магістральних трубопроводів для транзиту нафти і газу з Центральної Азії, Закавказзя, Близького і Середнього Сходу до Європи. Досить 
сказати, що використання території України дає можливість більше ніж удвічі скоротити довжину шляху транспортування нафти з регіону 
Близького Сходу до Європи. Таким чином, з точки зору України, система ОЧЕС є важливим елементом розвитку стратегії довгострокового 
співробітництва з країнами Центральної Азії, Закавказзя, а також Близького та Середнього Сходу. 

Потенціал співробітництва в ОЧЕС величезний. Населення країн, що входять до неї, становить більше 330 мільйонів чоловік. 
Регіон багатий ресурсами, має потужну виробничу базу, кваліфіковану робочу силу. Примітно, що, крім 12 країн-членів ОЧЕС 
(Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Туреччина та Україна), «промені» її інтересів 
поширюються далеко за межі регіону. Статус спостерігачів в ОЧЕС порахували за необхідне мати Франція, Німеччина, Австрія, Єгипет, 
Ізраїль, Італія, Польща, Словаччина, Туніс, міжнародні організації - Конференція енергетичної хартії, Чорноморський клуб. ОЧЕС 
співпрацює з Євросоюзом, організаціями Балтійського регіону.  

23 травня 2013 в Ялті глави делегацій країн - членів ОЧЕС підписали спільну декларацію про подальше економічне 
співробітництво і розвитку регіональної торгівлі. Було прийнято рішення залучати родинні ОЧЕС структури, а саме Парламентську 
Асамблею ОЧЕС, Ділову раду ОЧЕС, Чорноморський Банк торгівлі та розвитку, Міжнародний Центр чорноморських досліджень і 
міжнародні фінансові організації для того, щоб прийняти ініціативи, включаючи зацікавлені сторони в сферах науки, бізнесу, 
промисловості та банківської справи, сприяти міжрегіональним інвестуванням і активізації торгівлі, а також розвитку та обміну 
інноваціями між зацікавленими сторонами. [2] 

 

 
Рис. 1 Динаміка українського експорту та імпорту послуг морського транспорту у 2008-2012 роках, тис. доларів США. [1] 
 
Оскільки одним з найбільш очевидних напрямків співпраці, враховуючи географічне розташування Чорноморського регіону та 

України, є співпраця у сфері транспортних перевезень. Тому в першу чергу охарактеризуємо головні напрямки співпраці у даній сфері. Так 
за даними Державного комітету статистики у 2012 році,український  експорт послуг морського транспорту становив 1,24 млрд. доларів 
США, а імпорт 202 млн. доларів. 

В умовах глобалізації світової економіки обсяг товарообігу між країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Європи, а також між 
країнами-членами Організації чорноморського економічного співробітництва та інших регіонів світу неухильно збільшується. Наприклад, 
до початку нинішньої фінансово-економічної кризи у світі товарообіг між Європою та Азією щорічно зростав на 25-30%. Реорганізація 
економіки чорноморських країн і розвиток зовнішньої торгівлі дали потужний поштовх формуванню та розвитку регіональної 
Чорноморської транспортної мережі. Після деякого періоду застою в 90-х роках минулого століття, регіональні перевезення почали дуже 
швидко розвиватися. Так, загальний вантажообіг портів Болгарії, Грузії, Росії, Румунії та України за 10 років до початку кризи збільшився в 
2 рази, в т.ч. в російських портах - на 94%, українських - на 76%, в портах Румунії - на 74%. 

З урахуванням завдань, які стоять перед морськими комунікаціями регіону, визначених інтересами країн Чорноморського 
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економічного співробітництва, рішеннями і транспортною політикою ЄС та рекомендаціями Економічної Комісії ООН для Європи, 
головними проблемами у питаннях ефективного функціонування і подальшого розвитку регіональних морських комунікацій є: 

- Забезпечення безпечного і в той же час ефективного здійснення судноплавства в протоці Босфор в обсязі і з інтенсивністю, які 
задовольняють потреби чорноморських країн, включаючи транзит через Чорне море вантажів для Каспійського регіону; 

- Забезпечення безпечних умов судноплавства в Керченській протоці, створення відповідної системи управління судноплавством і 
ліквідація небезпечних моментів при виконанні вантажних робіт на цій ділянці, які й далі можуть призвести до аварійних ситуацій; 

- Відновлення і належне забезпечення у подальшому нормальних умов судноплавства в гирлі Дунаю і на виході з Дунаю в Чорне 
море. 

Проблема відновлення надійного виходу з гирла Дунаю в Чорне море на території України в даний час послідовно вирішується за 
участю відповідних міжнародних організацій. Необхідно підкреслити, що йдеться саме про відновлення судноплавства в цій зоні з 
удосконаленням і новим облаштуванням судноплавного шляху, який був значною мірою втрачений в результаті військових дій на території 
Югославії при руйнуванні мостів і т.д. 

Найважливішу роль у структурі морського транспорту Чорноморського регіону відіграють порти. Саме вони є воротами для 
експортно-імпортних товаропотоків країн Чорноморського регіону. 

На чорноморському і азовському узбережжях діє більше 32 портів, у тому числі: 17 українських, 5 російських, по 2 болгарських, 
грузинських, румунських і близько 10 турецьких. Їх роботу доповнюють близько десятка річкових українських, румунських і болгарських 
портів, що приймають участь в обробці суден типу річка-море. [7] 

У 2011 році у вісімнадцяти морських портах України було перероблено 113,7 млн т вантажів – це на 5,6 % перевищує аналогічний 
показник 2010 року. Загальний обсяг переробки транзитних вантажів зріс на 20,4 % – з 33,1 млн тонн у 2010 році до 39,9 млн тонн у 2011 
році. Порівняно з 2010 роком спостерігається зростання і обсяг переробки імпортних вантажів – на 4,7 % (у січні-грудні 2011 року 
українськими портами було перероблено 11 млн т імпортних вантажів). [5] 

Виключно важливе значення для обслуговування експортно-імпортних і транзитних вантажопотоків України мають три порти так 
званої «Великої Одеси» (Іллічівськ, Одеса, «Південний»). У цілому, якщо 17 українських морських портів забезпечують перевалку понад 
40% вантажів, що проходять через Чорноморський регіон, то 3 порти «Великої Одеси» здійснюють перевалку половини вантажообігу 
портів України. Цей комплекс являє собою головні ворота України, але їх значення цим не вичерпується. Історично і в даний час цей 
комплекс відіграє дуже важливу роль для обслуговування російських вантажопотоків, а в найближчій перспективі, безсумнівно, його 
значення в питанні створення несформованого транспортного коридору Балтика-Чорне море, який повинен зв'язати порти Європейського 
Союзу: Гданськ, Гдиню, Клайпеду, Ригу і Таллінн на Балтиці з трьома портами «Великої Одеси» на Чорному морі збільшиться. Розпочаті і 
досить наполегливо, хоча й повільно розвиваються контейнерні та контрейлерні перевезення по цьому коридору, безсумнівно, становлять 
великий економічний інтерес як для країн ОЧЕС, так і для країн Балтійського регіону. 

На узбережжі Азовського моря найважливіше значення має Маріупольський порт, оскільки він є основними воротами для 
зовнішньої торгівлі щодо високорозвиненого індустріального регіону - Донбасу. Враховуючи малі глибини і складності навігації в 
Азовському морі та зимовий період, Маріуполь може забезпечувати потреби зовнішньої торгівлі Донбасу, а також обслуговування певних 
російських вантажопотоків тільки в комплексі з терміналами кримських портів, а також портів Одеського регіону, Миколаєва та Херсона. 

Характеризуючи сьогоднішню ситуацію, потрібно відзначити, що наявних на сьогоднішній день портових потужностей практично 
всіх чорноморських країн, крім України, недостатньо для належного обслуговування зростаючих вантажопотоків. У Болгарії, Румунії, Росії, 
Грузії та в певній мірі Туреччини відчувається дефіцит портових перевантажувальних потужностей, як загальних, так і для обслуговування 
найбільш перспективних вантажопотоків. Дещо в іншому становищі перебуває Україна, сумарні перевалочні потужності морських портів 
якої перевищують існуючий обсяг перевантажувальних робіт і є певний резерв. Це й не дивно, адже порти України будувалися для 
обслуговування не тільки українських, а й російських вантажопотоків. Однак більшість ключових портів України не меншою мірою, ніж 
порти інших країн, потребують реконструкції і розвитку. Це пов'язано з тим, що українські порти мають надлишок перевалочних 
потужностей з тих вантажопотоків, яких вже зовсім немає, або вони значно зменшилися за останні роки. Наприклад, перевалка 
неконтейнеризованних товарно-штучних вантажів (у мішках, бочках, ящиках і т.д.). У тому вигляді, в якому вони раніше пред'являлися до 
перевезення, в портах цих вантажів вже практично немає. Всі вони перевозяться в контейнерах і по-іншому вже не буде. Як наслідок без 
завантаження залишилися термінали з прикордонними критими складами, відповідним досить численним персоналом і 
перевантажувальною технікою. У той же час Україна відчуває дефіцит перевантажувальних потужностей для контейнерів, обробки 
автопаромів та інших суден, перевалки ряду навалювальних вантажів, у тому числі зерна, руди, вугілля і т.д. Крім того, глибини в 
ключових портах, окрім «Південного», вже не відповідають потребам прийому великотоннажного флоту. 

З точки зору ступеня розвитку виробничих потужностей і відповідної потреби перевезень, головною проблемою портів 
Чорноморського регіону в своїй більшості є необхідність нарощування пропускної здатності контейнерних терміналів, створення 
високоефективних терміналів для навалочних вантажів, які забезпечують на необхідному рівні захист навколишнього середовища та 
охорону здоров'я людей. Ця проблема в більшості випадків знаходиться в центрі уваги портових і термінальних керівників, а також 
державних органів, відповідальних за транспортну галузь і, перш за все, за морський транспорт. Для вирішення завдання залучаються, як 
правило, не стільки державні кошти, скільки приватні інвестиції, довгострокові пільгові кредити, тощо. 

Головними проблемами, що обмежують можливості портів регіону і істотно знижують ефективність їх діяльності, продовжують 
залишатися такі дві проблеми. 

Недостатній розвиток сухопутних транспортних під'їздів до портових терміналів з боку основних залізничних і, в ще більшому 
ступені, автомобільних магістралей, які являють собою основні міжнародні та державні комунікації. Дещо для вирішення цієї проблеми в 
Україні вже зроблено, в тому числі будівництво автомобільної естакади для в'їзду в Одеський порт, будівництво двох додаткових в'їздів з 
боку обслуговуючих залізничних станцій до терміналів Іллічівського порту і тд.. Дуже важливу роль для розвитку регіональної 
транспортної мережі в Україні зіграло будівництво і введення в експлуатацію автомагістралі Київ-Одеса. І все ж, проблема в цілому 
залишилася невирішеною. При цьому необхідно підкреслити, що невирішеність цієї проблеми навіть в одному досить великому порту 
регіону, що є портом-кореспондентом для терміналів інших країн, стає проблемою всього Чорноморського регіону. Необхідно відзначити, 
що в цьому питанні негативно позначається деяка роз'єднаність учасників для вирішення задачі: центральних органів управління 
транспортною галуззю, місцевих органів влади, адміністрації портів та операторів терміналів. Видається за доцільне в певній мірі взяти це 
питання під контроль парламентів країн ОЧЕС і сприяти його якнайшвидшому вирішенню, особливо на підходах до великих ключових 
портів регіону, які є базовими портами для обслуговування інтермодальних перевезень. 

Найважливішою проблемою для розвитку транспорту в Чорноморському регіоні також є перемикання вантажопотоків між 
чорноморськими і балтійськими країнами на сухопутні залізничні колії. Особливе значення це має для інтермодальних перевезень, тобто 
контейнерних, авто-поромних та залізнично-поромних. Потрібні для цього термінальні потужності вже створені в основних чорноморських 
портах Іллічівськ, Керч, Поті, Батумі, Варна, Констанца, Деринже. Перші швидкісні маршрутні поїзди вже експлуатуються протягом 
декількох років, наприклад, «Вікінг» (Іллічівськ (Україна)-Клайпеда (Литва)). Налагоджуються перевезення і на лініях Іллічівськ-Рига 
(Латвія), Іллічівськ-Таллінн (Естонія). Асоціація портів Чорного і Азовського морів BASPA приймає послідовні заходи для сприяння цьому 
процесу. Ця проблема розглядалася і отримала загальну підтримку на звітно-виборній конференції BASPA в Поті / Кобулетті (Грузія) в 
лютому 2011 р. Транспортні відомства зацікавлених країн (Грузії, України, Литви, Латвії, Естонії та ін) на спеціальній нараді в Києві 15 - 
16.03.2011 р. прийняли рішення всебічно сприяти розвитку цих перевезень. 

Наявний досвід і детальні розрахунки показують, що створення транспортного коридору Балтика-Чорне море, що спирається на 
працюючі за розкладом контейнерні та контрейлерні залізничні потяги, дозволить серйозно скоротити терміни доставки вантажів від 
відправників до одержувачів та знизити вартість перевезень. [7] 
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Окрім транспорту, пріоритетним напрямком співробітництва у Чорноморському регіоні - є співпраця у галузі туристичного бізнесу. 
Так Міністерством інфраструктури України було запропоновано країнам-учасницям ОЧЕС разом розробити єдині умови для його розвитку. 
В регіоні постійно зростає обсяг круїзного туризму. Наприклад, в 2011 році Одеський порт прийняв 125 круїзних суден, а вже в плані на 
2013 рік є 157 підтверджених суднозаходів. Зростає туристична активність населення Росії, України, Казахстану, інших країн СНД, що 
створює передумови для розвитку кільцевих туристичних маршрутів по Чорному морю з відвідуванням портів України, Росії, Грузії, 
Туреччини, Болгарії, Румунії. 

Тому Міністерство інфраструктури ініціює в рамках ОЧЕС комплексний розвиток морських портів Чорноморського регіону з 
урахуванням туристичного сектора. По-перше, це необхідно з точки зору диверсифікації джерел отримання портами доходів. Адже кожен 
турист, за оцінкою фахівців, становить у квоті доходу від 50 євро і більше. Крім того, об'єднання причорноморських портів різних країн 
може дати відчутний синергетичний ефект. Щоб виділити самостійне круїзне спрямування - не менше 5 портів Чорноморського регіону 
повинні мати інфраструктуру, здатну обслуговувати круїзні судна довжиною понад 300 метрів. 

Також потрібно налагодити ефективну співпрацю між країнами чорноморського регіону з таких питань: спростити проходження 
митних процедур перетину державних кордонів чорноморських країн круїзними туристами і розробити уніфіковані вимоги до надання 
послуг при організації круїзного туризму, в тому числі і до тих компаній, які займаються обслуговуванням на березі - за якістю транспорту 
та екскурсійного обслуговування. [10] 

Оскільки  дуже великою проблемою для України є проблема забезпеченості енергоносіями. Більшість з яких Україна вимушена 
імпортувати з Росії, що додатково створю як валютне навантаження так і енергозалежність від однієї країни. В 2012 році Україна 
імпортувала газу, нафти та кам'яного вугілля на суму  17,9 млрд. доларів, що склало 21,1 % від загального товарного імпорту. 

 

 
Рис. 2 Імпорт природного газу, нафти то кам'яного вугілля Україною у 2011-2012 роках, млрд. доларів США [1] 
 
Можна виділити чотири стратегічні напрями скорочення витрат на імпорт енергоносіїв: 
1. Зменшення ціни на природний газ з Російської Федерації, за рахунок політичних переговорів. Або пошуку інших каналів 

постачання енергоносіїв за нижчими цінами. 
2. Зменшення споживання імпортних енергоносіїв, за рахунок зниження енергоємності промислового і комунального секторів 

економіки. 
3. Зменшення споживання імпортних енергоносіїв за рахунок збільшення власного видобутку цих енергетичних ресурсів. 
4. Зменшення споживання імпортних енергоносіїв, за рахунок їх заміни на інші джерела енергії, які в достатній кількості є в 

Україні. 
Прикладом спроби скорочення енергозалежності від імпорту може служити, розроблена Національним агентством України з 

питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, державна цільова економічна програма енергоефективності на 2010 
- 2015 роки. Ця програма передбачає створення умов для наближення енергоємності ВВП України до рівня розвинутих країн та стандартів 
ЄС, а також підвищення ефективності використання паливо - енергетичних ресурсів і посилення конкурентоспроможності національної 
економіки.  

У рамках форуму ОЧЕС проводяться "круглі столи" з підвищення надійності енергопостачання, заощадженню первинної 
енергосировини на об'єктах ЖКГ і в промисловості, за проектами використання поновлюваних джерел енергії, включаючи біопаливо. На 
тематичних виставках "Енергетика та електротехніка" і "Енергоресурсозбереження" були продемонстровані новинки російських, 
білоруських, українських та азербайджанських фахівців і підприємств, у тому числі спільні, з комплексного енергозбереження.  

6 березня 2012 в Міненерго Росії пройшла нарада організації «Чорноморське економічне співробітництво» з питання розвитку 
«Зеленої економіки» в країнах ЧЕС. Ключовим етапом засідання стало обговорення результатів реалізації проекту «Формування правової 
основи для "Зеленої економіки" в країнах ЧЕС - регіональний огляд і діалог про системи і перспективи». Основними цілями проекту є 
сприяння розвитку спільної позиції організації ЧЕС і просування ідей і принципів «Зеленої економіки» в країнах-учасниках. Проект 
включає в себе регіональний огляд, заснований на дослідженнях умов і можливостей створення стимулів розвитку "Зеленої економіки» у 
трьох «пілотних» країнах: Росії, Україні та Азербайджані. За результатами роботи наради були вироблені принципи і напрями подальших 
дій з розвитку проекту в країнах-учасниць організації ЧЕС, а також намічені спільні дії у сфері зеленої енергетики. [4] 

Так само перспективні для зменшення імпорту енергоносіїв, є розробки родовищ нафти і природного газу на шельфі Чорного моря. 
Але для цього потрібні серйозні інвестиції, причому інвестиції з високою часткою ризику. Так само необхідні особливі технології буріння і 
видобутку на водних поверхнях. Не варто забувати і про небезпеку екологічної катастрофи, подібної до тої, яка сталася в Мексиканській 
затоці.  

У ході сесій Парламентської асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва вже була підтверджена 
зацікавленість всіх країн її учасниць у створенні Загальночорноморського електроенергетичного "кільця". Такий проект в загальних рисах 
був запропонований в рамках ОЧЕС ще наприкінці 1990-х років. А ідею електроенергетичного загальнорегіонального "кільця" навесні 2009 
року висунула Грузія, першою її підтримала Туреччина, а потім - усі інші країни - члени цього регіонального блоку. Ресурсна база такого 
проекту - колосальні гідроенергетичні та нафтогазові ресурси регіону ОЧЕС. Географічні ж умови їх розміщення, відмінно підходять для 
реалізації такого важливого проекту, що гарантує енергетичну безпеку і самодостатність всіх країн, що входять в Організацію 
Чорноморського економічного співробітництва. [6] 

З точки зору диверсифікації поставок енергоносіїв найбільш перспективним виглядає проект спорудження терміналу з 
регазифікації зрідженого газу на Чорноморському узбережжі України. Даний проект був зведений до статусу національного. Потужність 
даного терміналу сягатиме 10 млрд. кубометрів зрідженого газу на рік, а вартість його будівництво оцінюється в 2,5 млрд. доларів США. 
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Потенційними джерелами поставок скрапленого газу в Україну можуть стати Катар, Алжир, Лівія, Єгипет, ОАЕ, а також Азербайджан і 
Туркменістан. 

За даними дослідження, проведеного Центром економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова, популярність LNG в 
міжнародній торгівлі буде рости з кожним роком. Так, до 2030 року світовий попит на скраплений газ збільшиться до 560 млрд кубометрів 
на рік, а частка в глобальній торгівлі природним газом - до 45%.  

Зважаючи на вище сказане, перспективним напрямком розвитку для країн ОЧЕС, у тому числі і для України, є поглиблення 
співробітництва в галузі виробництва і транспортування зрідженого газу. Головною метою даної співпраці має стати створення в рамках 
Чорноморського регіону системи терміналів з виробництва та регазифікації скрапленого газу. Крім цього необхідно розробити маршрути 
постачань зрідженого газу з Близького Сходу та Азії до країн Європейського Союзу через Чорноморський Регіон. У даній системі України 
може зайняти одне з ключових місць, що дозволить їй диверсифікувати постачання газу і зменшити його вартість, а це в свою чергу знизить 
загальну вартість імпорту та підвищить конкурентоспроможність українських підприємств, що зрештою буде позитивно впливати розвиток 
національної економіки і рівень життя населення. [11] 

Важливою є тема розвитку співробітництва між ОЧЕС та ЄС. Виробленню чорноморського консенсусу щодо основних напрямків 
та спільних проектів найближчим часом буде присвячена окрема зустріч. 

Фінансування з боку ЄС допомогло б реалізації численних регіональних проектів в інтересах всієї Європи – від дослідження і 
захисту пам'яток історичної та культурної спадщини (в тому числі і тих, які затоплені на дні Чорного моря), захисту довкілля, до великих 
інфраструктурних проектів, як то спорудження Чорноморської окружної автомагістралі. 

В рамках постійного діалогу ОЧЕС-ЄС не оминути й візового питання. Україна солідарна з державами чорноморського регіону, які 
не можуть погодитися з тим, щоб країни ЄС використовували цей інструмент в економічній політиці, створюючи у такий спосіб переваги, 
наприклад, для своїх автоперевізників. [8] 

Окрім економіко-політичних напрямків співпраці, також важливим для України є співробітництво за ради покращення екологічної 
ситуації у Чорноморському регіоні.  Серед пріоритетних завдань щодо забезпечення екологічної безпеки у рамках ОЧЕС є:  

- моніторинг забруднення повітря, водного простору і ґрунту;  
- усунення екологічних наслідків, викликаних промисловими катастрофами і настанням природного лиха; 
- розвиток екологічного туризму.  
Одним із механізмів співробітництва в ОЧЕС є створення спеціалізованої Робочої групи з охорони навколишнього середовища, яка 

відстежує дотримання країнами-членами плану заходів щодо захисту навколишнього середовища та заходи із реалізації «Стратегічного 
плану по реабілітації і захисту Чорного моря», прийнятого в 2009 році.  

Іншим механізмом є співробітництво країн-учасниць у рамках ОЧЕС з неурядовими організаціями (Союз Дорожніх і Транспортних 
Асоціацій, Асоціація суднобудівників і судноремонтників Чорноморського регіону, Асоціація портів Чорного й Азовського морів, 
Міжнародна чорноморська асоціація судновласників, Конференція по периферійних морських регіонах Європи). У зазначеному форматі 
особливо важливим є співробітництво щодо запобігання випадків техногенних катастроф, пов’язаних з викидами небезпечних речовин, 
очищенням баластових вод і утилізацією морських судів.   

Важливим механізмом екологічного захисту моря є співпраця ОЧЕС з ЄС. Зокрема, у рамках реалізації програми ЄС 
«Чорноморська синергія» з березня 2010 р. почав функціонувати центр Екологічного партнерства Чорноморської синергії з метою надання 
підтримки зусиллям ЄС на основі конкретних проектів, таких як якість води, інтегроване використання прибережної зони, переробка 
твердих відходів і каналізаційних стоків. 

Проте на практиці зберігається високий рівень техногенного навантаження на акваторію моря. Враховуючи замкненість басейну 
Чорного моря, забруднення відбувається за рахунок діяльності декількох держав: України, Росії, Грузії, Туреччини, Болгарії і Румунії. 
Серед головних джерел забруднення лідерами є господарча діяльність морських портів (насамперед, за рахунок забруднення нафтою і 
нафтопродуктами внаслідок морських вантажоперевезень). Щорічно у Чорне море потрапляє від 80 до 100 тис т нафтових відходів. Вкрай 
негативно на екологію моря впливають днопоглиблювальні роботи портів, судноконтейнерні звалища, відходи, внаслідок діяльності 
металургійних і хімічних підприємств.  

Екологічна складова співробітництва країн ОЧЕС вимагає посилення діючих механізмів з метою перегляду практики застосування 
спільного моніторингу забруднення акваторії через промислову діяльність та міжнародне судноплавство. [5] 

Таким чином, можна зробити наступні висновки. Чорноморський регіон та Організація чорноморського економічного 
співробітництва є дуже перспективним і важливим напрямком для розвитку багатьох сфер економічного і соціального життя України.  

Одним із головніших напрямків співробітництва для Україна у рамках ОСЕС є розвиток і посилення позицій України у 
міжнародних перевезеннях. Для цього в Україні сконцентрована досить потужна портова та інша транспортна інфраструктура. При цьому, 
ця інфраструктура потребує суттєвої модернізації та адоптації під потреби сучасної світової економіки. 

Зважаючи на значний рекреаційний потенціал регіону, слід приділити значну увагу розвитку туристичних можливостей. Для 
України це в першу чергу розвиток туристичної інфраструктури Кримського півострова. У даному напрямі особливо цікавим виглядає 
розвиток круїзного туризму, оскільки вім дасть змогу привернути нові туристичні потоки не тільки у регіональному масштабі, але й з країн 
дальнього зарубіжжя. 

Співпраця з країнами Чорноморського регіону може допомогти вирішити гостру для України проблему пов'язану з 
енергозабезпеченням. Це як реалізація проектів направлених на диверсифікацію поставок енергоносіїв та і проекти х розробки нафтових ті 
газових родовищ на шельфі чорного моря. Також це обмін та кооперація у впровадженні зелени та енергозберігаючих технологій. 

Окрім економічної площини, потрібно спів працювати і в напрямку покращення екологічної ситуації в регіоні. Покращення 
екології дозволить, як поліпшити загальний рівень життя громадян в  чорноморських країнах, так зробити їх ще біль привабливими для 
туристів. 
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Крюков С.П. Трансформація ролі країн, що швидко розвиваються, в розподілі глобальних та регіональних потоків капіталу.  
Стаття присвячена питанням розвитку глобальних ринків капіталу і діяльності на них глобальних гравців. У статті поставлена мета 
дослідження процесу трансформації ролі країн, що швидко розвиваються, в розподілі глобальних і регіональних потоків капіталу. 
Розглянуто індекси ринків, які розвиваються, в країнах Південно-Східної Азії. Підкреслено, що приватний бізнес не може бути 
безпосередньо залучений в економіку даних країн. Представлена схема, яка наочно ілюструє основні мотиви приватного бізнесу при виборі 
країни інвестування. Особливим з даних критеріїв є політична та економічна стабільність. Індекси країн розраховуються у вигляді 
середньозваженого значення 15 змінних, що мають 5 основних компонентів розвитку, описаних у статті. Далі визначається етап розвитку 
країни. Відзначено, що існує 4 етапи розвитку ринку. Розглянуто країни Європи з даного індексу а також країни БРІКС. Зроблено висновок, 
що трансформаційні процеси в глобальному розподілі стають більш динамічними саме завдяки країнам, що розвиваються. 
Ключові слова: трансформація, глобальний капітал, регіональний капітал, індекс, країни, що розвиваються, бізнес, макроекономічні 
показники, етап, інвестиції. 
Крюков С. П. Трансформация роли стран, которые быстро развиваются, в распределении глобальных и региональных потоков 
капитала. 
Статья посвящена вопросам развития глобальных рынков капитала и деятельности на них глобальных игроков. В статье поставлена цель 
исследования процесса трансформации роли стран, которые быстро развиваются, в распределении глобальных и региональных потоков 
капитала. Рассмотрены индексы рынков, которые развиваются в странах Юго-Восточной Азии. Подчеркнуто, что частный бизнес не может 
быть непосредственно привлечен в экономику данных стран. Представлена схема, которая наглядно иллюстрирует основные мотивы 
частного бизнеса при выборе страны инвестирования. Особым из данных критериев является политическая и экономическая стабильность. 
Индексы стран рассчитываются в виде средневзвешенного значения 15 переменных, имеющих 5 основных компонентов развития, 
описанных в статье. Далее определяется этап развития страны. Отмечено, что существует 4 этапа развития рынка. Рассмотрены страны 
Европы по данному индексу а также страны БРИКС. Сделан вывод, что трансформационные процессы в глобальном распределении 
становятся более динамичными именно благодаря развивающимся странам.  
Ключевые слова: трансформация, глобальный капитал, региональный капитал, индекс, развивающиеся страны, бизнес, 
макроэкономические показатели, этап, инвестиции.  
Krukov S.P.   The transformation of the role of the countries that are developing rapidly, in the distribution of global and regional capital 
flows. 
The article is devoted to the development of global capital markets and operations on them global players. The article sets the goal of the 
transformation studies the role of the countries that are developing rapidly, in the distribution of global and regional capital flows. Consider an index 
of emerging markets of South East Asia. Stressed that private business can not be directly involved in the economy of these countries. A scheme that 
illustrates the basic motives of private businesses in choosing the country of investment. A particular of these criteria is the political and economic 
stability. The indices are calculated as of the weighted average of 15 variables with 5 main components of development, described in the article. Next 
step is determined by the development of the country. It is noted that there are 4 stages of market development. Considered European countries on the 
index as well as the BRICS. It is concluded that the transformation processes in the global distribution become more dynamic thanks to developing 
countries. 
Keywords: transformation, global capital, the regional capital, the index, the developing countries, business, macroeconomic performance, the stage 
investments. 
 

За останні двадцять років відбулися важливі зміни у картині світових потоків капіталу. Ці зміни обумовлені підйомом ринків, що 
швидко розвиваються, найбільші з яких представлені країнами БРІКС. Не дивлячись на те, що поточна глобальна фінансова криза 
загальмувала дану тенденцію зростання, вже на початку 2010 року приплив капіталу у ці країни почали відновлятися. Зазвичай, країни, що 
швидко розвиваються, відчувають брак інвестиційних коштів, які можуть сприяти реалізації їх інвестиційного потенціалу та  економічному 
зростанню. Іноземні інвестиції можуть також допомогти цим країнам подолати технологічні розриви, що перешкоджають їх розвитку. У 
період рецесії на ринках розвинутих країн інвестори не залишають без уваги можливості, які надають ринки, що швидко зростають. З 
іншого боку, більш глибока інтеграція цих країн у глобальний ринок капіталу може призвести до зростання волатильності їх фінансових 
систем та їх залежності від світових фінансових «бульбашок». 

Згідно з результатами Міжнародного Дослідження Бізнесу (IBR) Грант Торнтон, проведеного у 2008 році, ринки, що 
розвиваються, надають привабливі перспективи зростання навіть на тлі загального спаду розвитку світової економіки. Приватні компанії, 
як втім, і всі інші, не можуть ігнорувати дану обставину [1]. 

Очікується, що економічні показники Китаю до 2027 року перевищать показники США, Індія зрівняється з США до 2050 року, а 
країни БРІК (Бразилія, Росія, Індія і Китай) випередять за темпами зростання членів Великої Сімки до 2032 року. 

Дослідженню питань розвитку глобальних ринків капіталу та діяльності на них глобальних гравців присвячені праці Дж. 
Гелбрєйта, С. Хаймера, Ч. Кіндлебергєра, К. Акамацу, М. Портера, Дж. Даннінга, Д. Лук'яненка, Ю. Макогона, О. Рогача, Т. Орєхової, С. 
Якубовського та інших. 

Метою даної роботи є дослідження процесу трансформації ролі країн, що швидко розвиваються, в розподілі глобальних та 
регіональних потоків капіталу. 

Більшість країн, що швидко розвиваються, розташовується в Південно-Східній Азії. Підвищення цін на товари призвело до 
збільшення прибутку деяких країн, тим не менше, більшість з них гостро відчуває брак сировини та енергоресурсів. Проте це не послужило 
перешкодою їх бурхливому зростанню. 

Надлишок дешевої і часто високоосвіченої робочої сили поряд з традиційно високим рівнем трудової дисципліни компенсують 
недолік інших ресурсів. Бурхливий розвиток промисловості, обумовлений підвищеним інтересом до новітніх технологій, дає можливість 
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цим країнам ліквідувати прірву між ними і більш благополучними державами зі зрілою економікою, але невисокими темпами економічного 
зростання. Наприклад, частка міжнародного ринку інформаційних технологій, яка припадає на азіатські країни на чолі з Індією, становить 
26%, і щороку ця цифра зростає швидше, ніж у розвинених країнах. 

Дані індексу ринків Міжнародного Дослідження Бізнесу (IBR) [1] вказують на те, що не тільки країни БРІКС заслуговують 
пильної уваги. Враховуючи такі ключові фактори, як територіальні розміри, добробут, ступінь залученості в міжнародні економічні 
відносини і перспективи зростання, можна виділити як мінімум 27 держав, що бурхливо розвиваються, які представляють собою не тільки 
привабливу область для інвестицій, а й серйозну конкуренцію на міжнародному ринку. Китай очолює список, значно випереджаючи інші 
країни завдяки своїм розмірам і значним показниками ВВП, а також зростанню ділової активності. 

Індія і Росія, як і очікувалося, увійшли до трійки лідерів, проте в результаті розрахунку Індексу Мексика несподівано опинилася 
в числі провідних країн у даній категорії. Згідно з показниками, Мексика, чий сумарний бал становить 125, випереджає Бразилію, показник 
якої дорівнює 113 (рис. 1). 

Індекс розраховується на підставі зважених розрахунків основних показників, таких як ВВП, чисельність населення, перспективи 
зростання та участь у міжнародних економічних відносинах. 

Характерною рисою зростаючої економіки є висока потреба в імпорті виробничого обладнання, необхідного для підтримки 
індустріального зростання. Оскільки зростання економіки країн, що розвиваються безпосередньо впливає на добробут населення, 
відповідно зростає і споживчий попит. 

Подібні країни вельми привабливі для підприємців, що займаються постачанням обладнання, виробництвом товарів народного 
споживання, продукції, що користується попитом на світовому ринку, а також для фірм, що надають фінансові послуги. 

 
 
Рис. 1. Результати розрахунків Індексу ринків, що розвиваються,  за версією Міжнародного дослідження бізнесу Грант 

Торнтон [1] 
Приватний бізнес розвинених країн може бути безпосередньо залучений в економіку країн, що динамічно розвиваються, за 

допомогою інвестування з нульового циклу, або через розширення вже існуючих виробництв, а також шляхом злиття або поглинання 
всередині зростаючих ринків. 

Приватний бізнес у більшості країн при виборі напрямку інвестування, керується такими визначальними факторами, як 
політична та економічна стабільність, а також розмір ринку і перспективи зростання, віддаючи кожному з показників по 56% (рис. 2).  
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Рис. 2. Основі мотиви приватного бізнесу при  виборі країни інвестування [1] 

 
Політична та економічна стабільність сприймається як найбільш важливий фактор у семи країнах, до числа яких увійшли три 

Східноазійські держави: Малайзія, Сінгапур і Тайвань; стільки ж держав віддали правовому клімату першорядне значення.  
У 2012 году Інститут досліджень ринків, що розвиваються представив нове дослідження в серії «Індекс  ринків, що швидко 

розвиваються», якій розраховується за результатами вивчення 112 країн, що знаходяться на різних етапах економічного розвитку. Індекс 
кожної країни розраховується як середньозважене значення 15 змінних, які мають п'ять основних компонентів розвитку: 

1. Макроекономічні показники. 
2. Макроекономічні умови. 
3. Рівень здоров'я і людський капітал. 
4. Економічна та політична свобода. 
5. Розмір ринку. 
На основі розрахованого Індексу визначається етап розвитку тієї чи іншої країни. Оцінки країн, що розвиваються, розглянутих у 

дослідженні, ранжуються в рамках чотирьох етапів розвитку ринку у висхідному порядку: 
1. Просунутий етап розвитку ринку. Мають багато в чому такі ж характеристики, як і економічно розвинені країни 
2. Проміжний етап розвитку ринку. Мають ознаки активного розвитку ринку, характерного для країн з перехідною економікою. 
3. Ранній етап розвитку ринку. Мають ознаки розвитку ринку, незважаючи на збереження багатьох економічних, політичних і 

соціальних перешкод на цьому шляху 
4. Неактивний етап розвитку ринку. Не демонструють жодних ознак розвитку, життєздатності або динамічності своєї економіки 
У цілому для країн Європи з ринками, що швидко розвиваються, видався важкий рік, і 11 країн опустилися в рейтингу за 

індексом, а шість піднялися в ньому (дві країни зберегли свої місця). У 2011 році зростання реального ВВП дещо послабився і склав 4,3% 
порівняно з 4,5% в 2010 році. Незважаючи на високі темпи економічного зростання, з огляду на проблеми розвинених європейських країн 
безробіття в усьому регіоні обчислюється двозначними показниками, а бюджетний дефіцит, як правило, є досить значним. Проте країни 
Східної Європи, як і раніше залишаються, на верхніх позиціях в рейтингах КШР, займаючи шість з десяти місць у категорії країн на 
просунутому етапі. 

Згідно з результатами розрахунку Індексу у 2012 році у групі країн «Проміжний етап розвитку ринку» Болгарія займає третю 
позицію у рейтингу, Сербія – десяту, Туреччина – дванадцяту, Румунія – тринадцяту, Російська Федерація – чотирнадцяту, Грузія – 
двадцять п’яту, Україна – двадцять шосту, Азербайджан – двадцять сьому. Албанія, Молдова та Вірменія відносяться до групи країн з 
ринками «на ранньому етапі розвитку»  з третьою, дев’ятою та двадцятою позиціями рейтингу відповідно [2].   

Економічний підйом в регіоні посилюється (економічне зростання останнім часом становило 5,5% скрізь, за винятком Росії), 
незважаючи на триваюче зниження частки позикових коштів у домашніх господарствах та фінансовому секторі. Хоча цьому зростанню 
сприяли високі ціни на сировинні товари (особливо нафту), цим країнам гостро необхідні структурні реформи. Грузія виділялася серед 
країн регіону в 2011 році як країна СНД з позитивними змінами - поліпшенням макроекономічних показників: темп зростання ВВП склав 
5,5%. За якістю інститутів Грузія поступається лише одній країні СНД - Україні. До того ж Грузія далеко не так сильно залежить від 
експорту сировинних ресурсів, як її сусіди по СНД (60% ВВП припадає на послуги). Проте ця країна прагне отримати вигоди з ресурсного 
багатства регіону в якості майбутнього хаба для трубопроводів, що йдуть з держав СНД на захід у енергозалежну Європу. 

Азербайджан в 2009 році, всупереч регіональної тенденції скорочення економіки, продемонстрував стрімке зростання ВВП на 
рівні 9% (втім, в 2011 році темпи його зростання були хоч і позитивними, але близькими до нуля). Країна має найбільші запаси нафти, які 
дозволили їй збільшити ВВП на душу населення приблизно до 10 000 дол. США, що в два рази вище, ніж в Україні. На жаль, 
нафтопродукти складають 94% сукупного експорту, що по суті перетворює Азербайджан у нафтову державу.  

ПІІ є переважною формою потоків капіталу до країн, що швидко розвиваються, і на їх частку припадає 79% сукупних потоків. В 
кінці 1990-х - початку 2000-х років обсяги ПІІ в економіку цих країн не збільшувалися через фінансову кризу 1997-1998 років в Азії. Після 
цього вони різко пішли вгору і за 2003-2008 роки зросли більш ніж на 350% під впливом швидкого зростання економіки країн і їх 
міжнародних торговельних зв'язків у цей період. Глобальна фінансова криза 2007-2008 перервала стрімке зростання ПІІ в країни, що 
розвиваються, і скоротила обсяг інвестицій на 35%. Втім, вже на початковому етапі посткризового періоду їх динаміка швидко відновилася, 
і в 2010 році ПІІ зросли на 25% [3]. 

Серед 22 провідних країн, що швидко розвиваються, Китай  є найбільшим одержувачем ПІІ: у 1995-2010 роках на його частку 
припадало 39,5% сукупного притоку чистих ПІІ до країн, що швидко розвиваються. Друге місце займає Бразилія (11,1%). Серед перших 
п'яти країн-одержувачів ПІІ Бразилія і Мексика отримують обсяги ПІІ, рівні відносним розмірам їх ВВП, тоді як пропорційно більшу 
частку ПІІ отримали Китай (чистий приплив ПІІ в країну склали 39,4%, а ВВП 25,7%) і Польща (4,3% проти 2,8%). Для порівняння: Індія 
отримала незначну частку чистого припливу ПІІ (3,8%), хоча на сьогоднішній день вона є другою за розміром економіки країною, що 
швидко розвивається, у світі, а питома вага її ВВП у сукупному ВВП країн, що швидко розвиваються, за 1995-2010 роки склала 8,8%. 

Цікаво відзначити, що деякі країни, що розвиваються, з одержувачів ПІІ з часом перетворилися в постачальників ПІІ. За 1995-
2010 роки сукупний приплив ПІІ до Південної Кореї, яку Ernst & Young  все ще відносить до категорії країн, що швидко розвиваються, був 
негативним, тобто країна вклала більше ПІІ за кордон, ніж отримала від інших країн. Малайзія також з 2000 року є постачальником ПІІ, 
хоча і в набагато менших масштабах, ніж Південна Корея [3]. 
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За даними ЮНКТАД країни БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка) стали не тільки великими одержувачами 
ПІІ, а й важливими зовнішніми інвесторами. Їх вивіз ПІІ зріс з 7 млрд. дол. у 2000 році до 145 млрд. дол. у 2012 році, або на 10 відсотків 
світового обсягу (у порівнянні з усього лише 1 відсотком у 2000 році) [4]. 

Зарубіжні інвестицій країн БРІКС спрямовані в основному на пошуки ринків у розвинених країнах або на створення регіональних 
виробничих мереж. Більше 40 відсотків від вивезених ПІІ країн БРІКС припадає на розвинені країни, з яких 34 відсотки – на країни ЄС 
(таблиця 1). Близько 43 відсотків вивезених ПІІ вкладено в економіку сусідніх країн БРІКС –  Латинської Америки і Карибського басейну; 
країн з перехідною економікою; Південній Азії; Південно-Східної Азії та Африки. 

Таблиця 1 
Накопичені інвестиції з країн БРІКС за регіонами світу на 2011 рік, млн. дол. [4]  

 
Економіка/регіон - реципієнт Обсяг, млн. дол. Частка, % 

Світ 1 130 238 100 
Розвинуті країни 470 625 42 
ЄС 385 746 34 
США 31 729 3 
Японія 1769 0 
Країни, що розвиваються 557 055 49 
Африка 49 165 4 
Латинська Америка та Кариби  175 410 16 
Азія 331 677 29 
Країни із перехідною економікою 31 891 3 
БРІКС 28599 3 

 
Таким чином, трансформаційні процеси у глобальному розподілі праці набувають свого динамізму у бік зростання ролі країн, що 

розвиваються, перш за все, так званих «країн, що швидко розвиваються», у виробництві світового ВВП, глобальних потоках капіталу, 
глобальному розподілі інновацій та знань. Центро-перефірійне уклад світу змінює свою картину. Відцентровані процеси прискорюються. 
Формується глобально поліцентричний уклад світу.  
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Кужелєв М. О., Стабіас С. М. Інноваційні методи кредитування корпоративного сектору економіки в умовах динамічного 
зовнішнього середовища 
У статті розглянуто актуальні аспекти залучення капіталу у корпоративний сектор економіки в умовах світової фінансової кризи, коли 
менеджмент національних корпорацій зіткнувся з завданням пошуку додаткових джерел фінансування. На підставі статистичних даних 
з’ясовано, що традиційні інструменти залучення ресурсів – банківські кредити для багатьох українських підприємств на сьогодні не є 
доступними. Тому питання функціонування та вдосконалення вітчизняної системи кредитування корпоративних структур мають важливе 
значення, вимагають постійного розвитку і вдосконалення. Досліджено теоретичні засади кредитування корпоративного сектору економіки. 
Проаналізовано тенденції розвитку методів кредитування корпоративного сектору економіки та виділено недоліки його функціонування. 
Запропоновано концепцію вдосконалення механізму кредитування корпоративного сектору економіки, яка може використовуватися на 
практиці підприємствами реального сектору економіки. 
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внешней среды 
В статье рассмотрены актуальные аспекты привлечения капитала в корпоративный сектор экономики в условиях мирового финансового 
кризиса, когда менеджмент национальных компаний столкнулся с задачей поиска дополнительных источников финансирования. На 
основании статистических данных установлено, что традиционные инструменты привлечения ресурсов – банковские кредиты для многих 
украинских предприятий на сегодняшний день недоступны. Поэтому вопросы функционирования и совершенствования национальной 
системы кредитования корпоративных структур имеют важное значение, требуют постоянного развития и совершенствования. 
Исследованы теоретические основы кредитования корпоративного сектора экономики. Проанализированы тенденции развития методов 
кредитования корпоративного сектора экономики и определены проблемы его функционирования. Предложена концепция 
совершенствования механизма кредитования корпоративного сектора экономики, которая может использоваться на практике 
предприятиями реального сектора экономики. 
Ключевые слова: кредитование, корпорация, корпоративный сектор, факторинг, динамическая внешняя среда. 
Kuzheliev М., Stabias S. Corporate sector’s using of innovative methods of lending in a dynamic environment 
The article deals with important aspects of capital’s mobilization to the corporate sector of the economy during the global financial crisis, when the 
national companies’ management faced with the task of finding additional funding sources. It was established on the statistics base that the bank loans 
– the traditional resources’ attracting tool – today are not available for many Ukrainian enterprises. So the issues of the functioning and enhancement 
of the national system of lending to corporate organizations are important and they require continuous development and improvement. The theoretical 
foundations of corporate lending sector are explored. The trends in the development of the mechanism of lending to the corporate sector are analyzed 
and deficiencies in its functioning are highlighted. The concept of improving the mechanism of lending to the economy’s corporate sector is 
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suggested. It can be used by enterprises of the economy’s real sector in their activity. 
Keywords: lending, corporation, the corporate sector, factoring, dynamic external environment. 
 

Постановка проблеми.  Успішне функціонування реального сектору пов’язане з наявністю ефективного механізму своєчасного 
залучення капіталу. Тому питання функціонування та вдосконалення вітчизняної системи кредитування корпоративних структур мають 
важливе значення, вимагають постійного розвитку і вдосконалення. На сучасному етапі розвитку національна економіка відчуває 
посилений вплив крупного бізнесу, успішне функціонування та розвиток якого вимагає високої концентрації грошових ресурсів. Тобто 
фінансове забезпечення корпорацій залежить від використання системи джерел, важливе місце з-поміж яких належить саме кредитуванню. 
Кредит виступає невід’ємною умовою розширеного відтворення та виступає ефективним інструментом, який опосередковує процеси як 
виробництва, так й реалізації продукції, товарів та послуг. Саме кредит дозволяє прискорити оборотність обігових коштів, розширити 
сферу виробничо-господарської діяльності, забезпечити розробку новітніх видів продукції та вихід на нові ринки збуту і, як результат, 
підвищити інвестиційний імідж як окремої корпорації, так й України загалом. Взаємопов’язаність усіх елементів фінансової системи будь-
якої країни стає основою причинно-наслідкового зв’язку кредиту та створення доданої вартості в країні. Відображенням цього є прямий 
зв'язок кредитної динаміки та важливих макроекономічних показників. Тому при вирішенні цього питання необхідно застосування 
системного підходу. В Україні існує ряд проблем, що стримують кредитування корпоративних позичальників. Саме це й визначає 
актуальність обраної теми дослідження. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. Формування національного ринку інноваційного 
кредитування корпоративного сектору економіки – це один із ключових напрямків у розвитку системи корпоративних відносин. У той же 
час в українській економічній науці не приділяється достатньої уваги цим питанням, що стримує розвиток національної економічної 
системи. Методологічні основи даної проблеми були досліджені багатьма сучасними вченими, серед яких  О. Вовчак [1], В. Гладких [2], С. 
Науменкова [3], С. Реверчук [4], В. Федірко [5] та ін. 

Цілю статті є розробка на основі системного підходу концепції вдосконалення механізму кредитування корпоративного сектору 
економіки, яка дозволить забезпечити фінансову стійкість корпоративних структур в умовах динамічного зовнішнього середовища. 

Виклад основного матеріалу. У сучасній вітчизняній та закордонній літературі не існує єдиного підходу щодо визначення 
економічної категорії «корпорація». 

Американське законодавство XIX століття трактує цю категорію наступним чином: «Корпорація (лат. corporation – об’єднання, 
співтовариство, співробітництво) – це штучне створення, невидиме, невідчутне і таке, що існує тільки законодавчо. Будучи простим 
породженням закону, вона володіє тією власністю, яку статут при її створенні дарує їй» [6]. 

На думку В. А. Кейлера, корпорація включає сукупність підприємств, яка формується за допомогою системи участі, тобто шляхом 
багатоступінчастого підпорядкування одних підприємств іншим на основі участі їх в акціонерному капіталі [7]. Даний підхід дуже 
близький по суті, до визначення корпорації, даному в Законі України «Про господарські товариства» № 1576-XII від 19.09.91 р. [8]. В 
даному випадку необхідно зазначити, що подібне трактування допустиме лише в тому випадку, якщо розглядати корпорацію виключно як 
інтегровану структуру, що на практиці зустрічається не часто. З іншого боку спостерігається ототожнення понять «об'єднання підприємств» 
і «об'єднання капіталів власників підприємства», що неприпустимо з точки зору економічного змісту даної категорії. 

На основі всього вищесказаного й з урахуванням практики, яка склалась в реальному секторі економіки, на нашу думку доцільно 
виділити ряд критеріїв, які характеризують корпорацію як економічну категорію: чітке розмежування прав власності; чітке визначення 
відповідальності власників за результати фінансово-господарчої діяльності корпорації; обмеження особистої відповідальності власників; 
статус юридичної особи; централізоване управління діяльністю корпоративної структури через залучення до управління професійних 
менеджерів; можливість вільної передачі прав власності або через ринок фінансових послуг (продаж, застава), або юридично (дарування, 
спадкування); адаптаційні можливості в умовах нестабільного зовнішнього середовища та відносна стійкість до ринкових коливань [9]. 
Відразу зазначимо, що в Україні даним критеріям повністю відповідають тільки два типи господарчих товариств – акціонерні товариства й 
товариства з обмеженою відповідальністю. 

Історично, поява кредиту обумовлена наявністю товару у продавця та відсутністю у покупця коштів, щоб його придбати. У таких 
умовах з’явився особливий вид взаємовідносин, при якому товар покупцеві передавався з відстроченням платежу, а саме, у кредит. 
Поддерьогін А. М. трактує поняття «кредит» як вид позичкового капіталу, який може мати товарний або грошовий вигляд, надається за 
обов’язкового повернення та призводить до виникнення особливого виду взаємовідносин, а саме, кредитних, які у свою чергу є особливим 
видом економічних відносин та пов’язані з рухом тимчасово вільних коштів та сплатою за їх використання певного відсотку [10]. Згідно з 
законом України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ кредит – це будь-яке зобов’язання банку надати певну суму грошей, будь-
яку гарантію, будь-яке зобов’язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на 
зобов’язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов’язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми [11]. 

Під динамічним економічним середовищем будемо розуміти умови функціонування, які змінюються в часі й характеризуються 
нелінійністю, емерджентністю, складністю, наявністю передісторії та майбутнього й виражаються в безперервній функціональній та 
структурній перебудові системи, її підсистем та елементів [9]. 

Розглянемо існуючий механізм кредитування корпоративного сектору економіки у 2005-2012 рр. Данні свідчать, що після висхідної 
тенденції кредитування економіки, пік якої припадав на 2008 рік, 2009 рік характеризувався різким призупиненням темпів зростання 
наданих кредитів. Якщо у 2008 році залишки за кредитами, наданими в економіку, зросли на 72 %, то за підсумками 2009 року відбулось 
суттєве скорочення кредитування економіки (на 1,5 %) як один із найбільш негативних наслідків фінансової кризи і водночас чинник її 
поглиблення [12]. 

При цьому найбільше скорочення кредитування відбулось у секторі домашніх господарств [12]. Так у 2012 році в Україні було 
надано 1,4 трлн. грн. кредитних ресурсів. З них найбільшу частку займають кредити нефінансовим корпораціям – 1,2 трлн. грн., або 90,1% 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Структура кредитів, наданих у 2012 році в Україні, млн. грн. 
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Динаміку процентних ставок у 2005-2012 рр. представлено у табл. 1[12]. З таблиці 1 випливає, що відсоткова ставка за овердрафтом 
нефінансовим корпораціям вище у середньому на 3,5%, ніж за іншими видами кредитування. 

 
Таблиця 1. 

Середньозважені процентні ставки та обсяги за кредитами, наданими  
у 2005-2012 рр. нефінансовим корпораціям1  

у тому числі 
У тому числі за строками Усього 

Овердрафт 
Усього без 
урахування 
овердрафту до 1 року від 1 року до 5 років2 більше 5 років 

Період 
Обсяги, 
млн. грн. 

Процент
на 

ставка, %

Обсяги, 
млн. грн. 

Процент
на 

ставка, %

Обсяги, 
млн. грн. 

Процент
на 

ставка, %

Обсяги, 
млн. 
грн. 

Процен
тна 

ставка, 
% 

Обсяги, 
млн. грн. 

Процентна 
ставка, % 

Обсяги, 
млн. грн.

Процент
на 

ставка, %

2005 396276 14,4% 77793 16,8% 318483 13,9% 210111 13,7% 108372 14,2% - - 
2006 534677 13,9% 121049 15,9% 413627 13,3% 272641 13,1% 140976 13,8% - - 
2007 809995 13,1% 183379 15,3% 626616 12,5% 404272 11,9% 222344 13,6% - - 
2008 945532 15,5% 221440 16,9% 724092 15,1% 503769 15,1% 197435 15,2% 22888 14,0% 
2009 750522 18,0% 77524 21,8% 672999 17,5% 575460 17,4% 87562 18,2% 9977 16,5% 
20103 1034525 14,0% 96097 20,1% 938428 13,4% 714930 13,0% 184505 15,3% 39093 11,4% 
2011 1189487 13,3% 133059 16,8% 1056428 12,8% 773107 12,6% 237025 13,7% 46295 10,9% 
2012 1236640 14,5% 146640 18,6% 1089999 13,9% 908912 13,9% 147416 14,5% 33672 12,0% 

1 До січня 2009 року інформація за кредитами, наданими нефінансовим корпораціям, некомерційним організаціям, що 
обслуговують домашні господарства, та підсекторам роботодавців і самостійно зайнятих працівників сектору домашніх господарств. 

2 Дані до січні 2007 року включають кредити, надані зі строком погашення від 1 року до 5 років і більше 5 років 
3 Із січня 2010 року включають процентні ставки та обсяги за первинними договорами, укладеними у звітному періоді, та за 

додатковими договорами, за якими відбулася зміна або суми, або процентної ставки, або суми та процентної ставки 
 
Слід зазначити, що обсяг кредитних ресурсів, наданих нефінансовим корпораціям строком до 1 року з 2005 року зростав у 

середньому на 24,2% щорічно. Обсяг довгострокових кредитів зростав у середньому на 17,3% кожного року. Але динаміка довгострокового 
кредитування нерівномірна. Найменший обсяг таких кредитів був виданий у 2009 році. 

Відсоткові ставки загалом мали тенденцію зниження, але у 2008-2009 роках вони підвищилися, що є наслідками впливу банківської 
кризи. Відсоткові ставки за кредитами, строком від 1 до 5 років у середньому вище на 1% ставок за короткостроковими кредитами. У 
випадку кредитів, строком більше 5 років ситуація з відсотковими ставками нормалізується і за такими кредитами вони у середньому на 
1,3% нижче, ніж ставки за короткостроковими кредитами. 

Аналіз кредитування нефінансових корпорацій у розрізі валют представлено нарис. 2 [12]. 
 

 
Рис. 2. Кредити, надані нефінансовим корпораціям, у розрізі валют, млн. грн. 

 
Найбільшу частку в структурі надання кредитів займає гривня – у середньому 59,3%. На другому місці долар США із середньою 

часткою 34,5%, але у 2008 році частка кредитів, наданих у доларах США сягала 44,7%. Кредити, надані у євро займають 5,5% загального 
обсягу. 

Досить цікавим є й розподіл відсоткових ставок за регіонами України. Найбільші відсоткові ставки спостерігаються у західних 
регіонах (Вінницька, Закарпатська, Волинська області). Кредити під найменші відсоткові ставки надавалися у Дніпропетровській, 
Тернопільській, Миколаївській та Донецькій областях. Загалом можна побачити тенденцію, що регіони з низькою кредитною активністю 
мають більш високі ставки і навпаки – регіони, у яких великі обсяги видачі кредитів мають порівняно більш низькі відсоткові ставки (крім 
Тернопільської та Миколаївської обл.). 

За регіонами розподіл вартості кредитів відображає специфіку розвитку регіонів, рівень концентрації капіталу та виробничих сил. 
Інші депозитні корпорації (банки) регіонів з більшою концентрацією капіталу та меншою вартістю кредитних ресурсів змогли забезпечити 
більш суттєву кредитну підтримку нефінансовим корпораціям, надаючи кредити з нижчою, порівняно з іншими регіонами, вартістю [12]. 

Корпоративне кредитування за допомогою банківських кредитів має ряд недоліків. До них відносяться: ризик для самих 
підприємств, який пов’язаний з вузькою персоніфікацією кредиторів; банківський кредит у сучасних умовах є одним з найбільш дорогих 
видів позикового капіталу (ціна кредиту дуже висока); при банківському кредитуванні однією з вимог є наявність запоруки (часто її розмір 
досягає більшого розміру, ніж кредит); кредити видаються на короткий термін; додатковими умовами можуть бути переведення рахунків 
компанії на обслуговування до банку та ін.); зміна відсоткової ставки за кредитом з часом можлива тільки в напрямку збільшення; 
використання банківських кредитів дуже ефективно для покриття короткострокових нестач грошей (наприклад, поповнення обігових 
грошових коштів), використання ж банківського кредиту для фінансування довгострокових проектів, як правило, не є найкращим 
варіантом. 

Таким чином, основними проблемами сучасного корпоративного кредитування є висока вартість банківських запозичень для 
більшості українських компаній та висока галузева концентрація надання банківською системою кредитних ресурсів. Реальний сектор 
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гостро потребує кредитування, але нездатність української банківської системи забезпечити існуючі потреби в довгострокових ресурсах на 
сприятливих умовах трансформувала її на стримуючий чинник розвитку й посилила потребу корпоративних структур у пошуку 
альтернативних інноваційних методів кредитування. 

Сучасний стан розвитку суспільства характеризується високим динамізмом процесів, що відбуваються у всіх сферах 
життєдіяльності. У періоди переходу і реформування одним із найважливіших моментів є вибір стратегічних цілей і формування основних 
принципів, що забезпечують їхнє досягнення. Для вирішення цього питання необхідно розробити концепцію вдосконалення механізму 
кредитування корпоративного сектору економіки (рис. 3). 

 
Рис. 3. Концепція вдосконалення механізму кредитування корпоративного сектору економіки 

 
В основі запропонованої концепції лежать наступні принципи: 
- збалансованість – характеризується як досягнення структурної відповідності між попитом та пропозицією грошей за допомогою 

збалансованості строків, валюти та регіону кредитування; 
- діагностування – передбачає детальний аналіз активів і пасивів корпорацій з метою визначення стану їх фінансово-господарської 

діяльності і потреби в кредитних ресурсах; 
- системність – комплексне вивчення всіх особливостей оцінки, надання, регулювання кредитування корпоративного сектору 

економіки з метою виявлення недоліків і розробки механізмів їх ефективного розвитку; 
- наукова обґрунтованість – передбачає здійснення управлінських дій на базі застосування наукових методів і підходів до 

кредитування корпорацій; 
- емерджентність – передбачає наявність у системи кредитування властивості цілісності, за якої ефективний розвиток окремих 

видів кредитування у кінцевому результаті принесе більший ефект, ніж проста сума ефектів від окремого розвитку розрізнених 
компонентів системи. 

Метою концепції є забезпечення сталого розвитку корпорацій за рахунок залучення кредитних ресурсів. 
Відповідно до поставленої мети виникає необхідність вирішення наступних завдань: 
- оцінка сучасного стану кредитування корпоративного сектору економіки; 
- розробка методів, форм та інструментів кредитування корпорацій; 
- удосконалення механізму кредитування корпоративного сектору економіки. 
Розв’язання поставлених завдань вимагає розробки відповідних методів їх реалізації у сучасних динамічних умовах зовнішнього 

середовища. Ключовою ідеєю повинно стати поєднання класичного банківського кредитування та альтернативних форм залучення коштів. 
Однією з таких альтернативних форм фінансування є факторинг – унікальний фінансовий інструмент, за допомогою якого можна 
ефективно вирішувати велику кількість завдань, які стоять перед підприємствами будь-яких сфер діяльності, в тому числі: економічні, 
фінансові, маркетингові та завдання продажів [13]. 

Перспективною формою фінансування в сучасних динамічних умовах може стати реверсивний факторинг. Основна відмінність 
реверсивного факторингу від класичного (full factoring) – його націленість на покупця. Саме покупець стає ініціатором укладання угоди, 
при цьому тягар виплати комісії фактору перекладається з постачальника на покупця. Більш того, якщо в класичний факторинг входить 
комплекс послуг з фінансування, управління дебіторською заборгованістю, ведення бухгалтерського обліку, страхування, консалтингу, 
адміністрування заборгованості та інформаційно-аналітичного обслуговування, то основне в реверсивному факторингу – фінансування 
кредиторської заборгованості, покриття ризиків постачальника та інформаційно-аналітичне обслуговування. Даний вид факторингу 
найбільше підходить компаніям, які, з певних причин, обмежені в можливості отримання від своїх постачальників відстрочки платежу на 
товар, що купується, або бажають збільшити терміни відстрочки платежів, що надаються, або суми замовлень. 

Одним із продуктивних шляхів залучення капіталу для підприємств, як свідчить зарубіжний досвід, є лізинг. Лізинг – це доволі 
складне і багатогранне економічне явище, яке поєднує в собі операції купівлі-продажу, оренди, кредитування та інвестування фінансової та 
підприємницької діяльності. Через низькі обсяги власних фінансових ресурсів на підприємствах та порівняно високу вартість банківського 
кредиту українські підприємства повинні розглядати лізинг як спосіб залучення капіталу, який дає змогу модернізувати виробництво й 
адаптувати його до вимог ринку [9]. Під час застосування лізингу для оновлення основних засобів відбудеться збільшення виробничих 
потужностей суб'єктів господарювання і виникне змога виготовлення якісної конкурентоспроможної продукції, збільшення прибутку та 
податкових надходжень до бюджетів різних рівнів [10]. До переваг лізингу належить наявність гнучких схем погашення заборгованості, 
економія обігових коштів, збільшення виробничого потенціалу, адже лізингова угода не потребує застави. 

Для великих підприємств ще одним шляхом залучення коштів є використання такого інструмента залучення інвестицій, як 
корпоративні облігації. Облігація є борговим цінним папером, що дає її власникові право на одержання фіксованого доходу й повернення 
номінальної вартості по закінченні строку обігу. Облігації мають переваги в порівнянні з альтернативними джерелами фінансування 
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підприємництва: стосовно акцій перевага є в тому, що в результаті випуску корпоративних облігацій не відбувається перерозподіл 
акціонерного капіталу; в умовах досить високої ціни банківських кредитів облігації виступають як дешеве джерело інвестиційних ресурсів. 
Недоліками емісії корпоративних облігацій є те, що цей вид цінних паперів вимагає значних накладних видатків, тому що підприємство 
самостійно не в змозі вирішити весь комплекс питань, пов'язаних з випуском і розміщенням облігацій і змушене залучати до цього процесу 
професійних учасників ринку цінних паперів. 

Таким чином, розвиток системи кредитування корпорацій повинен ґрунтуватися на наступних основних принципах: 
- максимальній відповідності діяльності фінансово-кредитних установ потребам корпоративного сектору; 
- стабільності, надійності та безпеці діяльності як кредиторів, так і позичальників; 
- послідовному наближенні законодавства України, що регулює ринок корпоративного кредитування, до законодавства 

високорозвинених країн; 
Для практичної реалізації запропонованої концепції вдосконалення механізму кредитування корпоративного сектору економіки у 

першу чергу необхідно: 
- визначити перелік регуляторних вимог для кредитних організацій з урахуванням ризиків, обсягу та характеру проведення 

операцій, наявності мережі відокремлених підрозділів; 
- визначити місце і роль та активізувати діяльність небанківських фінансово-кредитних установ у сфері кредитування юридичних 

осіб; 
- створити необхідні законодавчі та інституціональні умови для стрімкого розвитку корпорацій; 
- сформувати ефективний механізм контролю над діяльністю позичальників. 
У якості критеріїв ефективності розробленої концепції пропонується використовувати показники зростання обсягів виробництва 

продукції у корпоративному секторі, підвищення виручки від реалізації, прискорення швидкості обороту обігових коштів та капіталу 
загалом. 

Практична реалізація запропонованої концепції має забезпечити як мікроекономічний, так і макроекономічний ефект. На 
мікрорівні збільшиться рентабельність діяльності корпорацій у першу чергу за рахунок збільшення виробництва продукції та виторгу від її 
реалізації. На макрорівні має збільшитися кількість прибуткових корпорацій, що буде забезпечувати зростання надходжень податків та 
зборів до бюджетів усіх рівнів. 

Висновки.   Дослідження свідчать, що незважаючи на тенденцію зростання національного кредитного ринку, банківське 
кредитування залишається занадто слабким інструментом фінансового забезпечення, щоб стати реальним каталізатором економічного 
зростання в Україні. Основними проблемами кредитування корпоративного сектору України залишаються:  

- низька кредитоспроможність позичальників;  
- недостатня забезпеченість фінансування;  
- низький рівень довіри до національної валюти. 
Враховуючи проблемні аспекти, слід звернути увагу банківських установ на розвиток фінансових послуг корпоративному сектору 

економіки, які мають швидку фінансову віддачу (особливо короткострокове кредитування та проведення нетрадиційних банківських 
операцій – факторингових, колекторських послуг, обслуговування векселів, торгівля на ринку цінних паперів, договірні послуги). 
Короткострокове кредитування корпоративних клієнтів (відкриття кредитних ліній, здійснення овердрафтного обслуговування, 
кредитування на поповнення оборотних коштів виробництва з коротким виробничим циклом) дозволяє підвищити ліквідність як 
корпорацій, так і банківських установ через оптимізацію строків кредитування та відсутність необхідності у високоліквідній заставі. 

Крім того, практична реалізація запропонованої концепції вдосконалення механізму кредитування корпоративного сектору 
економіки дозволить зменшити залежність корпорацій від банківського кредитування та забезпечити їх необхідними фінансовими 
ресурсами для ефективного функціонування та розвитку в умовах динамічного зовнішнього середовища. Так за рахунок використання 
факторингових операцій та комерційного кредитування можливе зменшення потреби у короткостроковому фінансуванні поточної 
діяльності корпоративних структур. А використання лізингових схем та механізмів емісії корпоративних боргових цінних паперів має 
забезпечити потреби корпорацій у розвитку основного капіталу. Перспективи подальших досліджень полягають в розробці взаємозв'язків 
та методів впровадження механізму фінансового забезпечення корпорацій в умовах динамічного зовнішнього середовища. 
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фінансові показники ділової активності підприємства, їх співвідношення, дана оцінка оборотності ресурсів підприємства і ефективності 
фінансово-господарської діяльності підприємства.  Для аналізу ділової активності підприємства використовується система показників, що 
розраховуються за даними фінансової (бухгалтерською) звітності. Також  визначені складові аналізу ділової  активності та чинники впливу 
на ділову активність промислового підприємства. У даній статті наводяться основні проблеми, з якими стикаються підприємства в процесі 
управління діловою активністю, а так само описуються шляхи їх усунення. 
Ключові  слова:  аналіз,  ділова активність,  металургія,  чинники впливу, економічний потенціал.  
Логутова Т.Г. Факторный анализ деловой активности металлургического предприятия. 
 Исследуются основные аспекты анализа деловой активности предприятий. Акцентируется внимание на основных моментах методики 
деловой активности. Сформирована система показателей, детализирующих критерии оценки деловой активности предприятия. 
Проанализированы основные финансовые показатели деловой активности предприятия, их соотношение, дана оценка оборачиваемости 
ресурсов предприятия и эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Для анализа деловой активности 
предприятия используется система показателей, рассчитываемых по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности. Также определены 
составляющие анализа деловой активности и факторы влияния на деловую активность промышленного предприятия. В данной статье 
приводятся основные проблемы, с которыми сталкиваются предприятия в процессе управления деловой активностью, а так же 
описываются пути их устранения. 
Ключевые слова: анализ, деловая активность, металлургия, факторы влияния, экономический потенциал. 
Logutova T. Factor analysis of the metallurgical enterprise's business activity. 
The basic aspects of analysis of business activity of enterprises are probed. Attention on the basic moments of method of business activity is accented. 
The system of indexes, going into detail the criteria of estimation of business activity of enterprise is formed. The basic financial indexes of business 
activity of enterprise, their correlation, are analysed, the estimation of turnover of resources of enterprise and efficiency of financially-economic 
activity of enterprise is given. For the analysis of business activity of enterprise the system of indexes, expected from data of the financial (book-
keeping) reporting is used. The constituents of analysis of business activity and factors of influence on business activity of industrial enterprise are 
also certain. Basic problems over, into which enterprises run in the process of management business activity, are brought in this article, and the ways 
of their removal are similarly described. 
Keywords: analysis,  business activity, metallurgy, factors of influence, economic potential. 
 

В процесі аналізу ділової активності в умовах реально діючого суб’єкта господарювання ставиться мета розкрити внутрішні 
фактори, що впливають на стійкий розвиток металургійних підприємств, виявити тенденцію дії цих факторів для подальшого визначення 
шляхів відновлення стійкості підприємств. 

Для оцінки умов формування стійкого розвитку промислового підприємства у роботі досліджено статистичні, аналітичні, фінансові 
та економічні показники діяльності ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» в основному за 2009-2011 рр. 

ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» – це металургійне підприємство повного металургійного циклу, продукцією якого є 
чавун, сталь, прокат чорних металів, балони, безшовні труби, труби бурильні, нафтопровідні, обсадні. Продукція розглядуваного комбінату 
реалізується на зовнішніх ринках (більш ніж у 50 країн) та внутрішніх ринках збуту.  

Перш за все у роботі проаналізовано динаміку таких основних показників функціонування підприємства, як обсяг товарної 
продукції, обсяг і структуру операційних витрат і повної собівартості продукції, величину отриманого прибутку і рентабельності діяльності 
в умовах експорту продукції у дальнє зарубіжжя, у країни СНД та її реалізації на території України; досліджено закономірності зміни 
дебіторської заборгованості, кредиторських зобов'язань, оцінено їх співвідношення на початок 2009-2011 рр. 

Стійкий фінансовий стан підприємства в ринкових умовах значною мірою обумовлюється його діловою активністю. [1,2, 3,4,5 ]. 
Ділова активність підприємства проявляється через розширення ринків збуту продукції, підтримання ділової репутації (іміджу), 

вихід на ринок праці і капіталу тощо. 
Ділова активність оцінюється системою показників (коефіцієнтів), які характеризують найважливіші сторони діяльності 

підприємства. 
Для оцінки ділової активності підприємства доцільно використовувати два напрями аналізу: 

1) ступень виконання плану ключових показників діяльності підприємства: реалізації продукції, чистого прибутку, нарощування 
матеріальної бази; забезпечення заданих темпів їхнього росту; 
2) рівень ефективності використання ресурсів підприємства. 

Для здійснення першого напрямку аналізу необхідно зіставити темпи зміни основних показників на основі оцінки їхньої динаміки. 
Оптимальним є таке співвідношення, що одержало назву "золотого правила економіки підприємства": 

 
 Тчп > Т вр > Так > 100%., [1] 
 

де Тчп , Твр , Так — темп зростання відповідно прибутку, виручки від реалізації, активів. 
Приведене співвідношення показників означає, що: 

- прибуток підприємства збільшується темпами, випереджальними порівняно з обсягом реалізації, що свідчить про відносну економію 
витрат; 
- випереджальні темпи росту обсягу продаж порівняно з активами підприємства свідчать про підвищення ефективності їх використання; 
- економічний потенціал підприємства зростає порівняно з попереднім роком [6,7]. 

 
Таблиця 1 - Темпи зростання  валюти балансу і результатів фінансової діяльності. 

Показник 
Форма, 
код, рядка 

2009 р., тис. грн 2010 р., тис. грн 
2011 р., тис. 

грн 

Темп приросту 
показника у 

2010 р. 
порівняно з 

2009 р. 

Темп приросту 
показника у 
2011 р. 
порівняно з 
2010 р 

1. Валюта балансу Ф 1,280 11927707 11612141 13283607 -2,6 +14,3 
2. Чистий дохід 
(виручка) від 
реалізації продукції 

Ф2,035 10074477 10653099 18676227 +5,7 +75,3 

3. Загальний прибуток 
Ф2,170+20

0 
-978348 -1099163 520921 -12,3 +147,3 

4.Чистий прибуток Ф2,220 -890075 -1013904 291159 -13,9 +128,7 
 

Дані таблиці 1 свідчать, що кризові явища 2008-2009 рр. скоротили попит на продукцію вітчизняної металургії і зменшили її 
конкурентоспроможність, що вказує на нестабільне і нестійке становище металургійних підприємств.  Це привело к тому, що підприємство 
в 2009 році отримало чистий збиток в обсязі  890075 тис. грн. 

У післякризовому 2010 р. спостерігалось загальнопромислове зростання обсягів реалізації продукції, але дане металургійне 
підприємство ще більше отримало збитків, які склали в 2010 році 1013904 тис. грн. 
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І тільки к 2011 року підприємство змогло вийти з кризи та отримати чистий прибуток в обсязі  291159 тис. грн. 
Отже, кризові явища похитнули ділову активність ПАТ «Алчевський металургійний комбінат».  Якщо досліджувати виробництво 

основних видів металургійної продукції (чавуну, сталі, труб) за більший період, ніж 10 років, то можна дійти висновку, що обсяг 
виробництва чавуну у 2009 р. дорівнює такому ж обсягу, який було досягнуто у 2000 р.; обсяг виробництва сталі менший, ніж у 1995 р.  

Більш поглиблений аналіз ділової активності підприємства характеризують показники ефективності використання робочої сили, 
основних виробничих фондів, оборотного капіталу, фінансових ресурсів тощо. 
Оборотність засобів або їх джерел оцінюється за такими показниками: 
— коефіцієнт оборотності (кількість оборотів за досліджуваний період, швидкість обороту) 

                                                                                          
ОЗ

Р
Ко  ,                                                                  [2] 

 
де Ко – оборотність активів або їх складових; 
     Р — виручка від реалізації продукції; 

   ОЗ — середні залишки оборотних засобів або їх складових; 
— коефіцієнт завантаження, який є оберненою величиною до коефіцієнта оборотності 

 

                                                                                              
Р

ОЗ
КЗ ,                                                                  [3] 

 
— тривалість одного обороту, в днях 

                                                                                 
Р

ОЗТ

К

Т
О

о


                                         [4] 

 
 

де Т — кількість днів в досліджуваному періоді (Т — 360 днів); 
— економія (перевитрати) оборотних засобі в або їх елементів 

                                                                    
Т

Р
ОООЗ 1

01 )(  ,                                                                [5] 

 
 

або 

                                                                          

0

1
1 К

Р
ОЗОЗ  ,                                                                   [6] 

Показники оборотності для оцінки ділової активності є: 
1. Коефіцієнт оборотності активів — відображена швидкість обороту сукупного капіталу, або скільки грошових одиниць реалізованої 
продукції припадає на одну грошову одиницю активів: 
 

                                                        [7] 

 
Зворотна величина — коефіцієнт завантаження показує скільки за звітний період витрачено грошових одиниць активу на одну 

грошову одиницю реалізованої продукції. 
2. Коефіцієнт оборотності оборотних активів показує скільки, грошових одиниць продукції приносить кожна одиниця оборотних активів: 
 

                                                     [8] 

 
Швидкість обороту активів багато в чому залежить від органічної будови капіталу (співвідношення основного і оборотного 

капіталу). Чим більше частка основного капіталу в загальній його сумі, тим повільніше він обертається, і навпаки, зі збільшенням питомої 
ваги оборотних активів прискорюється загальна оборотність капіталу (активів). 
3. Коефіцієнт оборотності виробничих запасів — відображає число оборотів запасів І дозволяє виявити резерви зростання виробництва 
продукції. Зниження цього показника характеризує відносне зростання товарно-матеріальних запасів, що негативно впливає на фінансовий 
стан підприємства. 
Коефіцієнт оборотності виробничих запасів розраховується за формулою: 
 

                                                    [9] 

4. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (коштів у розрахунках) — показує кількість оборотів дебіторської заборгованості: 
 

                                            [10] 

5. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості – характеризує залучені кошти, які підлягають поверненню. 
 

                                             [11] 

Сума закупівель = [чиста виручка від реалізації продукції – фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування + залишки 
виробничих запасів на кінець періоду] — елементи доданої вартості. 
Елементи доданої вартості витрати на оплату праці + відрахування на соціальні заходи + амортизація. 
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6. Коефіцієнт оборотності власного капіталу — відображає швидкість обороту вкладеного власного капіталу: 

                                                   [12] 

Аналіз показників оборотності, розрахованих на підставі формул (1-12), наведений в таблиці 2. 
Аналіз даних таблиці 2 свідчить, що термін одного оборогу активів, оборотних активів, виробничих запасів, власного капіталу і 

строк погашення дебіторської заборгованості скоротився, що позитивно впливає на ділову активність підприємства. Однак строк 
погашення кредиторської заборгованості збільшився, що, природно, погіршує фінансовий стан підприємства. За розглядуваний період 
простежується негативна тенденція збільшення обсягу заборгованості перед кредиторами, яка у цілому збільшилась на 17%, що складає 
біля 657780 тис. грн. Не  суттєве скорочення заборгованості відбулося у 2011 р., коли показник зменшився на 7,1% на кінець року 
порівняно з початком, це є позитивним моментом особливо у період системних неплатежів. 

 
Таблиця 2 - Аналіз ділової активності ПАТ «Алчевський металургійний комбінат»  

Показник 2009р. 2010р. 2011р. 
1. Чиста виручка від реалізації продукції, тис. грн.. 10074477 10653099 18676227 
2. Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 11879871 12186957 18904815 
3. Середня вартість активів, тис. грн.. 11862564 11775246 12447874 
4. Середня вартість оборотних активів, тис. грн 4837705 4211054 5102501 
5. Середня вартість виробничих запасів,  тис. грн 524821 500901 675796 
6. Середня величина дебіторської заборгованості,  тис. грн 3028611 2875488 3547091 
7. Середня величина кредиторської заборгованості, тис. грн 3861881 4863661 4519669 
8. Середня величина власного капіталу, тис. грн 2827673 1428249 837151 
9. Сума закупівель, тис. грн 14682397 9545564 10107980 
10.  Коефіцієнт оборотності активів  (р.1: р.3) 0,85 0,9 1,5 
11. Коефіцієнт оборотності оборотних активів (р.1: р.4) 2,082 2,529 3,66 
12. Коефіцієнт оборотності виробничих запасів (р.2: р.5) 22,6 24,3 27,9 
13. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (р.1: р.6) 3,3 3,7 5,3 
14. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (р.9 : р.7) 3,8 1,9 2,23 
15. Коефіцієнт оборотності власного капіталу (p.l : p.8) 3,6 7,4 22,3 
16. Термін одного обороту активів (360: р. 10) , дні 423 400 240 
17. Термін одного обороту оборотних активів (360:р11) , дні 173 142 98 
18. Термін одного обороту виробничих запасів (360: р.12) , дні 15,9 14,8 12,9 
19. Термін одного обороту власного капіталу (360 : р.15), дні 100 48,6 16,1 
20. Строк погашення дебіторської заборгованості (період інкасації) (360: 
р. 13) , дні 

109 97 68 

21. Строк погашення кредиторської заборгованості (360:р.14), дні 95 189 161 
22. Тривалість операційного циклу (р.18+р.20) 124,9 111,8 80,9 

Скориставшись формулою і даними таблиці 1, можна привести факторний аналіз зміни оборотного капіталу (засобів). Загальна 
зміна оборотних засобів протягом 2009-2010 років становить: 

 

1 -  0 ,                                              [12] 

 

де -  0 , 1 – оборотні засоби протягом 2009-2010 років відповідно. 

 
 
в тому числі за рахунок змін:  
— чистої виручки 

,                                         [13] 

 
де Р1, Р0 — виручка від реалізації продукції протягом 2009-2010 років відповідно; 
          К0  - оборотність оборотних активів протягом 2009 року. 
 

 
— коефіцієнта завантаження 

, 

де  К0, К1 - оборотність оборотних активів протягом 2009-2010 років відповідно. 

      

Балансова перевірка: 
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тобто сукупний вплив двох факторів дорівнює загальній зміні оборотних засобів. 
Аналіз результатів факторного аналізу оборотних засобів протягом 2009-2010 рр. показує, що зростання обсягу чистої виручки від 

реалізації продукції сприяло збільшенню оборотних засобів на 277916,426 тыс. грн.; прискорення ж оборотності їх забезпечило економію 
— на 904567,426 тис. грн. 

Аналогічні розрахунки проведемо для 2010-2011 років. 

 

 

      

 
 

Коефіцієнти ділової активності безпосередньо впливають на фінансові результати діяльності підприємства, його 
платоспроможність. Як результат прискорення обороту вивільнюються матеріальні елементи оборотних активів (менше потрібно запасів 
сировини, матеріалів, палива, незавершеного виробництва та ін.) і таким чином зменшуються затрати, пов'язані з їх зберіганням. При цьому 
вивільнюються грошові кошти, які були вкладені в ці запаси, що врешті-решт сприятиме покращенню фінансового стану підприємства. 

Отже, як видно із результатів проведеного аналізу, умови, в яких функціонує ПАТ «Алчевський металургійний комбінат», не 
сприяють відновленню його стійкого розвитку у довгостроковій перспективі. Ділова активність підприємства є під загрозою у зв’язку із 
низькою прибутковістю діяльності та наявністю простроченої заборгованості перед кредиторами та безнадійних боргів дебіторів. 

Невідповідність стану металургійних підприємств сучасним вимогам ринку негативно відбивається на економіці країни в цілому [ 8 ] . 
Вирішення завдань підвищення ділової активності металургійних підприємств металургійних вимагає розробки нових методів управління їх 
господарською діяльністю; ефективнішого використання маркетингових інструментів[9, 10 ]. Важливою ланкою між підприємством, 
управлінням і потенційним покупцем стає маркетингова діяльність підприємства [11, 12 ]. Маркетинговий вплив на ділову активність 
металургійного підприємництва включає: розробку заходів, направлених на збільшення обсягів виробництва продукціїз одночасним зниженням 
витрат і економією споживаних ресурсів. При цьому зниження витрат не повинне вплинути на якість продукції, що випускається, оскільки 
може привести до зворотного результату: продукція поганої якості не матиме попиту, а, отже, об'єм продажів знижуватиметься. 

Важливим чинником поліпшення маркетингової дії на ділову активність металургійного підприємництва є впровадження 
ефективної маркетингової інформаційної системи, що забезпечить безперервний процес пошуку доріг вдосконалення діяльності 
підприємства за допомогою дослідження, спостереження, інформаційної обробки, аналізу і прогнозування маркетингових інформаційних 
потоків, на основі чого керівництво може приймати управлінські рішення, які, у свою чергу, будуть здатні забезпечити надійну 
конкурентну перевагу на ринку . 

Таким чином, підводячи підсумок проведеному дослідженню, необхідно відзначити, що маркетинговий вплив на ділову активність 
металургійних підприємств це система організації роботи, при якій виробничі рішення приймаються після спеціального вивчення вимог 
ринку, що дозволяє виробити цілі, стратегії, тактику поведінки підприємств на ринку, їх товарну, цінову, збутову, комунікативну стратегії. 
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Лысый А.Ф., Гаркуша Г.Г. Развитие портов Украины на современном этапе развития международных отношений между странами 
ЧЭС.  
В статье рассматривается план действий для продолжения успешной интеграции украинских портов в транспортную систему 
Черноморского региона и глобальную мировую транспортную сеть необходимо уделить особое внимание реконструкции и развитию 
украинских портов в соответствии с потребностями мирового рынка. А для этого, в свою очередь, крайне необходимо в кратчайшие сроки 
создать благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов, четко проработать нормативную базу для успешного и 
взаимовыгодного сотрудничества с частным капиталом, привлечение которого в отрасль является неотъемлемым условием ее развития. 
Одна из задач ОЧЭС состоит в создании зоны свободной торговли на территории стран-участниц, что может быть осуществлено, по 
мнению участников группировки, в русле общего направления формирования европейского экономического пространства. Принимая во 
внимание юридические обязательства некоторых стран-участниц ОЧЭС перед ЕС и желание большинства остальных стать полноправными 
членами Евросоюза, любое конструктивное действие по созданию зоны свободной торговли в Черноморском регионе становится, таким 
образом, возможным только в рамках диалога ОЧЭС-ЕС. 
Ключевые слова: интеграция портов, анализ грузопотоков, прибыль портов, контейнерные терминалы, торгово-экономическая система, 
зона свободной торговли, перевалка грузов, стратегический инвестор. 
Лисий О.Ф., Гаркуша Г.Г. Розвиток портів України на сучасному етапі розвитку міжнародних відносин між країнами ЧЕС.  
У статті розглядається план дій для продовження успішної інтеграції українських портів у транспортну систему Чорноморського регіону й 
глобальну світову транспортну мережу необхідно приділити особливої увагу реконструкції й розвитку українських портів відповідно до 
потреб світового ринку. А для цього, у свою чергу, конче потрібно в найкоротший термін створити сприятливі умови для реалізації 
інвестиційних проектів, чітко проробити нормативну базу для успішного й взаємовигідного співробітництва із приватним капіталом, 
залучення якого в галузь є невід'ємною умовою її розвитку. Одна із завдань ОЧЕС полягає в створенні зони вільної торгівлі на території 
країнаучасниць, що може бути здійснене, на думку учасників угруповання, у руслі загального напрямку формування європейського 
економічного простору. Беручи до уваги юридичні зобов'язання деяких країнаучасниць ОЧЕС перед ЭС і бажання більшості інших стати 
повноправними членами Євросоюзу, будь-яка конструктивна дія по створенню зони вільної торгівлі в Чорноморському регіоні стає, таким 
чином, можливим тільки в рамках діалогу ОЧЕС - ЭС. 
Ключові слова: інтеграція портів, аналіз вантажопотоків, прибуток портів, контейнерні термінали, торгово-економічна система, зона 
вільної торгівлі, перевалка вантажів, стратегічний інвестор. 
Lysyy A., Garkusha G. Development of ports of Ukraine at the present stage of development of the international relations between the 
countries BSEC.  
In article the plan of action for continuation of successful integration of the Ukrainian ports in transport system of the Black Sea region and a global 
world transport network is considered it is necessary to pay special attention of reconstruction and to development of the Ukrainian ports according to 
requirements of the world market. And for this purpose, in turn, it is extremely necessary to create in the shortest terms favorable conditions for 
realisation of investment projects, accurately to work standard base for successful and mutually advantageous cooperation with the private capital 
which attraction in branch is the integral condition of its development. One of problems BSEС consists in creation of a zone of free trade in territory 
of the countries-participants that can be carried out, according to participants of grouping, in the tideway of the general direction of formation of the 
European economic space. Taking into consideration legal obligations of some countries-participants BSEC to EU and desire of the majority of the 
others to become full members of the European Union, any constructive action on creation of a zone of free trade in the Black Sea region becomes, 
thus, possible only within the limits of BSEC-EU dialogue. 
Keywords: integration of ports, the analysis of goods traffics, profit of ports, container terminals, trade and economic system, a zone of free trade, 
transfer of cargoes, the strategic investor. 
 

Постановка проблемы. Региональные порты постепенно утратят свое значение по мере того, как будут развиваться и принимать 
на себя роль узловых транспортных центров крупнейшие гавани. Особенно если учесть, что сам по себе порт мало что значит без 
качественных подъездных автодорог и ж/д путей, на строительство которых у государства денег обычно не находится. В этом контексте 
есть соблазн обречь на упадок малые порты под предлогом того, что "все равно не окупится". 

Анализ последних исследований и публикаций. Эту проблему в разное время рассматривали многие учёные [1 – 6]. 
Цель статьи. Эффективное функционирование морского транспорта является необходимым условием становления Украины как 

морского государства, устойчивого развития ее транспортного комплекса и экономики в целом. 
Изложение основного материала. Так исторически сложилось, что в стране появилось 19 государственных морских торговых 

портов (МТП). Это 19 морских ворот в Украину, через которые идут внешнеторговые и транзитные грузы, а также грузы каботажные. 
Хорошо это или плохо, что их такое количество? Конечно, хорошо, ведь это позволяет всем без исключения приморским регионам страны 
принимать грузы с моря и отправлять их морем, а также развивать пассажирские перевозки морем, пусть они сегодня и очень скромные. 

Именно наличие такой разветвленной сети морских портов (тут следует вспомнить и о морских рыбных портах, портах других 
ведомств и частных терминалах) и делает Украину лидером в портовой сфере в черноморско-азовском регионе. По общему грузообороту 
черноморско-азовские порты Украины и России в последнее десятилетие по очереди занимали первое место в бассейне. По переработке 
сухих грузов мы постоянно и с большим отрывом лидируем в регионе.  

И все годы независимости Украины развитие морских торговых портов осуществлялось, прежде всего, за счет собственных средств 
предприятий и отчасти частных инвесторов, которые по договорам о совместной деятельности и другим вкладывали деньги в развитие тех 
или иных терминалов внутри МТП. В мире известна масса примеров, когда государство вкладывает значительные средства в развитие 
морских портов. Так поступали в Италии, Франции, многих странах. В Индии, например, приняли в 2006 году национальную программу 
развития морского транспорта, которая предусматривала, в частности, до 2012 года потратить 13,3 млрд. долларов на развитие мощностей 
12 основных индийских портов. Большая часть этих инвестиций осуществляется за счет госбюджета. 

У нас же государство, начиная с 2005 года, наоборот, даже отбирает у портов часть их прибыли в виде так называемых дивидендов: 
в разное время от 50 до 15 процентов. Развитие, которое все-таки происходит в морских портах, – это по инициативе и за счет средств 
самих предприятий плюс усилия частного сектора. Государство же, особенно с начала 2000-х годов, постепенно ограничивало 
самостоятельность и инициативу руководителей госпредприятий, просто опутывая их сетями мелочной "опеки" . 

В отношении развития портов есть хорошая норма о морских портах, которая предполагает выработку Стратегии развития портов 
Украины. Было бы неплохо, если б она сохранилась и в новом варианте проекта закона, который подготовил Кабинет министров. Документ 
о стратегии, безусловно, необходим. Но к его разработке нужно отнестись очень серьезно. К сожалению, у нас нередко отраслевое 
планирование происходило так – институту дают задачу "на вчера" разработать документ, для подготовки которого нужны месяцев шесть и 
немалые деньги. Какой выходит в результате документ, если его готовят в считанные дни и бесплатно, гадать не приходится. 

                                                           
© Лысый А.Ф., Гаркуша Г.Г., 2013 
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Практически все порты имеют планы развития, которые основываются на текущих и перспективных потребностях каждого 
предприятия. Например, в Феодосийском порту долгое время ощущали острую нехватку причалов с большими глубинами, что побудило 
порт пробить разрешение и построить первую очередь причал № 1 с глубинами свыше 11 метров. Сейчас планируют построить вторую 
очередь с еще большими глубинами. И таких примеров множество. 

Любое решение о целесообразности развития порта должно начинаться с анализа грузопотоков, их направлений, перспектив. 
Яркий пример – строительство контейнерного терминала на Карантинном молу в Одесском порту. Начальник порта был уверен, что порту 
необходимо построить этот терминал, в противном случае Одесса выпадет из процесса стремительного развития контейнерных 
грузопотоков. Он пробивал такое решение в течение 6 – 7 лет вопреки сопротивлению городских властей, сейчас этот терминал строится. 
То есть все решения принимаются исходя из  требований самой жизни, от руководителя предприятия. 

Редкий пример инициативы сверху – проект строительства терминала для сжиженного газа в порту Южном или еще где-то. Нельзя 
говорить о том, что он необходим для конкретных видимых грузопотоков, это политический проект. Россия построила в обход Украины 
газопровод "Северный поток", планирует построить "Южный поток". Значит, стране нужны альтернативные варианты поставок газа. Хотя 
сейчас вопрос строительства этого терминала становится все актуальнее не только с политической, но и с экономической точки зрения. 
Ведь ранее основные возражения в отношении поставок сжиженного газа были связаны с его дороговизной. Но у нас за последние 
несколько лет цена природного газа выросла в разы – с 95 долларов за тысячу кубометров в 2005 году до 416 долларов в 2011-м. И уже 
стоимость сжиженного газа с доставкой морем делает его относительно конкурентоспособным по сравнению с природным. 
             В свое время в Одесском порту компания "Олимпэкс Купе" построила комплекс для переработки удобрений навалом. Но поток 
удобрений по каким-то причинам ушел, и комплекс долго стоял без должной загрузки. Потом его перепрофилировали. 

Первично – это грузопотоки: для них начинается строительство каких-то мощностей. А потом вдруг грузопоток прекращается или 
меняет направление. Кто мог предсказать мировой экономический кризис 2008 года? Например, компания "ТИС" построила контейнерный 
терминал, который два года из-за кризиса не работал с контейнерами и принял первый контейнеровоз только в конце 2011 года. Можно ли 
в данном случае сказать, что кто-то ошибся? Но кризис практически для всех в нашей стране стал абсолютной неожиданностью. 

У нас постоянно идут дискуссии на тему того, сколько стране нужно зерновых элеваторов. Стоит ли строить новые мощности по 
перевалке зерна с учетом того, что временами и существующие простаивают без дела? Но ведь всем понятно, что Украина – крупный 
поставщик зерна на мировые рынки, она имеет перспективы продавать на экспорт гораздо больше зерновых, чем сегодня. Да, есть 
трудности, связанные именно с перевалкой зерна: терминалы работают сезонно. То к ним очереди, то они недогружены. Но когда зерновая 
компания начинает испытывать трудности с тем, чтобы отгрузить свое зерно через чужой терминал, она начинает думать о том, не лучше 
ли построить собственный.  

И все-таки бизнес тяготеет к глубоководным гаваням с максимально развитой прилегающей инфраструктурой. 
Это большой бизнес, работающий с большими грузопотоками. А есть еще бизнес поменьше. И есть региональные интересы и 

потребности. У разных портов разные задачи и цели. Бесспорно, к примеру, что в силу природно-географических факторов Евпаторийский 
порт должен быть туристическим, круизным портом. Но в то же время есть другие нужды региона, которые нельзя не принимать во 
внимание. В данном случае это добыча песка на Донузлаве и доставка его на стройки Крыма и других областей, которая важна и для порта 
и для региона. И примеров того, как малые, средние порты выполняют функции по транспортному обслуживанию своих регионов, масса. 
Есть локальные проблемы данной местности, а не всего государства, их и необходимо решать локально. 

Осенью прошлого года Верховная Рада уже принимала закон о морских портах, который был заветирован президентом Украины. 
Этот закон предусматривал создание вместо 19 морских торговых портов, одно государственное предприятие – Администрацию морских 
портов Украины с филиалами в регионах. А всю стивидорную деятельность в портах планировалось постепенно передать частным 
компаниям. Если в такой же редакции закон появится в нынешнем году, судьба некоторых нынешних портов окажется под вопросом. Ведь 
в руки администрации планируется передать портовые сборы. Сегодня почти все МТП в Украине – это прибыльные и высокоприбыльные 
предприятия. Но сборы у ряда портов составляют от 30 % до 50 % доходов и более. И хотя портовые сборы (причальный, корабельный и 
прочие) имеют целевой характер, "привязаны" к конкретным портам, у администрации появится серьезный соблазн перераспределять их в 
пользу своих приоритетных задач, проектов. Принятие закона о морских портах резко увеличит ответственность центра за судьбу 
портового хозяйства страны. Насколько он готов к этому – покажет время. 

Севастополь: новая стратегия развития порта решит кризис городского хозяйства. Гражданская стратегия развития 
севастопольского порта должна изменить структуру занятости и решить хозяйственные проблемы города. 

Понятно, что город в течение двух столетий существовавший в качестве военно-морской базы имеет не только соответствующий, 
«нерыночный», менталитет большинства населения, но и «заточенную» под данный статус инфраструктуру, которая продолжает 
существовать во внерыночном и дотационном русле. В итоге массовый летний наплыв «туристов-пляжников» ежегодно создает 
дополнительную нагрузку на и без того изношенную техносферу города, а если приплюсовать сюда и рост объемов бытового мусора в 6 % 
в год, сезонные инфекции от дичайшей антисанитарии, забитый общественный транспорт, картина «туризма по – севастопольски» 
получается вовсе неприглядной. Мало того – сезонный рост цен на продукты питания, товары и услуги «вытаскивает» из бюджета средней 
севастопольской семьи как минимум 200 гривен в месяц. А сверхдоходы владельцев туристических объектов тратятся ими в первую 
очередь на приобретение иностранной валюты, то есть инвестируются в экономику других государств. То есть можно смело утверждать – 
косвенно дотируемый из бюджета пляжный туризм не только не является локомотивом развития города, но даже наносит городскому 
хозяйству заметный ущерб. При этом любая попытка серьезных инвестиций в туристическую сферу города встречает сопротивление ряда 
местных политиков и годами нигде не работающих «профессиональных общественников», практикующих относительно Севастополя 
принцип «чем хуже – тем лучше». Так за последние два года были  сорваны  проекты гольф-клуба на Караньском плато, яхт-клуба в 
Ушаковой  балке и гостиничного комплекса на мысе Хрустальном, подразумевавшие совокупный объем инвестиций в сотни миллионов 
долларов США. 

Однако, по ряду причин Севастополь не может оставаться и классической военно-морской базой. После раздела советского 
Черноморского флота совокупная мощь украинских ВМС и ЧФ России уменьшилась в разы относительно ЧФ 1991 года и значительно 
уступает совокупной военно-морской мощи стран НАТО – Турции, Болгарии и Румынии. После сокращений «имени нынешнего министра 
обороны» в составе частей ЧФ на территории Украины останется не более 10 тысяч российских военнослужащих. При этом из 25 тысяч 
работавших на объектах в Севастополе вольнонаемных останется не более 18 тысяч человек. Стоит отметить, что Черноморский флот в 
силу ряда причин уже давно превратился в ресурсоемкую, неповоротливую структуру, занимающую только в пределах Севастопольского 
региона 33 км2 ценных южно-крымских земель из 880 км2 территории всего региона. При этом средняя зарплата вольнонаемных на ЧФ 
составляла лишь 1300 гривен в месяц, то есть 77 % от средней по городу, которая по состоянию на 1 ноября 2008 года равнялась 1696 
гривен (89 % от тогдашнего средне-украинского уровня) – 17 место среди 27 регионов Украины. 

Еще один кризисный аспект – Севастополь лидирует во всеукраинском рейтинге пенсионного обеспечения. Но проблема 
Севастополя – не в гипотетической безработице, а в негибкой и нерыночной структуре занятости. Фактически, по причине 
практиковавшегося властями популизма, за счет городского бюджета искусственно создавались рабочие места в многочисленных 
коммунальных учреждениях и на коммунальных предприятиях Севастополя – «Севэнерго», «Севгорводоканал», «Севтроллейбус» и им 
подобных. Поскольку эти предприятия функционируют на нерыночных и дотационных принципах, то они превращаются в этакие «черные 
дыры» бюджета. Понятно, что такое положение не может продолжаться вечно. 

После изменения законодательства эти предприятия неизбежно будут акционированы. В результате количество работающих на 
этих предприятиях снизится, а зарплаты и на них, и в среднем в городе – вырастут. Севастопольская экономика станет более эффективной, 
за счет выросших доходов работающего населения увеличится совокупный спрос на товары и услуги, а в результате – и спрос на рабочую 
силу. Тем более – в городе с неуклонно стареющим населением. Поэтому структура занятости просто изменится. В случае если в городе 
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будут созданы качественные и высокооплачиваемые рабочие места, то массовой безработицы не будет. 
Как создать новую систему занятости местного населения? Рабочие места могут быть созданы как в рамках проекта свободной 

экономической зоны, получившей импульс после президентского указа от 26 декабря 2008 года (поскольку в регионе в таком случае 
институционально, то есть за счет изменения законодательства, создаются дополнительные к уже существующим, конкурентные 
преимущества), так и в результате неизбежной после президентской кампании – 2010 общей либерализации экономики Украины. С учетом 
того, что проект Свободной экономической зоны находится в предварительной стадии согласований и его будущее пока не ясно, то 
горожанам остается уповать на основное конкурентное преимущество Севастополя – незамерзающую акваторию. 

Данное географическое преимущество заметно снижает расходы судовладельцев на оплату так называемой «ледовой проводки» и 
уменьшает время на обработку судна в порту. Кроме того, Севастополь географически ближе к турецким проливам и собственно северному 
побережью Турции, чем остальные порты Украины. Еще один важный фактор – успешно действующие порты Украины в силу ряда причин 
достигли естественного пика своего развития и физического максимума объемов перевалки, что дает Севастополю великолепный шанс на 
мощный рост. Если общий грузооборот всех севастопольских портов с учетом деятельности негосударственных стивидорных компаний в 
2008 году составил около 7 млн. тонн, то только государственные порты переваливали – 18, 904 млн. тонн (Ильичевский), 15,961 млн. тонн 
(Мариупольский), 34,562 (Одесский). Конечно, вряд ли Севастополь достигнет потенциала румынского порта Констанца с возможностью 
переваливать 85 миллионов тонн грузов в год, но достичь по меньшей мере пятикратного роста объемов перевалки более чем возможно. 
Тем более, что в январе в Министерстве транспорта Украины было проведено совещание, на котором рассматривался вопрос 
использования после 2017 года Севастопольской бухты, как глубоководного торгового порта, и на вопрос о том, сколько Севастополь 
может «перевалить» грузов и перевозку какого их объема может обеспечить железная дорога без серьезных капитальных вложений, 
представитель ГП «ЧерноморНИИпроект», которым, в частности, разработана «Схема перспективного развития Севастопольского 
морского торгового порта», сообщил, что этот показатель составит до 30 млн. тонн в год. И для качественного и количественного развития 
порта освобождаемая от военных инфраструктура должна быть реализована или сдана в долгосрочную аренду в рамках украинского 
законодательства на прозрачных и равных для потенциальных инвесторов условиях. И эти инвесторы наверняка найдутся.  

В частности, особо перспективным выглядит строительство терминала по перевалке сжиженного природного газа (СПГ) с 
участием российской стороны. Окупаемость проекта должна быть высокой – ведь с января 2010 года природный газ на территории 
Украины перестанет быть распределяемым благом, а Севастополь находится в самом конце газовой трубы. Главное, чтобы в вопросы 
экономического развития пореже вмешивались политиканы и «профессиональные общественники», прикидывающиеся «борцами за 
экологию». 

Организация Черноморского Экономического Сотрудничества была основана 5 июня 1998 года, когда в Ялте главы государств и 
правительств Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдовы, Российской Федерации, Румынии, Турции и 
Украины подписали устав Организации. 

О новой международной региональной экономической организации заговорили 25 июня 1992 года в Стамбуле в связи с принятием 
Декларации, определяющей основные цели ОЧЭС: более тесное экономическое сотрудничество стран-участниц, свободное передвижение 
товаров, капиталов, услуг и рабочей силы и интеграция экономик этих стран в мировую экономическую систему. 1 мая 1999 года после 
ратификации Устава парламентами государств-членов ОЧЭС состоялась инаугурация этой организации и появление ее на международной 
арене. 

Государства-члены ОЧЭС с населением около 330 млн. человек представляют собой огромный потенциальный рынок и являются 
одним из наиболее привлекательных регионов нового тысячелетия. Богатый природными ресурсами, мощной производственной базой, 
квалифицированной рабочей силой, регион ОЧЭС предлагает широкий спектр возможностей для мирового экономического сообщества. 

Страны ОЧЭС работают над совместными проектами по объединению национальных энергосистем в единое Черноморское кольцо, 
развитию и интеграции региональных транспортных коридоров в общемировую транспортную систему, прокладке линий оптико-
волоконной связи. В стадии разработки находится программа охраны окружающей среды региона Черного моря. Осуществляется 
взаимодействие между ОЧЭС и Европейским Союзом. Статус наблюдателей в ЧЭС приобрели Франция, Германия, Австрия, Египет, 
Израиль, Италия, Польша, Словакия, Тунис, а также Конференция энергетической хартии (ЕСС – Energy Charter Conference) и 
Черноморский Клуб. ЧЭС имеет статус наблюдателя в ООН. 

Основным рабочим органом ОЧЭС, которые собирается раз в 6 месяцев, является Совет министров иностранных дел. Совет 
рассматривает вопросы развития Организации в соответствии с целями, зафиксированными в Уставе и соответствующих Декларациях. 

 Обслуживание ОЧЭС осуществляется учрежденным в этих целях Постоянным международным Секретариатом (ПМС), который 
находится в г. Стамбуле. Сотрудники ПМС выполняют свои функции в качестве международных должностных лиц с должным учетом 
принципов и целей ОЧЭС. 

Парламентская Ассамблея ОЧЭС представляет национальные парламенты государств-членов и обеспечивает постоянную 
поддержку процесса черноморского сотрудничества на консультативной основе. 

Особенностью ОЧЭС в сравнении с другими субрегиональными группировками служит то, что в отличие от них уже в Декларации 
о создании организации во главу угла предстоящей деятельности было поставлено не торговое, а производственное сотрудничество. Это 
нашло свое выражение в отраслевом подходе к решению общих экономических проблем региона. Именно на этом пути были отмечены 
наибольшие результаты. 

Между странами-участницами ОЧЭС не сложилось устойчивого разделения труда, составляющее необходимую основу развития 
регионального рынка. Доля России в товарообороте с регионом ЧЭС за последние годы остается практически стабильным и составляет 
около 15 % от общего (2/3 падает на Украину); для Украины этот показатель равен 11 – 12 % (88 % за счет России); для Турции 7 %; 
Греции 3 % в импорте и 9 % в экспорте; Болгарии – 32 %; в Молдове – 80 %. 

Жизненная важность внешних экономических связей для ряда государств ОЧЭС-стран СНГ совершенно очевидна. Так, по 
некоторым оценкам, Азербайджан сможет своими силами обеспечить лишь 31 % производства своего конечного продукта. 

Формирование ОЧЭС происходит на стыке торгово-экономических систем, имевших ранее различные концепции развития: СЭВ и 
Европейский общий рынок. Это обстоятельство изначально обусловило крайне низкий объем взаимной торговли между странами двух 
систем. В настоящее время из государств Черноморского региона лишь Болгария, Греция, Грузия, Румыния и Турция являются 
полноправными членами ВТО. Остальные страны-участницы ОЧЭС ведут переговоры о своем вступлении в эту организацию. 

Одна из задач ОЧЭС состоит в создании зоны свободной торговли на территории стран-участниц, что может быть осуществлено, 
по мнению участников группировки, в русле общего направления формирования европейского экономического пространства. Принимая во 
внимание юридические обязательства некоторых стран-участниц ОЧЭС перед ЕС и желание большинства остальных стать полноправными 
членами Евросоюза, любое конструктивное действие по созданию зоны свободной торговли в Черноморском регионе становится, таким 
образом, возможным только в рамках диалога ОЧЭС-ЕС. 

Азовский морской порт расположен в 15-ти км от устья реки Дон, стоит на линии 9-го интермодального коридора, 
предназначенного для переброски грузов с севера на юг, является, своего рода, главными воротами, соединяющими Средиземное море с 
внутренними водами РФ и Каспием. На данный момент готовится проект углубления подходного канала к порту до 8,5 метров и проект 
канала, соединяющий Каспийский с Азовским бассейнами.  

Порт является воротами во Внутреннюю Водную Транспортную Систему (ВВТС). ВВТС проходит через Волго-Донской канал 
далее к Каспийскому морю и через реку Волгу и систему северных рек, Волго-Балтийский и Беломорканал соединяется с Балтийским и 
Белым морями. Это удобный водный путь к промышленным центрам, расположенным в европейской части России, для судов 
грузоподъемностью 3000 т – 5200 т типа "река-море" (с осадкой до 4-х метров), связывающий внутренние водные пути России через 
Азовское море с Черным и Средиземным морями.  
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Удобное географическое положение позволяет делать перевалку грузов, поступающих из внутренних районов страны водным, 
ж/дорожным и автомобильным транспортом на морские суда.  

В рамках реализации третьего этапа инвестиционной программы в ОАО «Азовский морской порт» завершено строительство 
специализированного контейнерного терминала. По своим параметрам этот терминал является одним из крупнейших в регионе. 

Строительство и оборудование терминала осуществляет стратегический инвестор и крупнейший акционер порта – ЗАО по 
производству строительных материалов «С», которое более десяти лет вкладывает собственные средства в развитие предприятия. 

Общая площадь складов терминала составляет 50000 м2, длина причальной стенки – 268 м. Терминал оборудуется современными 
контейнерными перегружателями, кранами и другими специализированными техническими средствами. Проектная мощность терминала – 
до 75000 TEU в год с единовременным хранением до 5000 TEU. 

Терминал расположен непосредственно на территории основного грузового участка Азовского порта и обеспечен автомобильными 
и железнодорожными подъездными путями. База по обслуживанию и ремонту контейнеров размещена на некотором удалении от 
территории порта и связана с ним автодорогой и железнодорожной веткой. 

Параллельно со строительством контейнерного терминала осуществлялось быстрое развитие портовой инфраструктуры, особенно 
в направлении внутренней железнодорожной сети. В порту работает три собственных локомотива, что позволяет с максимальной 
эффективностью использовать выставочные и маневровые железнодорожные пути, общая протяженность которых превышает 9 км и в 
дальнейшем будет увеличиваться в рамках развития порта. Важнейшим преимуществом порта является возможность одновременной 
приемки нескольких железнодорожных маршрутов. 

Ввод в эксплуатацию контейнерного терминала позволит активно осваивать новые судоходные линии, прежде всего балканского 
направления. Это даст возможность грузовладельцам переключить часть грузопотока с автомобильного транспорта на водный и 
сэкономить значительные средства, которые они сегодня вынуждены тратить на оплату дорогих европейских транзитов. 

Строительство терминала осуществляется в соответствии с утвержденной советом директоров стратегией развития Азовского 
порта и обосновано устойчивой тенденцией роста контейнерного грузопотока. Ввод в эксплуатацию терминала будет способствовать 
улучшению предоставляемого клиентам в Азовском порту сервиса, совершенствованию осуществляемых через порт интермодальных 
перевозок, а также организации бесперебойного транспортного конвейера для экспортно-импортных грузов. 

Перегрузочный комплекс Азовского порта включает 11 причалов, специализированных на перегрузке металлопродукции, лесных, 
зерновых грузов, руды, удобрений, угля, минерально-строительных и тарно-штучных грузов. В последнее время освоены новые 
грузопотоки, в частности глинозем, цемент.  

- Общая площадь территории Азовского морского порта более 24 га; 
- центральный грузовой район – 5,9 га; 
- новые грузовые причалы (территория "нового" порта) – 17 га; 
- грузовой участок – "Лоцпост" – 1,2 га. 
- Отведен участок под строительство терминала сжиженного углеводородного газа (СУГ) – 36 га. 
C открытием новых грузовых площадей в настоящий момент порт имеет 13 оборудованных грузовых причалов общей 

протяженностью 1600 п/м, (в т.ч. запасной грузовой район – Лоцпост – площадью 1,2 га, причальной стенкой 170 метров и 2 портальными 
кранами.) обслуживаемых мощным комплексом перегрузочной техники, включающим: 30 портальных кранов грузоподъемностью до 32 
тонн, один козловой кран грузоподъемностью 32 т, средства малой механизации, два приемника для переработки сыпучих грузов (зерно, 
глинозем, цемент, хромовая руда и др.). В порту имеется две мобильные установки для выгрузки навального цемента вакуумного типа 
“Kovako” и шнекового типа “IBAU” производительностью 200 × 250 тонн в час соответственно. 

На причалах контейнерного терминала (длина 268 м) введены в эксплуатацию: два портальных крана грузоподъемностью 80 т и 32 
т, два контейнерных перегружателей (тип STS) грузоподъемностью 35 тонн с автоматическими спредерами, два козловых крана 
грузоподъемностью 50 т. 

Глубина у причалов – 4,5 – 8,5 м., глубина подходного канала – 4 м. Ширина реки – около 400 м, круглогодичная навигация.  
Порт располагает 55 тыс. м2 открытых забетонированных складских площадей, очистными сооружениями, системой 

пожаротушения, четырьмя электроподстанциями на 630 КВТ. Для улучшения энергоснабжения дополнительно построены ЛЭП.  
В настоящее время порт способен перерабатывать до 5 – 6 млн. тонн в год.  
Нормы погрузки, обеспечиваемые портом от 800 до 8000 тонн в сутки, в зависимости от вида груза.  
Большим преимуществом Азовского морского порта перед другими "малыми" портами является возможность единовременного 

хранения до миллиона тонн грузов.  
Порт расположен в районе с хорошо развитой транспортной инфраструктурой и имеет подъездные пути для автомобильного и ж/д 

транспорта. Порт располагает развитой сетью собственных железнодорожных подъездных и выставочных путей, железнодорожной 
техникой, также имеет собственный флот.  

Благодаря новым собственным выставочным железнодорожным путям, порт имеет возможность принимать грузы маршрутными 
отправками, что значительно снижает расходы и особенно для парка собственных вагонов.  

В порту имеется собственные автомобильные и железнодорожные весовые: 
- автовесы (60 тонн) – 2 шт; 
- электронные ж/д весы (100 тонн) – 2 шт; 
что сокращает производственный цикл по обработке вагонов, не отправляя их на перевешивание на ст. Азов (7 км).  
Ежегодно Порт обрабатывает около 2 млн. тонн грузов, и имеет возможность обрабатывать до 5 – 6 млн. т/год, при способности 

единовременного хранения до миллиона тонн грузов. 
Основная специализация – универсальная обработка всех видов навалочных и генеральных грузов, таких как металл (заготовки, 

листы, рулоны, слябы и т.п.), металлолом, уголь, лес (пиленый и круглый), руда, удобрения, зерно, цемента как в биг бегах так и 
навалочного, контейнеров, негабаритных и других грузов. Также планируется и готовится обработка наливных грузов и сжиженного 
углеводородного газа. 

Наибольшую долю в грузообороте порта, в последние несколько лет, составляет уголь, зерно, цемент, металлопродукция. 
Предполагается увеличение объемов переработки контейнеров. 

Основные экспортные потоки грузов направлены в Турцию, Болгарию, Румынию, Италию, Грецию, Испанию, Тунис, Египет, 
Сирия, Израиль, Кипр, страны Балканского полуострова. Импорт представляет незначительную часть от общего объема перерабатываемых 
грузов, но с открытием контейнерного терминала планируется увеличить поток импорта. 

Услуги порта: 
- Стивидорные операции, включающие погрузку грузов на суда из ж/д вагонов и автотранспорта и наоборот. 
- Экспедирование грузов по железной дороге, в порту, фрахт. 
- Открытое и складское хранение грузов. 
- Перевеска грузов в ж/д вагонах и автотранспорте. 
- Перевалка грузов с речных судов на морские суда и наоборот. 
- Швартовка, буксировка, бункеровка и другие услуги. 
- Пассажирские услуги. 
- Комплексное обслуживание флота. 
С декабря 1994 года Азовский порт получил статус международного порта и открыт для захода иностранных судов. В порту 

действует постоянный, многосторонний Пункт Пропуска через Государственную Границу РФ. Пункт Пропуска предоставляет все услуги 
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по оформлению открытия/закрытия границы для проходящих судов (ежегодно такие услуги получают около 2000 судов) и физических лиц 
независимо от их гражданства.  

На территории порта действуют пограничная, таможенная, санитарная, ветеринарная и карантинная службы. 
Договора на выполнение погрузочно-разгрузочных работ ОАО "Азовский морской порт" заключает в соответствии с действующим 

законодательством." 
Лицо, намеревающееся заключить договор на оказание услуг по разгрузке, перегрузке и погрузке экспортно-импортных грузов, 

направляет по почте в ОАО «Азовский морской порт» (346780, Ростовская обл., г. Азов, ул. Петровская, 2, тел./факс: (86342) 5-24-26) 
заявку о заключении договора с указанием наименования (рода) груза, объема, (прочие существенные условия договора).  

ОАО «Азовский морской порт» в сроки, установленные действующим законодательством, рассматривает заявку и направляет 
заявителю проект договора на оказание услуг по разгрузке, перегрузке и погрузке экспортно-импортных грузов. 

Возможности: 
- Удобное географическое положение: порт является воротами во Внутреннюю Водную Транспортную Систему (ВВТС).  
- Интермодальные связи (доступ по ж/д и автотрассе). 
- Эффективное перегрузочное оборудование. 
- Гибкая система эксплуатации и разумные тарифы.  
- Для постоянных клиентов предоставляется 50 % скидка на портовые сборы (начиная с шестого судозахода).  
- Квалифицированный персонал.  
- Интенсивное развитие порта. 
- Порт открыт для захода иностранных судов (предоставляются услуги по открытию/закрытию границы для проходящих судов). 
- Возможность единовременного хранения до миллиона тонн . 
 
Резюме. Для продолжения успешной интеграции украинских портов в транс-портную систему Черноморского региона и 

глобальную мировую транспортную сеть необходимо уделить особое внимание реконструкции и развитию украинских портов в 
соответствии с потребностями мирового рынка. А для этого, в свою очередь, крайне необходимо в кратчайшие сроки создать 
благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов, четко проработать нормативную базу для успешного и 
взаимовыгодного сотрудничества с частным капиталом, привлечение которого в отрасль является неотъемлемым условием ее развития. 

Резюме. Для продовження успішної інтеграції українських портів у трансопортную систему Чорноморського регіону й глобальну 
світову транспортну мережу необхідно приділити особливої увагу реконструкції й розвитку українських портів відповідно до потреб 
світового ринку. А для цього, у свою чергу, конче потрібно в найкоротший термін створити сприятливі умови для реалізації інвестиційних 
проектів, чітко проробити нормативну базу для успішного й взаємовигідного співробітництва із приватним капіталом, залучення якого в 
галузь є невід'ємною умовою її розвитку. 

Summary. To continue the successful integration of Ukrainian ports in the trans-portnuû system in the Black Sea region and the global 
transportation network is necessary to give special attention to the reconstruction and development of the Ukrainian ports in accordance with the 
needs of the world market. This, in turn, is vital as soon as possible to create favorable conditions for investment projects that clearly work out a 
regulatory framework for successful and mutually beneficial cooperation with private capital, the attraction which the industry is essential for its 
development. 
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Макогон Ю. В. Становление и развитие логистического и промышленного водного пространства Украины. 
Проблема украинских портов относительно предоставления интегрированных транспортных услуг неразрывно связана с состоянием 
системы наземного транспорта, и особенно, железнодорожного транспорта Украины. Выражается она в том, что на железнодорожных 
станциях практически отсутствуют современные средству связи. Это приводит к тому, что грузовые маршруты нередко идут в обход 
Украины из-за того, что грузовладелец не имеет возможности постоянно отслеживать движение свои грузов по украинской территории. По 
своим возможностям железнодорожный транспорт уступает морскому, но перегруженность традиционных маршрутов, когда возникают 
новые регионы, генерирующие грузопотоки, и это обуславливает необходимость развития существующих и формирования новых 
логистических маршрутов. Стратегия формирования мультимодальных логистических маршрутов должна базироваться на повышении 
роли энергосберегающих и экологических видов транспорта: железнодорожного, морского, речного. 
Ключевые слова. Инфраструктура транспорта, поливариантные транспортные логистические цепочки, оптимизация грузопотоков, 
мультимодальные транспортные коридоры, логистические маршруты, транспортно-логистический рынок, управленческая логистика, 
рынок контрактной логистики.  
Макогон Ю. В. Становлення й розвиток логістичного й промислового водного простору України. 
Проблема українських портів щодо надання інтегрованих транспортних послуг нерозривно пов'язана зі станом системи наземного 
транспорту, і особливо, залізничного транспорту України. Виражається вона в тому, що на залізничних станціях практично відсутні сучасні 
засобу зв'язку. Це приводить до того, що вантажні маршрути нерідко йдуть в обхід України через те, що вантажовласник не має можливості 
постійно відслідковувати рух свої вантажів по українській території. По своїх можливостях залізничний транспорт уступає морському, але 
перевантаженість традиційних маршрутів, коли виникають нові регіони, що генерують вантажопотоки, і це обумовлює необхідність 
розвитку існуючих і формування нових логістичних маршрутів. Стратегія формування мультимодальних логістичних маршрутів повинна 
базуватися на підвищенні ролі енергозберігаючих і екологічних видів транспорту: залізничного, морського, річкового. 
Ключові слова. Інфраструктура транспорту, поліваріантні транспортні логістичні ланцюги, оптимізація вантажопотоків, мультимодальні 
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транспортні коридори, логістичні маршрути, транспортно-логістичний ринок, управлінчиська логістика, ринок контрактної логістики. 
Makogon Y.  Formation and development of logistical and industrial water space of Ukraine. 
Тhe Problem of the Ukrainian ports concerning granting of the integrated transport services inseparably linked with a condition of system of ground 
transport, and especially, a railway transportation of Ukraine. It is expressed that at railway stations practically are absent modern to a communication 
facility. It leads to that cargo routes quite often make a detour of Ukraine that the cargo owner has no possibility constantly to trace movement the of 
cargoes on the Ukrainian territory. By the possibilities the railway transportation concedes sea, but congestion of traditional routes when there are the 
new regions generating goods traffics, and it causes necessity of development existing and formations of new logistical routes. Strategy of formation 
of multimodal logistical routes should be based on increase of a role of power and ecological types of transport: railway, sea, river. 
Keywords. A transport infrastructure, polyvariant transport logistical chains, optimisation of goods traffics, multimodal transport corridors, logistical 
routes, the transportno-logistical market, administrative logistics, the market of contract logistics. 

 
Постановка проблемы. Учитывая, что через территорию Украины проходит ряд международных транспортных коридоров, 

наша страна весьма привлекательна для перевозок транзитных грузов в направлении Европа-Азия и Север-Юг. Таким образом, 
стремительный рост мирового внешнеторгового оборота в значительной степени определяет главные направления развития и украинского 
транспортно-логистического рынка. В этих условиях перед Министерством транспорта и связи особую актуальность приобретает вопрос 
реализации политики, направленной на решение. В первую очередь это касается мультимодальных контейнерных и контрейлерных 
маршрутов в рамках международных транспортных коридоров, таких как Северное море, Балтика-Черное море, ТРАСЕКА, Европа-Азия, 
«Шелковый путь». Для этого Украине нужно перейти к практике работы блок-трейнов по направлениям Балтика-Черное море, Северное 
море-Черное море, украинские черноморские порты – Москва и другие регионы РФ. По своим возможностям железнодорожный транспорт 
уступает морскому, но перегруженность традиционных маршрутов, когда возникают новые регионы, генерирующие грузопотоки, такие как 
Западный Китай, Северная Индия и другие, обуславливает необходимость развития существующих и формирования новых логистических 
маршрутов. 

Необходимо решить важную проблему интенсификации развития инфраструктуры транспорта и глобальной транспортной 
логистики, состоящей в формировании и использовании поливариантных транспортных логистических цепочек для оптимизации 
грузопотоков, снижения затрат и ускорения доставки, в том числе практической реализации идеи «нового Шелкового пути». 

Цель. Создать условия формирования мультимодальных логистических цепочек. 
На данный момент такие «узкие места» – ограниченная пропускная способность отдельных участков железных дорог, задержки 

при пересечении границ, перегрузки с одного вида транспорта на другой и технологические сбои, что, в свою очередь, снижает качество 
услуг. Стратегия формирования мультимодальных логистических маршрутов должна базироваться на повышении роли энергосберегающих 
и экологических видов транспорта: железнодорожного, морского, речного. Удельный расход топлива этих видов транспорта на порядок 
ниже, чем автомобильного. Между тем в Украине сложилась негативная тенденция строительства складских логистических комплексов 
вдали от железнодорожных и водных магистралей, то есть ориентированных только на автомобильный транспорт. Министерство, к 
сожалению, пока не проводит активной политики по целенаправленному формированию сети логистических терминалов. Необходима 
согласованная с местными органами власти политика выделения земельных участков для строительства складских логистических 
комплексов вблизи железнодорожных путей, на основных пограничных станциях. Для этого «Укрзалізниці» необходимо сохранять сеть 
подъездных путей и подготовить предложения органам местного самоуправления по оптимизации размещения складских логистических 
комплексов, исходя из требований максимального использования железнодорожного транспорта для подвоза и вывоза грузов. 

В то время как в Европе успешно развивается внутренний водный транспорт, Украина до сих пор не присоединилась к 
важнейшему для речного транспорта Европейскому соглашению (1996 г.). По судоходным каналам Рейн-Майн-Дунай и разветвленной 
системе внутренних водных путей и устьевых портов Амстердам, Роттердам, Антверпен, Констанца груз может быть доставлен 
внутренним водным транспортом практически по всей Европе. Для Украины перспективны внутренние водные маршруты Одер-Висла-
Припять-Днепр и Западная Двина-Припять-Днепр с устьевыми портами Рига-Херсон.  

Вообще в условиях глобализации мировой экономики и увеличения товарооборота темпы спроса на логистические услуги, 
которые оцениваются в 10 % ВВП, неуклонно растут: в Европе – на 5 – 6 % в год, в Америке – на 18 – 20 %. Особенно быстрыми темпами 
развиваются комплексные услуги по управлению цепями поставок. По Украине таких официальных данных нет. Логистикой у нас 
занимаются в основном западные компании. Национальным транспортным компаниям достаются заказы на выполнение работ на 
отдельных участках, то есть кому-то вершки, а кому-то корешки. Несмотря на то, что логистический рынок Украины находится на этапе 
становления, уже формируются предпосылки к развитию 3PL и 4PL провайдеров, способных решать все вопросы – от исполнения 
отдельных операций в сфере логистики до предоставления комплексных услуг и интегрированного управления логистическими цепочками 
предприятия-клиента. В структуре украинского транспортно-логистического рынка главную часть составляют транспортно-экспедиторские 
услуги, значительно меньшую – складирование и таможенно-брокерские услуги, а также управленческая логистика. Емкость рынка 
контрактной логистики оценивается в Украине в 11 – 14 млрд USD. В Германии же эта сфера деятельности по прибыльности занимает 
третье место после автомобилестроения и фармацевтики. Важную роль играет формирование сети логистических центров, 
предоставляющих комплексные услуги, включающие хранение, дистрибуцию, упаковку, сортировку товаров, а также информационные, 
консалтинговые, финансовые услуги.  

Для более эффективного использования инфраструктуры украинской части 3-го и 5-го международных транспортных коридоров 
и усовершенствования организации транспортного процесса на этих направлениях необходимо создать логистические и накопительно-
распределительные центры на границе с Венгрией, Словакией и Польшей, а также вблизи крупных морских портов. Так, по прогнозу 
«Укрзализныци», до 2015 г. ожидается увеличение объемов железнодорожных перевозок на 9 %. На наш взгляд, цифра явно занижена, если 
учитывать предполагаемые темпы роста экономики Украины и мировой торговли. В будущем железнодорожный транспорт может не 
справиться с перевозками, так как, по нашему мнению, их объем может возрасти к 2015 г. до 30 %.  

Еще одна важнейшая проблема в условиях планируемого в 2015 г. увеличения судозаходов крупнотоннажных судов в морские и 
речные порты, расположенные в акватории Днепро-Бугского лимана, – проведение дноуглубительных работ до 12,5 – 13,5 м. Надо 
отметить недостаточные пропускные способности автомобильно-железнодорожных морских переправ, что в первую очередь обусловлено 
монополизацией этого рынка одной компанией и полным отсутствием конкуренции. Как следствие, в Ильичевском порту средний срок 
ожидания загрузки на паром вагонов в 2007 г. составил 5 суток, при выводе одного судна-парома из эксплуатации – 7 – 14 суток; грузовых 
автомобилей – 4 суток, при выводе одного судна из эксплуатации – 10 – 20 суток. 

Все вышеперечисленные факторы являются прямой причиной снижения эффективности работы транспорта. Прежде всего, это 
вопрос «брошенных» поездов, которых за 2007 г. было 878, или более 43 тыс. вагонов. Нехватка портовых мощностей приводит к 
необходимости объявления конвенционных ограничений на завоз грузов в порты. В 2007 г. по «Укрзалізниці» было введено 133 конвенции, 
что повлекло за собой потерю объемов грузов в размере 75,5 тыс. вагонов. Общие потери от «брошенных» поездов и конвенционных 
запретов оцениваются в 250 – 300 млн. грн. Слишком большим остается и время простоя вагонов под грузовыми операциями в портах и на 
подъездных путях промышленных предприятий, в первую очередь горно-металлургического комплекса: в 2007 г. – 21 час, в этом году – 
уже 22,5 часов. В целом, решение проблемы сводится к двум основным направлениям: во-первых, это прогнозирование потребности и 
интенсификация развития новой инфраструктуры; во-вторых, повышение эффективности использования уже имеющейся.  

Рассмотрим на примере четырех регионов – Днепро-Бугского, Черноморского, Дунайского и Азовского – перспективы роста 
грузооборота и задачи, возникающие в этой связи перед транспортниками в части повышения пропускной способности инфраструктуры 
морских портов. Прогнозируемый грузооборот портов Днепро-Бугского региона на 2015 г. по «умеренно-оптимистическому» сценарию 
развития может составить 60 млн. т, что в 3,1 раза выше существующих показателей. Основной прирост предусматривается осуществить за 
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счет переработки навалочных и контейнерных грузов, а также грузов «брейк-балк». 
Основные задания, которые стоят сегодня перед транспортной отраслью и требуют безотлагательного решения следующие: 
- обоснованный прогноз увеличения объемов транспортной работы, который будет соответствовать росту ВВП Украины и ее 

внешнеторговому обороту, а также прогнозируемым транзитным потокам; 
- сформированная на основе этого прогноза Программа комплексного развития железнодорожной инфраструктуры, портовых 

перерабатывающих комплексов, припортовых железнодорожных станций и подходов к ним, а также автомобильных дорог; 
- реализация концепции и стратегических программ реформирования и развития всех видов транспорта; 
- разработка и реализация инвестиционных проектов развития инфраструктуры;  
- усовершенствование системы регулирования транспортных тарифов; 
- создание общего информационного поля для всех участников транспортного процесса;  
- формирование оптимальной сети логистических центров в Украине. 
Общая оценка тенденций, которые проявились на внутреннем (автомобильном, железнодорожном, внутреннем водном) 

транспорте европейского континента в последние годы, с учетом кризисных явлений в экономике, была сделана еще в феврале 2009 г. на 
71-й сессии Комитета по внутреннему транспорту (КВТ) ЕЭК ООН. Отметив, что «за последний год перспективы роста мировой экономики 
резко сузились», секретариат ЕЭК ООН в своем аналитическом обзоре пришел к выводу, что в ближайшее время, впервые с 1982 года, «по 
всему региону ЕЭК рост грузовых перевозок замедлится в большей степени, чем рост ВВП... Снижение объемов торговли товарами, по 
всей видимости, приведет к сокращению внутренних транспортных потоков. Слабеющий потребительский и инвестиционный спрос будет 
продолжать оказывать негативное влияние на все виды транспорта». 

В любом случае вполне очевидно, что процессы, происходящие на ВВТ европейского континента, не могут не влиять на этот вид 
транспорта в Украине, тем более что страна поставила цель интегрировать национальные внутренние водные пути в единую сеть водных 
путей континента. Последние по времени серьезные шаги в этом направлении были сделаны недавно: 28 сентября 2009 г. Президент 
Украины подписал Указ о присоединении Украины к Европейскому соглашению о важнейших внутренних водных путях международного 
значения, а 17 ноября им был подписан Закон о присоединении Украины к Европейскому соглашению о международных перевозках 
опасных грузов на внутренних водных путях (ВОПОГ). Поэтому вполне очевидна заинтересованность Украины в оптимизации тех 
процессов, которые определяются решениями ЕЭК ООН в сфере внутреннего судоходства и результативности исследований, проведенных 
этой международной организацией. 

В первом направлении приоритет отдается устранению «узких мест» на водных путях и восполнению так называемых 
«недостающих звеньев» путей категории Е. Второе направление касается разработки и принятия многочисленных нормативных 
предписаний и рекомендаций в сфере судоходства и перевозки грузов, унификации судовых документов и технических предписаний для 
судов в целях обеспечения безопасности судоходства, предотвращения загрязнения вод и воздуха судами внутреннего плавания, 
информационного обеспечения судоходства и т.д. По каждому из пунктов плана определена их очередность (первая или вторая) во 
времени, отведенном для реализации программы. Более подробно к каждой из проблем ВВТ, которыми ЕЭК ООН занимается многие годы 
и (или) которыми ей предстоит заниматься в ближайшую пятилетку, мы еще вернемся в последующих публикациях. 

В современных условиях торговый порт является не просто промежуточным звеном между различными видами транспорта, он 
играет активную роль в мировой транспортной системе. В последнее время происходит активный процесс диверсификации портовых услуг, 
при котором значительная часть деятельности портов входит за рамки  обычных функций свойственных порту. 

Современный порт выполняет следующие основные функции: 
 служит связующим звеном для движения грузов между сушей и морем; 
 выступает как  центр хранения груза, его перевалки и преобразования; 
 может быть местом расположения зоны переработки промышленного и коммерческого экспорта и импорта. 
Порт также является центром коммерческих услуг, предоставляя своим пользователям комплекс услуг по перевалке грузов, 

выступает в роли центра индивидуального обслуживания, центра технических услуг, экологического центра и таможенной зоны (как 
например украинские порты). Кроме того, при наличии благоприятных условий и поддержке правительства, порт может создать все 
необходимые условия для развития промышленности в припортовой зоне. Другими словами, современный порт – это транспортный узел, 
центр услуг, база материально-технического обеспечения торговли и промышленного развития припортовой зоны. 

В эволюции развития портов до последнего времени выделяли 3 поколения. Однако, сегодня уже можно говорить о 4-м 
поколении портов, которые уже появляются в последнее время. Необходимо отметить, что до середины прошлого столетия в управлении 
портами доминировала консервативная стратегия административной регуляции, однако она не могла удовлетворить растущих 
потребностей международной торговли. В связи с этим во многих портах мира уже давно отказались от такой стратегии. На смену пришла 
стратегия коммерциализации деятельности порта. Она способствовала появлению портов второго и третьего поколений, которые смогли 
успешно выжить за счет роста грузооборота, увеличения числа судозаходов и главное за счет организации на своей территории 
промышленной и коммерческой деятельности. 

Другим направление активизации стратегии развития порта является его ориентация на комплексную обработку и распределение 
информационных потоков, связанных с обслуживанием грузопотоков. Если  в прошлом основным критерием развития порта выступала его 
инфраструктура, то сегодня к нему добавляется еще один не менее важный элемент – это "инфоструктура", то есть информационная структура 
порта. Именно инфоструктура играет главную роль с точки зрения рассмотрения порта как элемента логистической цепочки, так как она 
определяет конкурентоспособность порта, потому что от неё в основном зависит качество и, главное, сроки доставки товаров от производителя 
к потребителю.  

Очень важные аспектом стратегии развития современного порта является его организационная интеграция. Порту трудно 
перейти в категорию третьего поколения без проведения определенных организационных изменений, которые касаются взаимосвязей 
между разными видами деятельности внутри порта и взаимосвязей между портом и муниципальными органами. Кроме того, она 
предполагает изменение организационной структуры управления порта, переход от жёстких к более гибким и адаптивным 
организационным структурам.  

Порты третьего поколения появились в 80-х годах благодаря интенсивному развитию контейнеризации и широкому 
распространению мультимодальних перевозок. Кроме того, этому способствовало развитие логистического подхода в управлении и 
оптимизации цепей поставок (в которые активным образом включались порты). Однако это  совсем не значит, что деятельность портов 
первого и второго поколения подошла к концу.  

Традиционные портовые услуги, связанные с обработкой судов, остаются и будут оставаться основной деятельностью порта. 
Разница состоит лишь в то, что в портах второго и третьего поколения кроме традиционных, то есть стивидорних услуг, дополнительно 
оказывается широкий комплекс услуг не только грузу, но и судну и пассажирам. При этом навигационные услуги, грузовые операции, 
складирования грузов и другие традиционные портовые услуги выполняются на уровне современного  менеджмента с использованием 
новейших средств телекоммуникации. В портах третьего поколения портовая инфоструктура, как правило, интегрированная в 
телекоммуникационную сеть, которая нередко совмещает всех участников не только транспортного процесса, но и процесса производства и 
распределения товаров, то есть общую логистичекую цепочку. 

В XXI веке порты третьего поколения призваны играть роль связующих звеньев, которые связывают магистральные 
(межконтинентальные) направления различных видов транспорта. Такие порты – дистрибьюторы будут способствовать 
интернационализации транспортной сети и, тем самым, глобализации международной торговли и мировой экономики. Располагая на 
стыках транспортных магистралей, они будут выступать в роли стратегических центров комплексного управления товародвижением и 
товарораспределение в мировой торговле.  
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В мире еще очень много портов, которые по уровню своего развития принадлежат к портам второго и даже первого поколения. В 
Украине еще нет ни одного порта, который бы в полной мере  отвечал мировым требованиям портов третьего поколения. 

Однако при этом уже появляются порты четвертого поколения. Это порты, на территории которых кроме функций, свойственных 
для портов 3 поколения, создаются промышленные предприятия, не связанные с основной деятельностью портов, однако, расположенные 
на его территории. При этом они входят составной частью в общую организационную структуру порта, однако для этого организационная 
структура порта должна быть гибкой с использованием современных адаптивных организационных структур управления. Это, например, 
могут быть структуры с центрами прибыли или сетевые структуры в виде кластеров, товариществ или сообществ. Кроме того, к портам 
четвёртого поколения можно отнести порта, на территории которых расположены крупные логистические центры. Они выделяются из 
общей эволюции портов, так как на сегодняшний день, именно вблизи крупных портов располагаются логистические центры. Однако уже в 
ближайшем будущем логистические центры в просе мировой интеграции и кооперации могут вырасти до значительных размеров. И тогда 
возникнет обратная ситуация: не логистический центр на территории порта, а порт, как составной элемент крупного логистического центра.  

Сегодня сложно назвать какой-либо порт в мире, который бы полностью отвечал критериям 4 поколения. Однако, многие порты 
уже обладают многими параметрами, свойственными для портов 4-го поколения. Такая тенденция прослеживается, например, среди портов 
Германии. Что касается украинских портов, то, несмотря на то, что многие из них в эволюционном развитии находятся на уровне портов 2-
го поколения, однако, крупные порты Черноморского региона (такие, например, как Одесса и Ильичёвск) уже используют параметры, 
которые  свойственны для портов 4-го поколения, то есть создают на своей территории промышленные предприятия различных форм 
собственности и направлений деятельности. Однако общая структура управления и распределения ресурсов, а также используемые 
стратегии развития порта остаются на уровне регулируемого администрирования.  

Современный менеджмент в украинских портах больше ориентирован на проблемы, связанные со стивидорними и складскими 
операциями, в то время, как зарубежные порты завоевывают авторитет у грузовладельцев путем расширения ассортимента портовых услуг 
относительно груза, судна и пассажиров. Если наш портовый менеджмент обходит стороной проблемы, которые возникают у клиентов вне 
перегрузочного процесса, то в портах Болгарии, России, Румынии и Турции все проблемы клиентов портовики рассматривают как свои 
собственные, именно поэтому порты этих стран сегодня более конкурентноспособны чем наши. 

Развитие отечественных портов и всего транспортного комплекса неразрывно связано с использованием современных 
технологий управления и оптимизации процессов перегрузки и доставки грузов. При этом основное внимание должно быть направлено на 
решение вопросов организационного характера. В настоящее время уделяется огромное внимание вопросам улучшения технологического 
процесса перегрузки в портах, замены техники и разработки новых технологий, При этом практически не уделяется внимание вопросам 
организационного характера. В настоящее время в украинских портах практически не возможно внедрение современной системы доставки 
грузов «just in time». И связано это не с проблемами плохой оснащённости или устаревшими технологиями, а в первую очередь с 
отсутствием необходимой системы организации всей логистической цепочки от производителя к потребителю. Сегодня основная проблема 
в портах, заключается не в том, как быстрее осуществить перегрузку груза, а в том, как организовать все службы порта, таким образом, 
пробы процесс оформления занимал как можно меньше времени. При этом затраты времени на перегрузку не сопоставимы по времени с 
затратами на прохождение всех необходимых процедур, связанных с вывозом грузов из порта. 

Важнейшим требованием к порту в современных условиях является его способность делать интегрированные информационные 
услуги. Раньше уровень развития порта, его соответствие современным требованиям в основном определялось инфраструктурой, связанной с 
перегрузкой и складированием грузов в порту. В настоящее время конкурентоспособность порта, кроме наличия современной перегрузочной и 
транспортной инфраструктуры, существенно зависит от степени развития инфоструктури (информационной структуры). Современный порт – 
это международный информационный центр, пользователи которого это не только управленческий персонал порта, но и грузовладельцы, 
мультимодальные операторы, судовладельцы, таможенные ведомства, страховые компании, кредитно-банковские учреждения, агенты, 
экспедиторы, сюрвейери и многие другие. 

Проблема украинских портов относительно предоставления интегрированных информационных услуг неразрывно связана с 
состоянием системы наземного транспорта, и особенно, железнодорожного транспорта Украины. Выражается она в том, что на 
железнодорожных станциях практически отсутствуют современные средству связи. Это приводит к тому, что грузовые маршруты нередко 
идут в обход Украины из-за того, что грузовладелец не имеет возможности постоянно отслеживать движение свои грузов по украинской 
территории. 

Для решения указанной проблемы наиболее эффективным является разработка системы организационного взаимодействия, 
основанной на современных логистических принципах, которая включает в себя в первую очередь сокращения времени доставки грузов на 
всех этапах логистической цепочки, во-вторых, повышение качества услуг, и в третье – сокращение расходов. Сегодня не целесообразно 
говорить о какой-либо оптимизации процесса доставки, когда на практике материальный поток опережает информационный, что само по 
себе уже является нонсенсом. У нас отсутствует единая информационная системы, которая бы связывала воедино все службы и 
контролирующие органы в порту. Отсутствует единая эффективная система документооборота, которая бы использовала минимальное 
количество необходимых первичных документов, и современные системы информационного документообмена. 

Средиземное море (Mediterranean Sea) является межматериковым морем Атлантического океана, который имеет с ним сообщение 
на западе через Гибралтарский пролив. В водах Средиземного моря выделяют следующие моря: Тирренское, Альборан, Лигурийское, 
Балеарское, Ионическое, Адриатическое и Эгейское. Кроме того, в бассейн Средиземного моря принято присоединять Мраморное, 
Азовское, Черное и Киликийское море. 

Средиземное море врезается в сушу между материками Европа, Африка и Азия. На северо-востоке Средиземное море 
соединяется проливом Дарданеллы с водами Мраморного моря, затем через пролив Босфор с Черным. На юго-востоке через Суэцкий канал 
соединяется с Красным морем. 

К Средиземному морю выходят территории 17 государств, в том числе таких индустриально развитых стран, как Франция, 
Италия, Испания, Турция, Израиль, Египет и другие. На побережье протяженностью около 45 тыс. км постоянно проживает более 130 млн. 
человек. К ним ежегодно добавляется до 100 млн. туристов. Все это определяет важную роль Средиземноморского региона в мировой 
экономике. Море служит важнейшей транспортной магистралью, которая соединяет средиземноморские и черноморские государства со 
странами всех континентов. Через крупные средиземноморские порты (Марсель, Барселона, Генуя, Пирей, Бейрут, Хайфа, Александрия и 
другие) проходят главные грузовые и пассажирские перевозки, как каботажные, так и дальнего плавания. Особое место в транспортных 
связях занимает Суэцкий канал – кратчайший путь, соединяющий Средиземное море с Индийским океаном. В структуре судоходства 
преобладают нефть и нефтепродукты, газ, генеральные грузы. 

На шельфе некоторых районов моря обнаружены месторождения нефти и газа. Нефтегазоносность выявлена у берегов Испании, 
Франции, Италии, Греции и африканских государств. Разведочное бурение ведется на шельфах Адриатического и Эгейского морей, 
африканского побережья. 

Рыболовство и добыча морепродуктов (моллюсков, ракообразных) в море в основном проводится на малых судах в относительно 
небольших акваториях и носит местный характер. Промысел ведется преимущественно в прибрежной зоне, вблизи островов, на банках и в 
районах подъема к поверхности обогащенных питательными веществами глубинных вод. 

Важнейшая экономическая отрасль Средиземноморья – рекреация. Побережье моря – один из главных мировых регионов 
массового отдыха и туризма. Основные курортные зоны расположены в приморских районах Франции, Испании, Италии, Греции, 
Хорватии, Турции, Туниса. 

Балто-Черноморский коридор развития – это проект создания в Восточной и Центральной Европе зоны опережающего 
инфраструктурно-промышленного развития и самостоятельного субъекта мирового развития как способ долгосрочной военной, 
политической и социально-экономической стабилизации региона. 
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Ликвидация «санитарного кордона» между Европой и Россией возможна на основе опережающего промышленного развития региона 
– Балто-Черноморского коридора развития – и наделения его ответственной мировой ролью. Балто-Черноморский коридор развития должен 
стать регионом стабильности и процветания, напрямую заинтересованным в снижении конфронтации между Россией и Западной Европой и 
углублении их взаимодействия. Только в этом случае будет обеспечена безопасность России и в то же время наступит конец «лимитрофной» 
судьбы центральноевропейских стран (от Прибалтики и Польши до Сербии, Болгарии и Греции), на протяжении своей истории не раз бывших 
разменной монетой или полем боя в противостоянии «востока» и «запада». 

Формирование Балто-Черноморского коридора развития (БЧКР) является единственной разумной альтернативой «Восточному 
партнерству» – уже запущенному проекту Евросоюза, направленному на окончательное оформление «санитарного кордона». 
Неестественность «Восточного партнерства», соединяющего куски совершенно разных регионов (Кавказа и Центральной Европы), выдает 
примитивную и в то же время опасную стержневую идею этого проекта – создание инфраструктуры транспортировки среднеазиатских 
энергоресурсов в обход России («игра на трубах»). Реализация данной инициативы не позволит решить ни одну из действительно острых 
проблем двух указанных регионов. 

Чтобы стабилизировать Кавказ необходимо не вырывать три постсоветские республики из регионального контекста, включая их 
в единое экономическое пространство с Украиной, Молдовой и ЕС, а формировать устойчивую архитектуру экономического развития и 
военно-политической стабильности в рамках Большого Кавказа. Без согласования позиций всех субъектов в регионе массовое создание 
перспективных рабочих мест в регионе невозможно. А без этого – невозможна и социально-политическая стабильность Кавказа. 

Та же ситуация – с Центральной Европой. Без промышленного развития всех стран региона, образующих в совокупности более 
чем 100-миллионный рынок, экономическое, культурное и социально-демографическое развитие стран, входящих в него, будет 
невозможно. 

Главным инструментом формирования Балто-Черноморского коридора развития является его опережающее энергетическое 
развитие и включение в трансконтинентальные транспортные магистрали.  

Как бы парадоксально это ни звучало, именно обеспечение энергетической независимости стран региона позволит снять 
конфликтность в трехсторонних отношениях ЕС, стран региона и России. В настоящий момент фактически завершено формирование 
важнейшего с данной точки зрения узла региональных энергетических противоречий – украинско-польско-белорусско-прибалтийского. 
Суть ситуации здесь состоит в том, что состоявшееся закрытие Игналинской АЭС в Литве оставило Вильнюс и Ригу без главного 
источника электроэнергии. Поэтому для обеспечения их энергобезопасности необходим импорт электроэнергии с украинских АЭС через 
территорию Беларуси. Это временное увеличение значимости республики в региональном контексте может быть использовано для 
ускоренного строительства на западе Беларуси одной или двух АЭС на сверхльготных условиях (целевой государственный кредит под 2 – 3 
%). Одновременно необходимо будет заключение договора между Беларусью с одной стороны, Литвой и Латвией – с другой – о 
гарантированных поставках электроэнергии с белорусских АЭС по фиксированной низкой цене (с рентабельностью 5 – 10 %) в обмен на 
отказ Литвы от строительства новой АЭС на своей территории. Кроме того, Литва и Латвия должны быть приглашены к созданию вокруг 
АЭС промышленных кластеров, что требует отдельной проработки. 

Аналогичный подход может быть применен в отношениях с Польшей. Здесь правительство планирует возведение к 2020 году 
двух АЭС (в Подлясье и Поморье) для уменьшения доли «грязной» электроэнергии каменноугольных ТЭЦ в своем энергобалансе. При 
этом поляки согласились бы получать все преимущества от атомной энергетики и не беря на себя многочисленные заботы по строительству 
АЭС. Это открывает возможность реализовать проект строительства АЭС на границе с Польшей для экспорта в эту страну электроэнергии. 
При одновременной реализации проекта, заключенного с компанией «Kulchik Holdings» по строительству каменноугольной ТЭЦ в 
Беларуси польским горнякам будет обеспечен стабильный сбыт продукции. Таким образом, Беларусь сможет строить взаимоотношения с 
Польшей на более прочных позициях. 

Реализация указанных проектов предполагает последующее создание вокруг очагов дешевой электроэнергии кластеров 
промышленного развития, основанных на привлечении немецких, российских и иных технологий. На первом этапе дешевая электроэнергия 
должна стать главным конкурентным преимуществом центральноевропейских стран с точки зрения реализации в них промышленных 
проектов.  

Данные проекты должны быть ориентированы как на внутренний рынок региона (для чего необходимо создание 
соответствующей нормативной базы между первичными участниками БЧКР), так и на внешние, глобальные рынки.  

Отдельным направлением промышленного развития региона должны стать проекты, связанные с фундаментальными 
исследованиями, направленными на решение задачи по строительству «евразийского сухопутного моста», связывающего Европу с Южной 
Азией и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Они обеспечат масштабный и продолжительный спрос на широкую номенклатуру товаров 
промышленного производства, что и составит основу уникальной специализации и конкурентоспособности БЧКР в мировом 
распределении труда. Кроме того, это обеспечит практическую ориентированность работы сохранившихся в Беларуси уникальных научных 
школ, которые в новых условиях смогут, наконец, стать реальной производительной силой. 

При этом стартовой площадкой и лидером Балто-Черноморского коридора развития может и должна стать Беларусь как часть 
Союзного государства Беларуси и России. Польша, включенная в ЕС, слишком связана обязательствами в рамках этой организации. 
Украина поражена глубоким кризисом и в значительной степени утратила дееспособность. Только Беларусь в союзе с Россией имеет 
организационные и политические возможности продвигать такую инициативу. 

Мегапроект «евразийского сухопутного моста», (как в его энергетической, так и в транспортной составляющей), безусловно, 
зависит от воли большого количества государств, внешних по отношению к региону (Китай, Индия, Япония, Турция, страны Средней Азии, 
Монголия, Пакистан). Ведь финансирование мероприятий подобного масштаба, потребует, прежде всего, создания специальных 
финансовых инструментов, независимых от глобальных спекулятивных валютных рынков.  

Однако данное обстоятельство может стать не препятствием, а благоприятным фактором развития региона. Продвижение 
проекта трансъевразийских магистралей должно лечь в основу общей политической повестки дня стран Центральной и Восточной Европы. 
Именно такая – долгоиграющая и амбициозная – повестка дня нужна сегодня Беларуси для действительно активизации внешней политики 
и ухода из губительного поля геополитических альтернатив. 

Важнейшими проектами и задачами, на реализации и решении которых сосредоточено внимание, как самих стран 
Черноморского региона, так и Европейского Союза и Организации Объединенных Наций, являются: 

 разработка и реализация системы трансчерноморских интермодальных линий с использованием наиболее эффективного 
международного опыта;  

 завершение формирования, реконструкция и строительство кольцевого автотранспортного коридора вокруг Черного моря;  
 налаживание системы функционирования трансчерноморских морских и кольцевых сухопутных перевозок с 

использованием наиболее эффективного европейского опыта. 
 Во второй половине прошлого года первая из этих задач получила дополнительную конкретизацию по предложению 

Министерства транспорта России в виде освоения новейшего средиземноморского, балтийского и скандинавского опыта в 
создании и развитии трансчерноморских грузовых и пассажирских паромных перевозок. 

 В связи с этим необходимо отметить, что трансчерноморские морские перевозки обеспечивают решение трех важнейших 
задач: 

 Осуществление торговых связей между Европой и Азией через Черноморский регион;  
 Обслуживание внешней торговли Черноморских стран с государствами других континентов путем широкомасштабных 

морских перевозок через пролив Босфор и Средиземное море;  
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 Обеспечение торговли черноморских стран между собой через соответствующие порты. . 
Из этих портов ключевыми опорными пунктами интермодальных линий являются Варна и Бургас в Болгарии; Констанца в 

Румынии; Измаил, Ильичевск, Одесса, Южный (Терминал ТИС), Скадовск, Евпатория, Керчь и Мариуполь в Украине; Новороссийск, 
Кавказ и Сочи в России, Поти и Батуми в Грузии; Стамбул (терминалы Кумпорт и Марпорт), Самсун, Трабзон, и Деринже (на мраморном 
море) - в Турции. Именно эти порты в настоящее время достаточно широкомасштабно участвуют в приеме и обработке судов - 
контейнеровозов, железнодорожных и автомобильных паромов. Ключевыми опорными пунктами для расширения и развития круизного 
бизнеса в регионе Черного моря в настоящее время служат Бургас (включая Несебр), Варна, Констанца, Одесса, Севастополь, Ялта, 
Новороссийск, Сочи, Батуми и Стамбул. Сотрудничество именно этих портов с судовладельческими компаниями, экспедиторами, агентами 
и туроператорами должно стать и в значительной мере уже является опорной базой для развития трансчерноморских магистралей и 
круизного бизнеса в нашем регионе. Инвестиции в развитие именно этих портов, в строительство и реконструкцию именно в них 
соответствующих терминалов, а также сухопутных (железнодорожных и автомобильных подходов к ним) представляет первостепенный 
интерес для инвесторов, основных банков, кредитующих реализацию транспортных проектов в регионе и государственных органов 
соответствующих стран. 

С учетом весьма ограниченной пропускной способности пролива Босфор и достаточно быстро обостряющейся ситуации вокруг 
проблемы безопасности мореплавания в проливе, который расположен в центре шестнадцатимиллионного города, располагающегося 
фактически на двух континентах (Европе и Азии), весьма важной транспортной задачей на ближайшие годы и десятилетия является 
переключение грузопотоков между странами Черноморского и Балтийского регионов с морских путей вокруг Европы на интермодальные 
сухопутные перевозки между портами Украины и Прибалтийских государств: Литвы, Латвии и Эстонии в Прибалтике и частично Польши, 
а также между портами Болгарии и Румынии на Балканском полуострове и портами Польши, Германии и Нидерландов в регионе 
Балтийского и Северного морей. 

В связи с этим большое значение имеет развитие системы скоростных железнодорожных маршрутных поездов (block-train).Эту 
задачу впервые выдвинули транспортники прибалтийских стран при активной поддержке Укрзалізниці и Министерства транспорта 
Украины (в настоящее время Министерство инфраструктуры). Идея такого переключения грузопотоков активно поддержана странами 
Европейского Союза с опорой на болгарские и румынские порты на юге и польские, немецкие и нидерландские порты на севере. Надо 
прямо сказать, что определенную конкуренцию этим перевозкам составят сухопутные транспортные пути между европейскими странами и 
Турцией через мосты над Босфором и тоннель под Босфором. 

 
Резюме: Для решения указанной проблемы наиболее эффективным является разработка системы организационного взаимодействия, 
основанной на современных логистических принципах, которая включает в себя в первую очередь сокращения времени доставки грузов на 
всех этапах логистической цепочки, во-вторых, повышение качества услуг, и в третье – сокращение расходов. Сегодня не целесообразно 
говорить о какой-либо оптимизации процесса доставки, когда на практике материальный поток опережает информационный, что само по 
себе уже является нонсенсом. У нас отсутствует единая информационная системы, которая бы связывала воедино все службы и 
контролирующие органы в порту. Отсутствует единая эффективная система документооборота, которая бы использовала минимальное 
количество необходимых первичных документов, и современные системы информационного документообмена. 
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Мар'янович В., Джурович-Тодорович Я, Джорджевич Д. Стимулювання процесу розвитку промисловості Сербії. 
Одним з найбільш важливих питань щодо економічного росту економіки країни є його структурний аспект, як галузевий, так і 
регіональний. Типова вертикальна трисекторна модель розглядає три мега сектора - первинний (переважає сільське господарство) , 
вторинний (з перевагою промисловості) і третинний (переважають різні види бізнесу і неробочі послуги). Одим з найважливіших секторів 
економіки, безумовно, є промисловість як домінанта вторинного сектору, так як розвиток первинного сектора безпосередньо залежить від 
неї, а також сфери послуг. У зв'язку з цим, до аналізу промислового зростання (спаду) слід підходити стратегічно і з урахуванням 
інтелектуальної складової. У випадку з Сербією, такий активний підхід держави особливо важливий, не тільки через глобальну економічну 
кризу, а й у зв'язку з деіндустріалізацією, яка вже спостерігається у певних секторах економіки. Це важливо не тільки через певний стимул 
для галузей промисловості, а й через його непрямий вплив на сферу послуг, яка не може розвиватися належним чином у Сербії без 
повторної індустріалізації. 
Ключові слова: промислова структура, стратегія, розвиток, Сербія, технологічна група, сектор високих технологій. 
Марьянович В., Джурович-Тодорович Я., Джорджевич Д. Стимулирование процесса развития промышленности Сербии. 
Одним из наиболее важных вопросов в отношении экономического роста страны является его структурный аспект, как отраслевой, так и 
региональной. Типичная вертикальная трехсекторная модель рассматривает три мега сектора - первичный (преобладает сельское 
хозяйство), вторичный (с преобладанием промышленности) и третичный (преобладают различные виды бизнеса и нерабочие услуги). Одим 
из важнейших секторов экономики, безусловно, является промышленность как доминанта вторичного сектора, так как развитие первичного 
сектора напрямую зависит от нее, а также сферы услуг. В связи с этим, к анализу промышленного роста (спада) следует подходить 
стратегически и с учетом интеллектуальной составляющей. В случае с Сербией, такой активный подход государства особенно важен, не 
только из-за глобального экономического кризиса, но и в связи с деиндустриализацией, которая уже наблюдается в определенных секторах 
экономики. Это важно не только из-за определенного стимула для отраслей промышленности, но и из-за его косвенного воздействия на 
сфере услуг, которая не может развиваться должным образом в Сербии без повторной индустриализации. 
Ключевые слова: промышленная структура, стратегия, развитие, Сербия, технологическая группа, сектор высоких технологий. 
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One of the most important segments of the observation of the economic development is its structural aspect, both vertical (sectoral) and horizontal 
(regional). A typical vertical three-sector model considers three mega sectors - primary (dominated by agriculture), secondary (dominated by 
industry) and tertiary (dominated by various types of business and non-business services). One of the most important economic sectors certainly is 
industry as the dominant secondary sector, because the development of the primary is directly dependent on it, as well as the tertiary sector (both 
production- and income-dependent). For this reason, the industrial development should be approached strategically and its development be 
intelligently managed. In case of Serbia, such an active approach of the state is especially important, not only because of the global economic crisis, 
but also due to the transitional de-industrialization, which has already taken its toll in certain "critical" sectors. This is important not only because of 
the encouragement of industry sectors, but also because of its indirect impact on the tertiary sector, which cannot develop properly in Serbia without 
re-industrialization. 
Key words: industrial structure, strategy, development, Serbia, technology group, the high tech sector. 
 

Introduction 
Serbian industry is nowadays characterized by a large technology gap, accumulated losses, insolvency, low productivity levels, high costs 

of production, labor surplus, low competitiveness, low level of marketing, incomplete ownership transformation as well as unclear and slow 
restructuring. The cumbersome process of transition mostly affects large industrial centers (giants) who were actually the carriers of the overall 
development. Unreasonable delays in their restructuring and privatization, giving precedence to other business entities, led to the regression of a large 
number of regions which will take time to recover, if at all possible now. This situation has led to huge regional disparities, with incalculable 
economic and demographic consequences. 
Considering that over 10% of the total number of workers in the industry work in sectors that have the highest long-term stagnation, it becomes clear 
how serious the situation is. Economic policies must first be directed towards the revitalization of these sectors, because their continued stagnation 
would have wider negative socio-economic implications. 

The paper will present in detail the basic directions of the industrial development of Serbia, as well as the main problems that the sector 
faces. Given the complexity and heterogenity of the sector, it is not followed in the paper as a homogeneous whole, but is energized according to the 
technological groups, from low technology, to high-tech industries. The paper presents the detailed overview of the growth, employment, earnings 
and balance of the foreign trade of each of the stated technology branches, where promising, potentially promising and "critical" branches will be 
noted. The main contribution of this paper, in addition to identifying the above mentioned branches, are recommendations for the promotion of 
industry, both promising and "critical" branches. 

1. Main Trends of Industrial Development in Serbia 
If the industrial development in Serbia and the EU is considered in a past few years, the conclusion will be reached that the situation in 

Serbia is quite different that the one in the EU. The leading industrial sectors in the EU, above the others: mechanical, electronic, pharmaceutical, 
chemical, and textile industries, are still either developing or at closing in Serbia. The share of industry in Serbia in the total of GVA for the period 
2001-2007 is decreasing (from 24.8% to 20.6%), while in the other transition countries this share is maintained on a relatively high level.1 

Table 1 
Industry share in GVA 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
ЕU-27 21.7 21.7 20.7 20.4 20.2 20.2 20.1 
Bulgaria 25 24.3 24.7 24.3 24 24.1 24.1 
Czech Republic  31.5 30.5 29.5 32.1 31.6 32 32.6 
Estonia 22.7 22.5 22.5 22.1 21.6 21.2 21.3 
Cyprus 11.8 11.9 11.7 11.7 11.3 10.3 9.8 
Latvia 17.5 17.2 16.7 16.4 15.5 14.5 13.6 
Lithuania  24.7 23.4 24.5 25.8 25.3 24.1 22.6 
Hungary 25.6 24.6 25.2 24.4 25.3 25.3 25 
Malta 20.8 20.7 21 19.1 18.5 17.5 17.7 
Poland 22.5 22.3 23.7 25.2 24.7 24.7 23.2 
Rumania 30.5 31 28.2 27.6 27.9 27.8 26.4 
Slovenia 29.3 28.8 28.9 28.3 27.3 27.1 26.4 
Slovakia 28.5 26.8 28.9 30.3 29.4 28.6 30.3 
Croatia 24.3 23 22.8 23.4 23.9 23.5 23.3 
Macedonia 26.1 24.2 24.4 22.7 23.1 23.5 - 
Serbia 24.8 24 22.8 22.4 21.5 21.1 20.6 

Source: Republic Development Bureau. 
 

Concerning employees, their total number in industry in 2007 was 460.395, which is 34.6% less than in 2001. The process of privatization 
and restructuring has apparently affected at the larges part the industry workers. Net income in this sector is also marked by slower growth than the 
growth in other sectors during the observed period.  

In the process of clumpy transition, large industrial centers (giants) are most heavily affected, and these had been in fact the bearers of the 
whole development! 

Having in mind that more than 10% of the total number of industrial workers is employed in the sectors with the greatest stagnation in 
years, it becomes clear that the situation is serious. Economic policy measures have to be focused primarily on the revitalization of these sectors, 
because their further stagnation would have wider negative social and economic consequences. The tertiary sector in Serbia is also lacking this kind of 
absorbing power to accept ten thousands of workers from the industrial sector. It is apparent that the state would have to invest exceptional effort in 
the direction of restructuring the mention sectors which are mainly work-intensive. The increase in the production and productivity is the final goal of 
future measures of the industrial policy, and this further means that a certain number of the employees will have to "move out".  

The income level is in "the most critical" state in the sectors of textile and leather and shoes production, intolerably low and obviously the 
lowest, with only 31.6% and 34.6% in comparison to the republic average income in the industry. The production of radio, television and 
communication equipment, as well as precise and optical instruments has also a very low average. On the other hand, tobacco industry has 
significantly the largest average income, which is almost 2.5 times larger than the republic average for the industry, and the following are the 
production of office equipment and computers, coke, oil derivatives, chemical industry and food industry.  

2. Recommendation for Further Development 
If the manufacturing industry is structured according to technological groups, it will be observed that the low technology sectors comprise 

almost ½ of the total manufacturing industry, the following are medium-low technology (27.4%), medium-high technology (23.4%) and high 
technology sectors in the end, with only 1.2%. It is perfectly clear that with such an industrial structure it is hardly possible to enter the higher phase 
of competitiveness. A huge problem of the manufacturing industry are those sectors of low technology that currently employ the larges part of the 

                                                           
1 Republic Development Bureau. 
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workforce, and have the lowest average income, and simultaneously they record a large decrease in productivity and increase in the foreign trade 
deficit. 
 

Table 3 
Manufacturing structure by technological groups 

 Sectors 
Average 

growth rate 
2001-2007 

Employees 
structure 2007 

Average net 
wages Index 

2007 

Foreign 
trade 

balance 
2001-2007 

Share in 
total 

manuf. 
2007 

Food and 
beverages  

3.1 16.5 95.3 1955.3 

Tobacco  3.4 0.5 249.7 -547.5 
Textile yam, 
fabrics and 
related 
products 

-8.3 3.7 34.6 -1288.2 

Clothing and 
fur prod. 

-17.5 4.3 31.6 293.6 

Leather and 
shoes prod. 

-9.4 2.6 45.9 -359.2 

Wood and cork 
prod. 

-11.2 2.3 41.7 -444.9 

Cellulose and 
paper prod. 

-1 1.7 67.5 -1488 

Publishing, 
printing and 
reproduct. 

0 3.6 93.5 -267.6 

Furniture and 
other products 

5.6 3.5 52.7 -348.8 

Low technology 

Recycling  3.6 0.6 67.8 346.3 

48 

Rubber and 
plastics  

5.4 4.2 85.1 277.4 

Nonmetal and 
mineral prod. 

-0.5 4.8 78.8 -613.8 

Basic metal 
prod. 

10.8 4.3 111.5 623 

Metal 
products, 
except for 
machineries  

1.4 6.8 63.1 -1090.5 

Medium-low 
technology 

Coke and oil 
derivatives 
prod. 

14.6 0.9 143.8 -2247 

27.4 

Chemical prod. 8.8 5.4 122.7 -6688.3 

Machines and 
machineries, 
except 
electrical 

-2.9 6.2 74.2 -5687.2 

Electrical 
machines and 
appliances  

3.4 3.3 75.6 -858 

Motor vehicle 
and trailers 

-0.4 5.2 61.9 -4606.9 

Medium-high 
technology 

 Other 
transport. 
means 

-1.9 1.8 66.4 64.4 

23.4 

Office 
equipment and 
computers 

- 1 136.2 -1569.9 

Radio, TV and 
communication 
equip. 

-20 0.8 48.8 -2231.1 High technology 

Delicate and 
optic. 
instruments 

-2.6 1.2 46.9 -1435.2 

1.2 

Source: Statistical Office of the Republic of Serbia. 
 

All "perspective" sectors (marked in green in the table) have to be maximally supported by the economic policy measures, especially fiscal 
and monetary, and we believe that this will be the easiest task for the creators of economic policy of the Republic of Serbia, because these sectors 
have become very strong in the international competition. The efforts directed to their development will be in the direction of the permanent 
stimulation.  

One of the urgent problems in the Serbian economy is, however, low-technology sectors of textile, leather and shoes, and wood and paper 
production. These "critical" sectors record a huge decrease in the production, productivity and export; the average wages is significantly lower, and 
they still have a large number of the employees. It is a twofold problem: on the one hand, the effort to stimulate the production with greater 
productivity, and on the other, solving the problem of the excessive workforce. It is obvious that some of the companies of this sector have lost the 
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pace so heavily that they will go bankrupt, but relatively "healthy" companies will have to be maximally supported by expansive measures of 
economic policy. It is primarily the case with the production of clothing that even with negative growth rate and the lowest income average still 
records surplus in goods exchange! The state will have to use strong expansive fiscal policy in regard to these "critical" sectors, in the sense of tax 
relief or by granting subventions aimed to stimulate production. Expansive monetary policy, in the sense of crediting with minimal interest rate would 
also give positive results. The excessive workforce would be solved by a strong social policy, without which a package of simulative economic policy 
would be incomplete. Expansive policy would also have positive impact on attracting FDI to this sector. 

The medium-low technology sector is the second important sector concerning manufacturing, and its share is almost 1/3 of industrial 
production. The greatest growth within it is recorded by rubber and plastic production, as well as coke and oil derivatives. This is relatively healthy 
sector with quite high growth rate, except for production of nonmetal minerals that record slow decrease.  

The third important sector is medium-high technology which makes 23.4% of all manufacturing. The perspective sectors that should be 
mentioned are chemical products, electrical machines and appliances and other transport equipment production. Production of machines and 
appliances, except for electrical, as well as the production of motor vehicles are very special sectors, because they demand relatively high 
technological accomplishment for the production, so the activity of the state in the sense of attracting suitable strategic partners from the developed 
countries is of a great importance. It is easily understood that modern technology is condition sine qua non for the development of this sector, and it 
can be provided in two ways: by transfer from foreign countries and by strongly stimulating scientific and research institution to take an active part in 
permanent process of applied research for the needs of the economy. In this regard, financial support from the state would be of a great significance, 
but it has been very modest up to now, and connecting scientific institutions with the economy and creating a certain kind of a "network" is a winning 
ticket in this sense.  

Serbia definitely has a huge problem with the development of high-technology sector, which is the most present sector in the most 
developed countries that are mainly based on it. A long period of time will be needed for this sector to become dominant in Serbia in comparison to 
only 1.2% of the total manufacturing industry. This poor share is a consequence of a hard economic heritage and inability of the weakened state to 
face expensive scientific and research projects. Certainly, this situation should be changed in time, and spending from the national product for the 
purpose of increasing scientific-technological level of the country should be a permanent task of the state. 

It has become completely clear that the one of the supporting sectors of the economic development in Serbia, is the sector of food industry 
and beverage, which is traditionally represented with the highest percentage in the total production, employment and export. Better use of the 
capacities of these industries, increase of productivity and creating a brand are the future activities of a primary importance. Serbia possesses a great 
deal of knowhow and experience in this sector, but it still does not have a clear recognizability in the foreign market, as well as its main brands.  

Recycling is a potentially propulsive low technology sector that can be singled out, and which will become more interesting in the climate 
of increased ecological criteria. The workforce from the "critical" sectors should be maybe shifted into this sector with an adequate education, because 
it records surplus in the international trade. The state should actively support this sector in the following period. 

Tobacco production is very attractive, because it has the highest average wages in Serbia, so there is space for further development and 
increasing capacities.  

The most critical sector, which should be carefully and urgently restructured, is a textile sector, leather and shoes production, and wood 
and cellulose production. Strong international competition, disinvestment and losing market, brought this sector into a critical phase of development, 
and the situation is all that critical because it holds a large number of nonproductive workers that should be reallocated. Urgent measures of the state 
have to identify potentially perspective companies, which are to be revived and further supported by all means of expansive fiscal and monetary 
policy.  These are foremost companies form the clothing production sectors. The competitiveness of these companies should be based on quality, and 
not on prices, because in this case the pressure from price competitiveness from Asian countries would make any effort useless. Therefore, branding, 
quality and design, and not price and quantity.  

Especially difficult task of economic policy would be stimulating the sectors of medium-high and, above all, high technology. It should be 
started from the beginning, from the medium-high technology, because it was in this sector where we had traditionally developed branches of 
chemical production, motor vehicles and transport equipment, machines and appliances, including electrical ones. In addition to active networking 
between scientific and research institutions and this area of the economy and creating "original innovations", the state also has to create favorable 
investing climate for attracting strategic partners from foreign countries. Also, with the action "buy national" along with a package of expansive 
measures of fiscal and monetary policy, the sectors of mechanical and processing industry will slowly begin to "keep the pace". Maybe the initial 
impulse should come from large infrastructural projects.  

High-tech sectors are the sectors we should already actively think about, although their more intensive development is predicted for a more 
distant future. Higher investment from the state for the scientific research is the basis for the development of this sector. 

In addition to the sector of manufacturing, energy sector can be marked as a potentially perspective sector. The accent should be places on 
the renewable energy, because Serbia has favourable conditions for developing hydro-energy, wind energy and biomass energy. Building of new 
energetic infrastructure would have positive impact especially on the development of medium- and high technology industrial sectors. 

Conclusion 
It is clear that currently the leading sector in supporting the economic development of Serbia is the sector of food and beverage industry, 

which is traditionally present in the largest percentage of the total production, employment and exports. Better capacity utilization of the industry, 
increasing productivity and creating a brand, are future actions of the utmost importance. Serbia has extensive knowledge and experience in this 
sector, but still there is no clear recognition of its major brands on the international market. 

 From low technology sectors as potentially propulsive ones, we emphasize recycling, which will become more and more interesting in the 
setting of increased environmental criteria. Perhaps the workforce from "critical" sectors should be diverted to this sector with certain 
prequalification, as it is already recording a surplus in international trade. The state should actively support this sector in the future. 

Manufacturing tobacco products is in itself attractive, as it has the highest average salary in Serbia, so there is room to further develop and 
increase the capacity. 

The most critical sector which needs to be carefully and urgently restructured is the textile sector, leather and footwear manufacture, wood 
and cellulose manufacture. Huge international competition, disinvestment and loss of markets have led these sectors to a critical stage of 
development, and the matter is all the more alarming because there is a huge number of trapped non-productive workers to be reallocated. Emergency 
measures must be taken by the government in order to identify potentially promising companies, which need all the means of expansive fiscal and 
monetary policies to be revived and further encouraged. This primarily refers to the companies in the sector of clothing manufacture. The 
competitiveness of these products should be based on quality, not on price, because in that case the pressure of price competition, especially from 
Asian countries, would make this attempt meaningless. Therefore, branding, quality and design, not price and quantity. 

A particularly difficult task of economic policy will be the encouragement of the medium-high, and particularly high technology sectors. It 
is necessary to start in order, from the sector of medium-high technology, because this sector has traditionally developed branches of chemical 
production, motor vehicles, transportation equipment, machinery and appliances including electric. In addition to the active networking of scientific 
and research institutions with this part of the economy and creating “their own innovations", the government must create a favorable investment 
environment in order to attract strategic foreign partners. Also, through the action "buy domestic" in this sector, together with a package of expansive 
measures of fiscal and monetary policies, the sectors of mechanical and process industries would slowly start "catching up". Perhaps the initial 
impulse should be given by extensive infrastructure works. 

High-tech sectors are the sectors which need to be thought about actively at this moment, although their intensive development is foreseen 
in future. Greater government investments in scientific research is the basis for the development of the sector.  
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Besides the processing industry sector, a potentially promising sector is the energy sector. Emphasis should be placed on renewable 
energy, as Serbia has favorable natural conditions for the development of hydropower, wind energy, energy from biomass. The construction of a new 
energy infrastructure would favorably affect the development of particularly middle-and high-technology sectors of industry. 
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СУЧАСНІ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ 
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Марущак Н.В. Сучасні форми реалізації соціальної відповідальності компаній.  
У статті розкривається поняття корпоративної соціальної відповідальності. Запропоновані найпоширеніші форми реалізації принципів 
соціальної відповідальності та напрями соціального звітування. Актуальність проблеми зумовлюється тим, що діяльність сучасних 
компаній та великих корпорацій відрізняється не лише ширшими можливостями та перевагами, але й рядом додаткових зобов’язань 
перед суспільством. Сьогодні бізнес-сектор має широкі можливості обирати власні способи взаємодії з суспільством та громадами, 
беручи до уваги  як власні можливості та потреби, так і вимоги суспільства. Компанії в змозі самостійно визначати та надавати час та 
ресурси для вирішення тих суспільних проблем, поєднання яких виявиться найбільш ефективним для обох сторін. Загалом, виділяють 
такі форми реалізації КСВ як благодійність, соціальний маркетинг, волонтерство, спонсорство, соціальне підприємництво та соціальні 
інвестиції. Автором наведений досвід багатьох як закордонних так і вітчизняних компаній з ефективної реалізації та впровадження 
соціальних програм. Зазначаються стандарти та ініціативи зі звітування, з яких зацікавлені сторони (стейкхолдери) можуть отримати 
інформацію щодо програм та напрямів соціальної відповідальності. Дослідження соціальної звітності свідчать, що концепція КСВ 
поступово стає фундаментальним імперативом діяльності не лише найбільших транснаціональних корпорацій у світі.  
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, соціальна звітність, благодійність, спонсорство, соціальний маркетинг, 
волонтерсво. 
Марущак Н.В. Современные формы реализации социальной ответственности компаний. В статье раскрывается  понятие 
корпоративной социальной ответсвенности. Также предложены самые распространенные формы реализации принципов социальной 
ответсвенности и социальной отчетности.  Актуальность проблемы обусловлена также тем, что деятельность современных компаний и 
больших корпораций характеризуется не только широкими возможностями. и преимуществами, но и рядом дополнительных обязательств 
перед обществом. Сегодня бизнес-сектор  владеет широкими возможностями выбирать собственный способ взаимодействия с обществом 
и общностями, в которых ведется бизнес,  беря во внимание как потребности и запросы этих обществ, так и собственные ресурсы и 
возможности, комбинация которых окажется наиболее эффективной. В целом, выделяю такие формы реализации социальных 
обязательств компаний перед обществом: благотворительность, социальный маркетинг, волонтерство, спонсорство, социальное 
предпринимательство и социальные инвестиции.    Автором наведен опыт многих как отечественных, так и иностранных компаний по 
эффективной реализации и внедрению социальных програм. Обозначены стандарты и инициативы по отчетности, с которых 
заинтересованые стороны (стейкхолдеры) когут получить информацию по программам и направлениям социальной ответственности. 
Исследования социальной ответственности показывают, что концепция КСВ постепенно стает фундаментальным императивом 
деятельности не только огромных транснациональных корпораций.  
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, социальная отчетность, благотворительность, спонсорство, социальный 
маркетинг, волонтерство. 
Marushchak N. Modern forms of social responsibility in companies. 
The article discovers the concept of corporate social responsibility. In addition suggests the most prominent forms of realization of foremost 
principles of social responsibility and social disclosure. 
Urgency of the topic due to the fact that the activities of today's businesses and large corporations differs not only more features and benefits, but 
also a number of additional obligations to society. Today, the business sector has opportunities to choose their own ways of interacting with the 
public and communities, taking into account both their capabilities and needs and demands of society. Companies are able to determine and provide 
the time and resources to address the social problems,  which combination  would be most effective for both parties. All in all, allocate the 
following forms of CSR as philanthropy, social marketing, volunteering, sponsorship, social entrepreneurship and social investment. The author 
points out the experience on effective implementation of social programs  both in national and foreign companies. Studies show social 
responsibility, that the concept of SWR gradually ceases fundamental imperative of not only large multinational corporations. 
Key words: corporate social responsibility, social reporting, philanthropy, sponsorship, social marketing, volonteers.     
 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Сьогодні 
прибутки деяких транснаціональних корпорацій перевищують ВВП окремих країн. Компанії змушені більш активно взаємодіяти з урядами 
та інститутами громадянського суспільства задля боротьби з найбільшими проблемами та стимулювання суспільного розвитку по всьому 
світі. Популярність та значення корпоративної соціальної відповідальності сьогодні пояснюється тим, що корпорації, зважаючи на їх 
розміри та потужність, повинні відігравати провідну роль у сучасних процесах розвитку з усіма послідовними проблемами та вигодами.   

Стан дослідження проблеми. Серед зарубіжних досліджень, які безпосередньо присвячені розгляду проблем підприємницької 
етики, затвердження соціальної відповідальності у підприємницькому середовищі, тобто затвердження відповідної системи цінностей, слід 
виділити, насамперед, праці Г. Боуена, Т. Веблена, К. Девіса, П. Друкера, Е. Карнегі, А. Керолла, Дж. МакГуіра, Г. Мюрдаля, Р. Оуена, 
М. Портера, Дж. Поста, Л. Престона, С. Сакс, С. Сеті, М. Фрідмена, Р. Фрімена, П. Хейне та ін. Певні досягнення має й російська 
економічна наука. Найбільш істотні результати у дослідженні соціальної відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності отримали 
такі автори, як І. Беляєва, Ю. Благов, М. Ескіндаров, С. Івченко, М. Корсаков, О. Костін, С. Литовченко, М. Ліборакіна, С. Перегудов, 
Т. Сіваєва, І. Соболева, С. Туркін та ін. Вітчизняні наукові публікації щодо проблем становлення соціальної відповідальності та визначення 
її форм та принципів представлені такими дослідниками як М. Бутко, В. Воробей, Н. Галан, З. Галушка, А. Гулевська-Черниш, 
Г. Задорожний, С. Мельник, В. Осецький, Ю. Петруня, М. Саприкіна, М. Царик, М. Широкова, М. Юрков та ін.   

Метою даної статті є дослідження поняття корпоративної соціальної відповідальності та її основних форм, аналіз особливостей та 
світовий досвід їх застосуваннями як іноземними так і вітчизняними компаніями.  

                                                           
© Марущак Н.В., 2013 
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Виклад основного матеріалу. Діяльність сучасних компаній та великих корпорацій відрізняється не лише ширшими можливостями 
та перевагами, але й рядом додаткових зобов’язань перед суспільством. Поширення та постійне зростання впливу мультинаціональних 
компаній на соціальну, культурну, екологічну, політичну складові суспільного життя обумовлює посилення інтересу світової громадськості 
до питань, що стосуються специфіки формування, сучасного стану та перспектив розвитку концепції КСВ саме в межах даних суб’єктів 
глобальної економіки.  

Зважаючи на різноманіття тлумачень та підходів до визначення суті та значення корпоративної соціальної відповідальності, важко 
визначити вичерпний перелік форм та засобів реалізації цих принципів. Сьогодні бізнес-сектор має широкі можливості обирати власні 
способи взаємодії з суспільством та громадами, беручи до уваги  як власні можливості та потреби, так і вимоги суспільства. Компанії в 
змозі самостійно визначати та надавати час та ресурси для вирішення тих суспільних проблем, поєднання яких виявиться найбільш 
ефективним для обох сторін. Загалом, виділяють такі форми реалізації КСВ як благодійність, соціальний маркетинг, волонтерство, 
спонсорство, соціальне підприємництво та соціальні інвестиції.  

 Благодійність є найбільш поширеною та зрозумілою практикою реалізації принципів соціальної відповідальності бізнесу. 
Благодійністю є адресне надання безоплатної  допомоги (грошової чи матеріальної) потребуючим особам або організаціям. Забезпечення 
благами та послугами за рахунок благодійника. Будучи доступною та популярною, благодійність не лише мала позитивний вплив на 
розвиток КСВ. сьогодні складно знайти представників великого бізнесу, який би не реалізовував благодійні програми. Дослідження 
прикладів успішних практик, які застосовуються міжнародними компаніями, дає можливість зробити висновок, що дана форма КСВ є дуже 
розвиненою та реалізується на високому рівні. Це проявляється як в кількості та масштабі реалізованих благодійних акцій, так і в 
бюджетах, які регулярно спрямовуються бізнес-сектором на такі потреби. Практики КСВ в сфері благодійності, властиві великим 
міжнародним компаніям, характеризуються розширенням масштабів дій від проведення конкретних акцій та програм до створення 
бізнесом окремих благодійних організацій та фондів. При дослідженні соціальних звітів компаній  можна виявити таку особливість, що 
результати  проведення благодійних практик та акцій реалізуються компаніями частіше всього на початку таких звітів. Згідно багатьох 
оцінок, сьогодні добровільно сформовані благодійні бюджети США та країн Європи перевищують бюджет Міністерства охорони здоров’я 
Росії. На думку експертів, котра співпадає з висновками, зробленими в ході аналізу успішних благодійних практик, для міжнародного 
бізнесу благодійні пожертви та участь в допомозі нужденним стали елементом стратегії розвитку, а не окремим, випадковим актом.  

Соціальний маркетинг – проведення заходів або кампаній, спрямованих на зміну поведінки конкретної групи людей з метою 
покращення суспільних умов, здоров’я, захисту навколишнього середовища та інших суспільно-важливих питань.  

Спрямований на покращення соціального клімату, соціальний маркетинг може зачіпати різноманітні сфери суспільного життя, не 
пов’язані з благодійністю. Зразком реалізації практик КСВ в формі соціального маркетингу є дії компанії McDonald’s. За допомогою 
соціального маркетингу компанія виступає, наприклад, з підтримкою вимираючих видів тварин – в цій акції безпосередню участь 
приймають діти. Провівши велике крупне маркетингове дослідження, компанія виявила, що багатьом дітям не байдужа доля вимираючих 
видів тварин. Виходячи з цих результатів, компанія вирішила змінити вигляд свого відомого дитячого набору Happy Meal. Початок такій 
кампанії було закладено в Швеції, де цей набір тепер продається не із звичними дитячими іграшками, а з фігурками звірів, які знаходяться 
на грані вимирання, - леопардів, панд, горил та деяких інших. Частина коштів, які отримує ресторан з кожного продажу, спрямовує до 
фонду захисту дикої природи [12].  

Інструментів соціального маркетингу застосовує і корпорація Microsoft. Спільно з компанією Dell корпорація реалізує благодійний 
проект, спрямований на боротьбу з ВІЛ в країнах Африки. Спеціально для реалізації проекту компанія випустила нову версію ноутбука, з 
продажів якого 50 доларів перераховуються до фонду по боротьбі з цією хворобою. З подібною хворобою подібним способом бореться 
також і компанія Nike. Використовуючи соціальний маркетинг в рамках акції під назвою Lace Up Save Lives («Купивши шнурки, можна 
врятувати чиєсь життя»), Nike надає допомогу самим бідним прошаркам африканського суспільства, забезпечуючи їх предметами, які 
допомагають їм виживати та боротися з хворобами [3, с. 57].  

Однією з формою соціального маркетингу є благочинний маркетинг, який визначається як участь компанії у вирішенні соціально 
значимих програм шляхом внесків або перерахування відсотків від продажів. Найчастіше, компанії які використовують благодійний 
маркетинг в своїй діяльності не виділяють його в окремий напрям, а лише називають  ці дії благодійністю. Однак, на сьогодні благодійний 
маркетинг, окрім зручного способу надати допомогу тим, хто її потребує, є і ефективним інструментом залучення аудиторії та 
стимулювання продажів. Самим відомим прикладом акцій благочинного маркетингу є «Всесвітній день дитини в McDonald’s» який 
щорічно організовується в листопаді у всіх ресторанах регіонів присутності компаній по всьому світі, а прибутки час проведення акції, 
спрямовуються на підтримку дитячих будинків, лікування дитячих хвороб та допомогу закладам охорони здоров’я [3, с. 57] .  

Прикладом доброчинного маркетингу можуть бути регулярні акції компанії Coca-cola, які  проводяться в різних регіонах присутності 
компанії. Наприклад, випуск серії «доброчинних» 330-мілілітрових банок, кошти від продажу яких надходять в фонд організації Peace One 
Day на святкування Дня Миру (Peace Day). Традиційний дизайн червоних пляшок в рамках акції доповнюється логотипом організації Peace 
One Day та надписом What will you do? («Що зробиш ти?»).  

Гуру маркетингу Філіп Котлер називає соціальний маркетинг маркетингом версії 3.0., тобто маркетингом цінностей. Саме такий 
маркетинг,при реалізації якого в центрі уваги заходиться соціальна цінність, а не продукт чи споживач, є механізмом побудови соціально-
економічних відносин майбутнього [3].  

Міжнародні компанії чітко усвідомлюють, що реалізація практик КСВ в формі соціального маркетингу дозволяє, вирішуючи 
соціальні проблеми та завдання, просувати свої товари та послуги. Результати опитувань, проведених в країнах Європи свідчать про те, що 
більше 70% респондентів віддають перевагу товарам тих компаній, котрі з повагою ставляться до вирішення соціальних проблем [216, с. 
60]. Особливо популярною стає така форма маркетингу, за якої сучасний бізнес пропонує споживачу не лише свій товар чи послугу, а й 
участь в соціальних суспільних процесах.  

Ще однією формою реалізації програм соціальної відповідальності є волонтерство. Це добровільна, свідома та безоплатна діяльність 
на благо інших, яка виходить за рамки дружніх та сімейних відносин. В сучасних умовах корпоративне волонтерство є одним із самих 
ефективних інструментів створення та єднання колективу, а також формування соціальної політики в компаніях.  Відповідно до даних 
організацій Volunteering for Impact та Corporate Giving Standard, в США близько половини дорослого населення працює безкоштовно не 
менше чотирьох годин на день [12] .  

Прикладом волонтерського залучення працівників може бути   програма FOREX CLUB «Обираємо добро!» яка стартувала в 2012 
році. В її основу були покладені демократичні принципи управління – компанія надає своїм співробітникам право самостійно вирішувати, 
куди і в яких обсягах  спрямовувати кошти на благодійні акції. Всі проекти, схвалені благодійним комітетом, реалізуються за участі 
волонтерів – представників компанії [11].  

Компанія Kraft Foods також надає допомогу спільнотам, які потребують цієї допомоги та підтримки залучаючи своїх співробітників у 
різноманітні акції та програми. «Зробимо світ краще разом» - девіз волонтерських програм компанії. 2010 року в Росії в акції прийняли 
участь більше 400 співробітників компанії, які долучилися до 11 акцій по прибиранню природних заповідників.  

Основний напрям корпоративної благодійності компанії «Київстар» в 2010-2011 роках – допомога сліпим та дітям з вадами зору, які 
живуть та навчаються в спеціалізованих інтернатах по вій країнах. До Всесвітнього дня інвалідів більше ста волонтерів українського 
оператора мобільного зв’язку озвучили та записали більше семи годин літературних творів світової та вітчизняної класики. Тепер більше 
півтори тисячі дітей з вадами зору із восьми інтернатів по всій країні використовують  аудіо бібліотеку «Київстар». Міжнародні компанії 
активно використовують форми корпоративного волонтерства як невід’ємний елемент стратегії сталого розвитку свого бізнесу.  
Корпоративне волонтерство – це  ефективна та зрозуміла форма реалізації практик КСВ, яка не лише створює компанії додаткове соціальне 
навантаження, а і є ефективним інструментом створення міцного, дружнього колективу [14].  

Спонсорство – надання компаніями різноманітних ресурсів для створення об’єктів, підтримки організацій або заходів. Соціальне 
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спонсорство охоплює різноманітні сфери суспільних інтересів, включаючи культуру, освіту, охорону здоров’я, спорт та інше. Однак, 
найчастіше, спонсорську підтримку отримують найбільш масові проекти, такі як спортивні заходи та розваги, зважаючи на зацікавленість 
компаній в просуванні своїх товарів та послуг в рамках проекту. 

В сфері соціального спонсорства активно діє компанія Samsung Electronics. Компанія постійно надає допомогу у проведенні 
спортивних подій. Починаючи з проведення зимних Олімпійських Ігор в Нагано 1998 року, компанія вступила в групу  Всесвітніх 
олімпійських партнерів і виступає офіційним спонсором Олімпійських Ігор в Лондоні, зимової Олімпіади 2014 в Сочі та  літніх 
Олімпійських Ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро. Samsung Electronics активно підтримує і український спорт, тому що компанія впевнена, що 
здорове суспільство – це щасливі та благополучні громадяни. З 2000 року Samsung Electronics виступає генеральним спонсором 
Національного олімпійського комітету й української олімпійської збірної. Протягом багатьох років Samsung також є генеральним 
спонсором української національної та молодіжної збірних з футболу.  Окрім цього, компанія підтримує цілу низку спортивних турнірів в 
Україні: Кубок Сергія Бубки, Кубок Стелли Захарової, чемпіонат по таеквондо, а також тенісні турніри Kyiv Open і Discovery Tennis Cup for 
businessmen. Компанія на протязі 15 років забезпечує матеріально-технічну підтримку Державного Ермітажу, а також сприяє розвитку й 
популяризації інформаційних технологій за допомогою підтримки освіти та науки. Наймасштабніший проект компанії в освітній сфері – 
щорічна програма «Samsung назустріч знанням», яка стартувала у 2006 році. Ця соціальна ініціатива спрямована на поглиблення знань 
учнів і вчителів середніх шкіл України в області інформаційних технологій та підвищення рівня використання ІТ у навчальному процесі."  
В рамках даної програми вчителям і учням пропонується написати невелике есе на тему, пов'язану з роллю комп'ютерних технологій у 
житті людини. У десяти школах-переможцях, роботи яких визнані кращими авторитетним журі, встановлюються повноцінні комп'ютерні 
класи з 15 сучасних ПК із моніторами Samsung кожний (плюс МФП Samsung). Компанія сподівається, що ініціатива «Samsung назустріч 
знанням» допоможе привернути увагу громадськості до проблеми цифрової нерівності – ключової перешкоди на шляху розвитку та 
становлення інформаційного суспільства в Україні. Компанія «Епіцентр К» стала офіційним спонсором проведення Євро 2012. До того ж 
компанія зобов’язалась побудувати нові спортивні комплексів у всіх містах, де є магазини мережі. Соціальне спонсорство є формою 
реалізації КСВ, яка активно використовується компаніями всього світу. Для оцінки значимості активності компаній в сфері спонсорства 
використовують співвідношення комерційної та соціальної складових в кожній конкретній практиці.  Міжнародні практики КСВ в сфері 
спонсорства, по оцінкам експертів, демонструють високий рівень організації проектів, в яких передбачені конкретні дії компаній на благо 
суспільству. А виконання взятих на себе зобов’язань приносить спонсору конкретну рекламну вигоду [13].  

Соціальна відповідальність передбачає зміни у поведінці компанії у власне економічній сфері, тобто при побудові відносин з усіма 
залученими у її діяльність сторонами – споживачами, співробітниками, постачальниками, співтовариствами людей, місцевою владою, 
державою; торкається стратегічних цілей компанії, формує її поведінку як суб’єкта відтворювального процесу. При ухваленні рішень про 
те, що виробляти, як виробляти, для кого виробляти, соціально відповідальна компанія керується не лише критерієм ринкової доцільності, 
прибутковості, але і критеріями, що ураховують інтереси сторін. Сьогодні неможливо ігнорувати одну або іншу зацікавлену сторону, 
навпаки, необхідно прагнути до досягнення збалансованості їх інтересів. Тому соціальну відповідальність бізнесу, на нашу думку, 
необхідно розглядати з точки зору сучасних уявлень про організаційну культуру. Зовнішню і внутрішню відповідальність компанії 
необхідно розглядати як основу виживання й успіху, самореалізації усіх працівників компанії. Тобто, з одного боку, компанія несе 
відповідальність за своїх суб’єктів. З іншого боку, компанія відповідальна перед зовнішніми організаціями й у першу чергу перед 
суспільством, державою, іншими партнерськими організаціями.  

Крім того, соціальну відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності можна розглядати і як систему взаємодії суб’єктів, 
відповідальних один перед одним за вирішення загального завдання. Це означає, зокрема, що підприємець відповідальний перед своїми 
працівниками, так само як і останні відповідальні перед ним і компанією у цілому. Суспільство і держава відповідальні перед бізнес-
організаціями за ефективність їхнього функціонування, так само як останні відповідальні перед суспільством і державою. Хоча багато 
учених дотримуються більш традиційних поглядів, припускаючи відповідальність держави перед бізнес-організаціями, а у компаніях – 
адміністрації перед своїми працівниками, або ж відсутність якої-небудь відповідальності держави перед компаніями, але відповідальність 
останніх перед суспільством і т. д. [2]. Доречно відмітити, що сьогодні ці точки зору не відповідають об’єктивному характерові взаємодії 
суб’єктів суспільства. 

Соціальне підприємництво. Це підприємницька діяльність, спрямована на вирішення соціальних проблем через організацію 
спеціалізованих підприємств. В більшості країн Європи соціальне підприємництво є дуже популярною формою ведення бізнесу. Так, 
наприклад, в Швеції держава покриває половину витрат на заробітну плату соціальним підприємствам, які приймають на роботу людей з 
обмеженими можливостями, бездомних та інші категорії робітників, котрі мають об’єктивні складності з працевлаштуванням. У 
Великобританії добре відомі такі приклади соціального підприємництва, як мережа ресторанів Fifteen (Фіфтін),яка пропонує річну 
програму навчання молодим безробітним у віці 18-24 років; компанія Big Issue, яка видає популярні в країні журнали, а їх 
розповсюдженням займаються бездомні. Останнім часом в Україні соціальне підприємництво набуває дедалі більшої популярності як 
ефективний механізм вирішення локальних суспільних соціальних та економічних проблем територіальних спільнот.  З 2010 року на основі 
Асоціації «Соціально-економічні стратегії та партнерства» почав роботу Центр підтримки соціального підприємництва. Центр створений 
при за фінансової підтримки Фонду Східна Європа в рамках програми  «Розвиток соціального підприємництва», яка є спільною ініціативою 
Фонду, Британської Ради в Україні,  PricewaterhouseCoopers та Ерсте Банку. Центр є певного роду платформою для накопичення знань, 
досвіду та ідей соціального підприємництва. В Одесі, наприклад, діє суспільна організація  «Дорога до дому» в рамках діяльності якої 
видається газета для бідних, а також працює цех з пошиву одягу. В цілому, кількість соціальних підприємств в Україні складає близько 700 
по всій країні. На сьогодні, на жаль, в нашій країні не існує законодавчо затверджених понять соціального підприємництва. Тим не менше в 
країні функціонує багато підприємств, які прагнуть вирішувати конкретні соціальні завдання. Прикладом такого успішного українського 
соціального підприємництва є громадянська організація «Організація взаємодопомоги Оселя» - це майстерня по ремонту меблів, в роботі 
якої задіяні бездомні та малозабезпечені жителі Львова та Львівської області. Отримані від діяльності  майстерні кошти також 
спрямовуються на допомогу іншим обездоленим та незабезпеченим верствам населення. Окрім того, працевлаштування бездомних жителів 
Львова, які прийшли процес ре соціалізації в рамках організації, сприяє повноцінній інтеграції цих людей в суспільстві. Наведені приклади 
не є благодійними акціями. Це рентабельні, успішні соціально-комерційні проекти. Тобто, можна сказати, що соціальне підприємництво – 
це форма корпоративної соціальної відповідальності, яка відриває нові можливості для бізнесу та може виступати як виправдана бізнес-
стратегія.   

Соціальні інвестиції – одна з найбільш масштабних форм реалізації КСВ. Соціальні інвестиції (СІ) мають на увазі усвідомлену, 
стратегічну і довгострокову політику компаній в місцевих співтовариствах, що приносить взаємні вигоди усім зацікавленим сторонам [71]. 
Як правило, СІ включають партнерські соціально орієнтовані проекти бізнесу, місцевої влади і некомерційних організацій. 

З точки зору інвестицій як довгострокових вкладень капіталу СІ бізнесу виступають матеріальними, технологічними, управлінськими 
або іншими ресурсами, а також фінансовими коштами компаній, що направляються за рішенням керівництва на реалізацію соціальних 
програм, розроблених з урахуванням інтересів основних внутрішніх і зовнішніх зацікавлених сторін в припущенні, що в стратегічному 
відношенні компанією буде отриманий певний (хоча і не завжди і не просто вимірюваний) соціальний і економічний ефект. 

За своїм призначенням соціальні інвестиції підприємств можуть мати різноманітний характер. В якості універсальних соціальних 
інвестицій можна розглядати внесення коштів в розвиток та підтримку добросовісної ділової практики та етики ведення бізнесу. Внутрішні 
соціальні інвестиції спрямовуються на розвиток та поліпшення якості життя співробітниківкомпаній, а зовнішні – на розвиток місцевих 
громад, в тому числі – підтримку соціально незахищених групп або талановитої молоді, розвиток інститутів культури, мистецтва та спорту, 
соціальної інфраструктури, реалізацію освітніх проектів та громадських ініціатив, захист навколишнього середовища тощо. Такі програми 
можуть мати виключно благодійницький характер, хоча впродовж останнього часу все більше компаній розглядають проекти та програми в 
соціальній сфері як інвестиційні. На відміну від спонсорства та меценатства, які мають разовий та спонтанний характер, соціальні 
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інвестиції є регулярними, стратегічними  та плануються в бюджеті кампаній заздалегідь. 
Напрямок соціальних інвестицій має вагоме значення для компанії «Бритіш Американ Тобакко Україна». Компанія є одним з 

найбільших інвесторів, платників податків та працедавців Чернігівської області. Тому, усвідомлюючи власний вплив на соціально-
економічний стан регіону, значну частину своїх соціальних ініціатив «Бритіш Американ Тобакко Україна» спрямовує на розвиток 
економіки та соціальної сфери області в цілому й безпосередньо міста Прилуки. 

«Бритіш Американ Тобакко Україна» підписала Меморандум про співпрацю з прилуцькою громадою, що передбачає розвиток 
тривалого партнерства у сфері реалізації Стратегічного плану економічного розвитку міста Прилуки. У рамках плану компанія розробила 
Програму муніципального маркетингу, спрямовану на активне залучення зовнішніх інвестицій та сприяння розвитку місцевого бізнесу. За 
фінансової та експертної підтримки компанії було розроблено та виготовлено друковані інформаційні матеріали для інвесторів і створено 
веб-портал міста Прилуки. 

«Бритіш Американ Тобакко Україна» також забезпечила оплату 90% вартості послуг за проектом запровадження системи управління 
якістю відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2000 у виконавчих органах Прилуцької міської ради. У січні 2009 року Прилуцька 
міська рада стала першим муніципалітетом у Чернігівській області, який впровадив систему управління якістю за міжнародними 
стандартами, що дозволило поліпшити якість управлінських послуг, посилити відкритість та прозорість діяльності виконавчих органів 
ради, забезпечити узгодженість роботи всіх структурних підрозділів [10]. Інвестиції в турботу про навколишнє середовище активно 
займається і компанія «АрселорМіттал Кривий Ріг». Щорічно від 12 до 17% загальних інвестицій в технічне переоснащення основних 
виробничих фондів спрямовуються на капітальне будівництво та ремонти природоохоронних об’єктів підприємства. В період з 2006-2010 
роки компанія перерахувала до міського бюджету Кривого Рогу більше 34 млн. гривень для подальшої реалізації спільних соціальних та 
екологічних проектів, таких як благоустрій міських вулиць та будинків, закупівля обладнання для медичних закладів. 2011 року бюджет 
компанії, спрямований на різноманітні програми соціальних інвестицій склав 9 млн. гривень. Кошти спрямовувались, наприклад,  на 
ремонт у школах, який сприяє підвищенню енергозбереженню та захисту від негативного атмосферного впливу. Особливим напрямком 
соціального інвестування компанії є вирішення проблем місцевого населення, яке знаходиться в зоні впливу підприємства [9].  

Основним джерелом фактичної інформації про напрями, заходи, результати соціально-відповідальної діяльності компанії виступає 
нефінансова (соціальна) звітність. Перші соціальні звіти з’явились наприкінці 70-х років ХХ століття, публікувались у формі рекламних 
буклетів та виконували PR-функції. З плином часу ускладнились підходи до процесу підготовки звітів, посилилась збалансованість та 
аналітичність  їх інформаційного наповнення, а функціональний зміст поповнився аналізом та плануванням діяльності компанії у сфері 
КСВ. Цьому в значній мірі сприяла поява методичних керівництв для підготовки нефінансових звітів за міжнародними стандартами [5, с. 
23].  

У міжнародній практиці існує 142 стандарти і закони, що містять вимоги чи інструкції щодо соціального звітування. Близько 2/3 
(35%) цих стандартів можна вважати обов’язковими, решта застосовується на добровільних засадах. Вимоги до звітування на глобальному 
або регіональному рівні представлені в 16 стандартах. Такі стандарти хоча й мають певні спільні підходи, однак здебільшого суттєво 
різняться переліком показників та формулами їх розрахунку. З усієї множини таких стандартів нас найбільше цікавлять ті, що дозволяють 
оцінити соціальну активність транснаціональних компаній.  

Як вже було виявлено, активну роботу з великим бізнесом у сфері КСВ проводить ООН. В 1999-2000 рр. ООН виступила з 
ініціативою заключити Глобальний договір (Global Compact) з міжнародним  діловим співтовариством. Компанії-підписанти договору 
зобов’язані щорічно оприлюднювати Звіт про прогрес реалізації принципів ГД. Відповідно до даного документу рівень соціальної 
відповідальної діяльності підприємств оцінюється за чотирма основними напрямами: права людини; трудові стандарти; охорона 
навколишнього середовища; протидія корупції. Всього у глобальному економічному  середовищі налічується 47 національних мереж 
Глобального договору, які об’єднують більше 3800 компаній [7,  с.185-186]. 

Іншим поширеним форматом нефінансової звітності компаній є звітування за системою GRI (Глобальної ініціативи зі звітування). 
GRI є керівництвом для компаній до підготовки інформації про результати у сфері соціально-відповідальної діяльності. На сьогоднішній 
GRI являє собою одну із найпопулярніших міжнародних мереж добровільного нефінансового звітування, заснована на співробітництві між 
компаніями, організаціями роботодавців, інвесторів, аудиторів, громадських організацій та інших зацікавлених сторін. Компанія, яка має 
верифікований звіт, складений за стандартом GRI, є повноправним членом соціально відповідального світового співтовариства [6, c.30-31]. 

Відмінною рисою даної системи є її постійне удосконалення та розширення в міру накопичення досвіду у звітуванні та зміни потреб 
зовнішніх і внутрішніх користувачів. Зокрема, остання редакція «Керівництва зі звітності у сфері сталого розвитку» (G3) була опублікована 
у 2006 р. після трьохрічного періоду науково-методичних розробок за участі понад 3 тис. представників різних секторів економіки. А в 
2013 р. планується публікація наступного покоління керівних принципів G4. В цілому дане керівництво визначає принципи звітності, 
пов’язані з визначенням змісту і меж звіту, забезпеченням якості поданої інформації.  

Підходи передбачені вимогами Глобального договору та GRI вважаються подібними та взаємодоповнюючими, оскільки побудовані 
на концептуальних засадах постійного вдосконалення. Принципи на яких базується Глобальний договір, є основним орієнтиром 
Керівництва G3. Останнє, в свою чергу, формує інструментальний базис для виміру прогресу та підготовки звітності про результати 
виконання принципів ГД [6].  

Дослідження соціальної звітності свідчать, що концепція КСВ поступово стає фундаментальним імперативом діяльності найбільших 
транснаціональних корпорацій у світі. За останніми доступними даними у 2011 році вже близько 95% із 250 найбільших транснаціональних 
компаній світу опублікували нефінансові звіти, а ще 4% представили інформацію про КСВ у межах фінансової звітності [1]. Порівняно з 
2008 р. даний показник зріс майже на 15%. Серед 5% ТНК, які не публікували соціальну звітність 2/3 є материнськими компаніями у США. 
За попередніми даними, вони знаходяться на стадії активної підготовки до нефінансового звітування.   

Згідно інформації отриманої від експертів, корпоративна соціальна відповідальність компаній проявляється в двох основних формах 
– відкритій і прихованій (або закритій). В першому випадку корпорації добровільно беруть на себе відповідальність за ті проблеми, у 
вирішенні яких зацікавлене суспільство. У випадку ж прихованої форми КСВ офіційні і неофіційні державні  інститути узгоджують 
суспільні очікування з відповідальністю бізнесу. 

Особливістю відкритої форми КСВ полягає в тому, що соціальна активність ініціюється самими компаніями і передбачає 
максимальну самостійність компаній у визначенні свого суспільного внеску. Саме завдяки цій формі розвиваються різноманітні механізми 
соціальної підтримки суспільства з боку бізнесу. Закрита ж форма реалізації практик соціальної відповідальності характеризується 
системою стандартів, принципів та правил, які засновуються як на саморегулюванні так і регулюванні спеціальними інститутами.   

В цілому, реалізація практик КСВ міжнародними компаніями характеризується різноманіттям форм та стабільним покращенням умов 
для виявлення соціальної відповідальності. Кожна з наведених вище форм КСВ може бути розкрита різноманіттям прикладів діяльності 
компаній – в рамках як окремо взятого бізнесу, так і філіалів міжнародних корпорацій.  
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Мезінова І.А. Концепція вертикальної спеціалізації: новий погляд на стан світової торгівлі і місце окремих країн і регіонів у ній 
Розширення участі країн в процесах світової торгівлі при одночасній тенденції до посилення регіоналізації сучасних національних економік 
приводять до необхідності переосмислення існуючих підходів до оцінки ступеня залученості та участі окремих країн і регіонів світу у 
процесах створення доданої вартості реалізованих на світових ринках товарів і послуг. У цьому зв'язку все більш актуальною стає 
концепція вертикальної спеціалізації , яка дозволяє оцінити реальний внесок окремої країни у світовій товарний експорт . У статті дається 
визначення поняття « вертикальна спеціалізація » , наводиться оцінка обсягів світової торгівлі проміжними матеріалами і компонентами , 
досліджується місце окремих країн і регіонів у даному процесі . На прикладі Китаю дається оцінка реальної залученості країни у світову 
торгівлю високотехнологічними товарами. Наводиться характеристика Російської Федерації як активного учасника світової торгівлі 
товарами та послуги , у тому числі з урахуванням позицій країн у рамках концепції вертикальної спеціалізації. Вищевикладене дозволяє 
зробити висновок про необхідність створення і розширення статистичної бази даних по зовнішній торгівлі всіх країн світу , яка б 
враховувала роль окремих країн у світовій торгівлі , базуючись на їх реальний внесок у процес створення доданої вартості у виробничому 
ланцюжку . 
Ключові слова: вертикальна спеціалізація , додана вартість , експорт , імпорт , ОЕСР , СОТ , Китай , Росія . 
Мезинова И.А. Концепция вертикальной специализации: новый взгляд на состояние мировой торговли и место отдельных стран и 
регионов в ней 
Расширение участия стран в процессах мировой торговли при одновременной тенденции к усилению регионализации современных 
национальных экономик приводят к необходимости переосмысления существующих подходов к оценке степени вовлеченности и участия 
отдельных стран и регионов мира в процессах создания добавленной стоимости реализуемых на мировых рынках товаров и услуг. В этой 
связи все более актуальной становится концепция вертикальной специализации, которая позволяет оценить реальный вклад отдельной 
страны в мировой товарный экспорт. В статье дается определение понятия «вертикальная специализация», приводится оценка объемов 
мировой торговли промежуточными материалами и компонентами, исследуется место отдельных стран и регионов в данном процессе. На 
примере Китая дается оценка реальной вовлеченности страны в мировую торговлю высокотехнологичными товарами. Приводится 
характеристика Российской Федерации как активного участника мировой торговли товарами и услуги, в том числе с учетом позиций стран 
в рамках концепции вертикальной специализации. Вышеизложенное позволяет сделать вывод о необходимости создания и расширения 
статистической базы данных по внешней торговле всех стран мира, которая бы учитывала роль отдельных стран в мировой торговле, 
базируясь на их реальном вкладе в процесс создания добавленной стоимости в производственной цепочке.  
Ключевые слова: вертикальная специализация, добавленная стоимость, экспорт, импорт, ОЭСР, ВТО, Китай, Россия. 
Mezinova I.A. Concept of Vertical Specialization: a new view at world trade and position of different countries and regions in it  
Expansion of countries' participation in world trade which occurs along with the tendency of strengthening of national economies' regionalization, 
make it necessary to reconsider current approaches of evaluation of the level of involvement and participation of different countries and regions in 
creation of added value of goods and services, traded on world markets. In this respect the concept of vertical specialization is getting more urgent, as 
it allows to estimate the real contribution of every country in world merchandise exports. The article gives the definition of the concept of «vertical 
specialization», provides an assessment of the volume of world trade in intermediate goods, examines the place of individual countries and regions in 
this process. The assessment of the real involvement of countries in world trade in high-tech goods is explained on the example of China. The article 
includes characteristic of the Russian Federation as an active participant of world merchandise and service trade, including the position of country in 
the framework of vertical specialization. All the above allows to make a conclusion about the necessity of creation and expansion of a statistical 
database on foreign trade of all countries of the world which would take into account the role of individual countries in world trade, based on their 
real contribution to the process of creating added value in the production chain. 
Key words: vertical specialization, value added, exports, imports, OECD, WTO, China, Russia. 

 
Постановка проблемы. Международная торговля является одной из древнейших форм международных экономических 

отношений, которая на протяжении всей истории своего существования не перестает играть ключевую роль в развитии отдельных стран и 
регионов, а также всего мира в целом. Однако в последние десятилетия в связи с существенными изменениями в глобальной расстановке 
сил в мире, ускоренным развитием многих развивающихся стран и увеличением их доли не только в мировой торговле товарами и 
услугами, но и в более прогрессивных формах МЭО, все острее становится вопрос о том, как наиболее качественно произвести оценку 
участия отельной страны в процессе создания дополнительной стоимости и, соответственно, статистически оценить вклад страны в 
мировую торговлю. 

Традиционные подходы исходят из того, что международная торговля представляет собой межстрановой обмен, в нашем случае - 
товарами,  весь производственный цикл которых происходит в одной стране. При этом в условиях, когда неуклонно возрастает торговля 
промежуточными товарами и компонентами, которые используются в производственном процессе для изготовления готовой продукции, 
все чаще возникает ситуация  «двойного подсчета», при которой ранее импортированные в страну материалы, использованные в процессе 
промежуточной или окончательной сборки какого-либо товара, который в дальнейшем отправляется в другую страну либо для дальнейшей 
сборки, либо для конечной реализации, учитываются страной в качестве «своей» экспортной продукции. 

В этой связи возникает необходимость в поиске новых подходов и концепций оценки участия стран в мировой торговле, среди 
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которых наиболее перспективной и реально реализуемой видится концепция так называемой «вертикальной специализации». 
Анализ последних исследований и публикаций. Стремительный рост объемов мировой торговли в последние десятилетия, 

превышающий прирост мирового ВВП, естественным образом породил большое число западных исследований, пытающихся объяснить 
данный феномен: Йи К., Хаммелс Д., Хэрригэн Д., Эванс К., Эскейс Х. и др. [1-3]. Проблематика участия отдельных стран в процессе 
мировой торговли и создания добавленной стоимости в процессе производства в рамках вертикальной специализации рассматривалась в 
трудах Даудина Г., Детерта Н., Риффларт К., Чинга Ю., Швайсгута Д. [4-6] и других, преимущественно североамериканских и 
западноевропейских ученых и исследователей. Особую актуальность данная проблематика получила в последние 5 лет в связи с активной 
вовлеченностью в практические аспекты ее разработки ведущих специалистов ВТО и ОЭСР [7-9]. Тем не менее, необходимо отметить, что 
исследования степени участия стран в мировой торговле в рамках вертикальной специализации в российской научной литературе 
практически не представлены, что вызывает необходимость разработки данного вопроса. 

Выделение нерешенной проблемы. Среди текущих основных тенденций развития мировой торговли тенденция к ее 
либерализации и росту вовлеченности отдельных стран в общемировой процесс производства – обмена – потребления является одной из 
ключевых. За последние десятилетия благодаря усилиям ВТО значительно сократились торговые барьеры как тарифного, так и 
нетарифного характера; стремление к расширению открытости национальных экономик привело к значительным изменениям в 
производственной карте мира: производство и конечная сборка многих товаров обрабатывающей промышленности все чаще стали 
размещаться в развивающихся странах, предоставляющих наиболее «комфортный» режим для иностранных компаний как в 
законодательном и инвестиционном плане, так и с точки зрения затрат на производство (дешевая рабочая сила, доступ к ресурсам и т.п.). 
Международный аутсорсинг, который еще три десятилетия назад был известен и понятен лишь очень узкой группе специалистов и 
практиков, в настоящий момент превратился в глобальный феномен и одну из наиболее активно развивающихся прогрессивных форм 
международного бизнеса, в которую вовлечено большинство стран мира. Все данные преобразования, безусловно, оказали влияние на 
современную картину мировой торговли: выделилась группа стран-лидеров в сфере обрабатывающей промышленности (особенно средне- 
и высокотехнологичной) и производства высокотехнологичных услуг, в которую вошли не только традиционные лидеры из числа 
промышленно-развитых стран (прежде всего «триады»), но и страны с развивающимися экономиками, преимущественно представленные 
государствами Юго-Восточной Азии.  

Однако в современных реалиях условия международной торговли, представленные классиками экономической мысли А. Смитом и 
Д. Рикардо, значительно отличаются от тех, что были представлены два столетия тому назад. Если в общеизвестных примерах полный 
производственных процесс как сукна, так и вина мог происходить только (=исключительно) в одной из стран, например, Великобритании 
или Португалии, то в настоящий момент таких ограничений не существует. Более того, сегодня подавляющая часть товаров 
обрабатывающей промышленности создается с использованием промежуточных  материалов и компонентов, произведенных в различных 
странах мира. В этой связи актуализируется проблема поиска «адекватных» подходов к оценке реального участия стран в мировой 
торговле, на основе которых в дальнейшем могли бы быть разработаны соответствующие показатели, которые смогли бы отражать вклад 
каждого государства в производство конечной продукции, реализуемой на мировом рынке, и соответственно, могла бы быть создана 
соответствующая общепризнанная и используемая статистическая база данных по всем странам мира.  

Цель исследования заключается в анализе концепции вертикальной специализации как наиболее прогрессивного и точного 
подхода к оценке участия стран в мировой торговле и мировом производственном процессе.   

Результаты исследования. В общем виде под вертикальной специализацией можно понимать процесс производства товаров в 
различных странах, при котором каждая из стран специализируется на одном из этапов производственного процесса, экспортируя 
промежуточный товар далее по цепочке. При этом основными условиями «возникновения» вертикальной специализации являются: а) 
конечный товар должен производиться по последовательной производственной цепочке; б) в процесс создания добавленной стоимости 
производимого товара должны быть вовлечены две или более страны; в) как минимум одна страна, участвующая в производственном 
процессе, должна использовать импортируемые промежуточные товары, а также экспортировать результаты производства (именно третье 
условие отличает вертикальную специализацию от, например, международной аутсорсинговой формы взаимодействия).  

 
Источник: база данных TiVA ОЭСР/ВТО 

 
Рис. 1. Доля импортных компонентов в общем экспорте транспортного оборудования (а) и в общем экспорте электроники (б), 

2009г. 
Согласно оценкам ВТО и ОЭСР, в настоящий момент на торговлю промежуточными товарами приходится порядка 2/3 от всего 

объема мировой торговли. Значительную роль в данном процессе безусловно играют транснациональные корпорации, которые в последние 
годы все чаще переносят часть производственных процессов в развивающиеся страны Азии, Латинской Америки и Восточной Европы.  

При этом традиционная статистика объемов мировой торговли, особенно в торговле производственными товарами, по сути, 
подвержена двойному счету. Исследования американских ученых, свидетельствуют о том, что при оценке объемов торговли компонентами, 
узлами и другими составными частями средне- и высокотехнологичной продукции, происходило значительное искажение их реальных 
объемов ввиду большой вовлеченности данной товарной группы в процесс вертикальной специализации (см. рис.1), в отличие, например, 
от продукции добывающей промышленности и сельского хозяйства.  

Ярким подтверждением факта значительного влияния показателей вертикальной специализации являются данные по торговой 
статистике Китая. В 2006 году Китай занял первое место в миро по экспорту высокотехнологичных товаров, обогнав по данному 
показателю традиционных лидеров в лице США, Японии и стран Европейского Союза. Всего лишь за 11 лет стране удалось совершить 
значительный рывок с 2,1% от общемирового объема экспорта высокотехнологичной продукции в 1995 году, до 16,9% в 2006г. В 2010г. 
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показатель составил 22%, превратив азиатский регион (прежде всего за счет стран «большой азиатской восьмерки»: Индии, Индонезии, 
Китая, Малайзии, Сингапура, Тайваня, Тайланда, Филиппин и Ю. Кореи) в ведущий мировой центр торговли высокотехнологичной 
продукцией (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2.  Доля отдельных регионов и стран мира в экспорте высокотехнологичных товаров в 1998-2010гг., в % 

 
При этом, однако, по оценкам специалистов, порядка 80% высокотехнологичных товаров, экспортируемых Китаем, производятся 

на основе промежуточных компонентов, которые были импортированы преимущественно из промышленно-развитых стран. Более того, 
«инициаторами» создания данных товаров были преимущественно зарубежные транснациональные компании, оперирующие на китайском 
рынке. Так, например, только компания ICT (ведущий мировой разработчик информационного и телекоммуникационного оборудования и 
технологий из Тайваня) более 95% всего своего сборочного производства конечной продукции осуществила в Китае. А самым, пожалуй, 
известным примером, ставящим под вопрос «адекватность» традиционных статистических данных по торговле, является исследование, 
посвященное роли Китая в качестве основного «производителя» смартфонов американской компании Apple и ноутбуков различных 
североамериканских и европейских производителей. Так, в своей работе 2010 года Ю. Чинг и Н. Детерт [4] указывают на то, что при 
экспортной стоимости телефона iPhone 3G в 179 дол., реальный вклад Китая в его разработку, а вернее даже сборку, составил всего лишь 
6,5 дол., а вся остальная стоимость складывалась из стоимости компонентов, ранее импортированных из Германии, США, Ю. Кореи и 
Японии (см. табл. 1).  

Таблица 1 – Калькуляция стоимости смартфона iPhone 3G по основным компонентам и их компаниям-производителям 
Производитель Страна Компонент Стоимость, дол. 

полоса частот передачи 13,00 
модуль камеры 9,55 
RF-трансивер 2,80 
GPS-ресивер 2,25 

Infineon Германия 

функция мощности IC RF 1,25 
Dialog Semiconductor Германия приложение функции мощности IC 1,30 
Broadcom США Bluetooth / FM / WLAN 5,95 
Numonyx США память МСР 3,65 
Cirrus Logic США аудио кодек 1,15 

процессор приложений 14,46 Samsung Южная Корея 
SDRAM-Mobile DDR 8,50 
Flash память 24,00 
модуль дисплея 19,25 

Toshiba  Япония 

тач-скрин 16,00 
Murata Япония FEM 1,35 
Другие материалы и компоненты 48,00 
Всего за все материалы и компоненты 172,46 
Затраты на производство* 6,50 
ИТОГО: 178,96 

* затраты на окончательную сборку смартфона из имеющихся материалов и компонентов, производимую в Китае 
Источник: [4, стр. 4].  
 
Аналогичная картина свойственна и для рынка персональных компьютеров (см. табл. 2). 
 

Таблица 2 – Данные по экспорту персональных компьютеров и смартфона iPhone 3G из Китая, 2009г. 
 Объем 

производства 
(млн. шт.) 

Экспортная цена за ед. 
товара 
(дол.) 

Экспортная 
стоимость 
(млн. дол.) 

Добавочная стоимость 
китайского 

производителя* 
(дол.) 

Добавленная 
экспортная 

стоимость (млн. 
дол.) 

iPhone 3G 25,7 179 4600 6,5 167 
ноутбуки 108,5 484 52514 14,5 1573 

  * Учитываются только затраты на сборку 
Источник: [5, стр. 6]. 
 

Таким образом, только на экспорте телефонов одной торговой марки и ноутбуков в 2009 году Китаю удалось «искусственно» 
увеличить показатели своего экспорта более чем на 1,7 млрд. дол.  

В целом же текущая статистика указывает на то, что в настоящий момент на отрасли промышленности, специализирующиеся на 
выпуске высокотехнологичной продукции, и связанных услуг,  приходится 18,2 трлн. дол. или 30% от мирового ВВП. Лидерами в этом 
отношении являются отрасли, связанные с выпуском телекоммуникационного оборудования и полупроводников (512 млрд. дол.), 
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фармацевтических товаров (346 млрд. дол.), научного и исследовательского оборудования (275 млрд. дол.), аэрокосмической продукции 
(137 млрд. дол.) и компьютеров и офисной техники (127 млрд. дол). При этом основная доля производств вышеуказанной продукции по 
текущей торговой статистике относится к азиатскому региону (в особенности это касается производства телекоммуникационного 
оборудования и компьютеров и офисной техники), что уже было отражено на рисунке 2. 

Россия в рамках вертикальной специализации. По данным ВТО в 2011 году Россия заняла 9 место среди сран-экспортеров, с долей 
в 2,86% от общемирового экспорта или 522 млрд. дол. в стоимостном выражении (в 2009 году – 303,3 млрд. дол., с долей в 2,4%). В целом, 
для России  традиционно характерны довольно высокие места в данном «рейтинге» ВТО, однако рост стоимостных показателей странового 
экспорта связан преимущественно с увеличением продаж топливно-энергетических ресурсов и ростом их цен после восстановления 
мировой экономики от финансово-экономического кризиса 2008-2009 года. 

Учитывая тот факт, что статистические данные, отражающие реальный вклад стран в мировой экспорт (в рамках концепции 
вертикальной специализации), в настоящий момент доступны только за 2009 год, дальнейший анализ показателей мы будем проводить 
именно за данный период.   

Принимая во  внимание уже указанный факт того, в экспорте России преимущественно преобладают сырьевые товары, и прежде 
всего продукция ТЭК, справедливо ожидать, что вклад российских производств в конечную стоимость экспортируемых страной товаров 
будет довольно высок. Данное предположение подтверждают и статистические данные ОЭСР, которая оперирует цифрой в 93%. Такой 
показатель значительно превышает показатели всех без исключения стран Большой Двадцатки (см. рис. 3).   

 
Источник: OECD/WTO TiVA Indicators: Russian Federation, May 2013.  

Рис. 3. Вклад промежуточных компонентов и материалов отечественного производства в конечную стоимость готовой продукции, 
реализуемой странами ОЭСР и БРИКС на экспорт  

в 2009 г., в % 
 
Наибольший вклад импортных промежуточных компонентов и материалов характерен для транспортной отрасли - 20%, что опять-

таки легко объясняется широким присутствием иностранных автопроизводителей в России, осуществляющими здесь конечное сборочное 
производство многих автомоделей, а также в текстильной промышленности (рис. 4). При этом по всем отраслям российской 
промышленности, за исключением транспортной отрасли, в период с 1995-2009 гг. наблюдается снижение доли импортных 
промежуточных компонентов в конечной готовой продукции, реализуемой на экспорт. 

 
 Источник: OECD/WTO TiVA Indicators: Russian Federation, May 2013.  

Рис. 4. Вклад промежуточных компонентов и материалов иностранного производства в конечную стоимость готовой продукции, 
реализуемой РФ на экспорт в 2009 г., в % 

 
Выводы и предложения.  
Изменения в географии и структуре мировой торговли последних лет привели к усилению внимания со стороны западных 

исследователей к вопросам реального вклада отдельных стран и регионов мира в процесс создания добавленной стоимости в рамках 
производства конечной готовой продукции, так как в данные процессы с течением времени вовлекается все большее число стран. Анализ 
мировой торговли с учетом вклада « добавленной стоимости», который реализуется в рамках концепции вертикальной специализации, 
может значительно изменить представление о реальном вкладе каждой отдельной страны в нее, что несомненно может повлечь изменения 
как в национальной, так и в международной торговой политике.   

Сегодня для международной торговли в рамках вертикальной специализации характерно расширение номенклатуры 
импортируемых промежуточных товаров, компонентов и материалов для их обработки и последующего экспорта и  преимущественная 
концентрация в производственной сфере. При этом наибольший удельный вес импортируемых компонентов в процессе создания 
добавленной стоимости в рамках вертикальной специализации характерен для стран Азиатского региона, с явным лидерством Китая, а 
также промышленно-развитых стран, прежде всего США и ряда стран Евросоюза. 

Для России характерен крайне низкий удельный вес импортных материалов и компонентов в конечном экспорте готовой 
продукции, что связано, прежде всего, с высокой долей продукции добывающей промышленности в общем объеме экспортных поставок 
страны и крайне малой долей в экспорте продукции обрабатывающей промышленности, и прежде всего, средне- и высокотехнологичных 
товаров. 
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РОЛЬ ТНК В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
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Михайлов О.І. Роль ТНК у світовій економіці в умовах глобалізації 
У статті розглядається роль ТНК у світовій політиці в умовах глобалізації. Розглянуто різні фактори впливу ТНК на світову економіку. 
Скорочуючи бюрократичний апарат, удосконалюючи систему управління та рекламну діяльність, глибше освоюючи старі і проникаючи на 
нові зовнішні ринки, транснаціональні корпорації продовжують ефективно функціонувати. Важливим новим джерелом ПІІ є державні ТНК. 
Мобілізуючи всі свої фінансові ресурси, технологічні та конструкторські можливості, ТНК здатні виробляти продукт, що задовольняє 
потреби населення різних країн світу. Розглянуто фактор впливу технологічної революції на транснаціональні корпорації як основний. 
Особливу сферу в міжнародному поділі праці, заснованому на розвитку технологій, становлять стратегічні союзи, укладені корпораціями. 
Сформована глобальна економіка кінця сторіччя не зможе забезпечити ефективну базу розвитку у світовому масштабі без адекватних 
всепланетних законодавчих та політичних рамок. Виявлено, що основною тенденцією сучасної світової економіки є її глобалізація. 
Транснаціональні корпорації здійснюють економічну, фінансову, торгову, технологічну, а на новому етапі і політико-соціальну взаємодію 
країн світу. Діяльність транснаціональних корпорацій принципово змінює картину світу, і тому без урахування цього неможливо вивчати 
процеси, що відбуваються в сучасному світі. 
Ключові слова: ТНК, глобалізація, світова економіка, технологічна революція, інвестиції, інвестиційний процес. 
Михайлов О.И. Роль ТНК в мировой экономике в условиях глобализации. 
В статье рассматривается роль ТНК в мировой политике в условиях глобализации. Рассмотрены различные факторы влияния ТНК на 
мировую экономику.  Сокращая бюрократический аппарат, совершенствуя систему управления и рекламную деятельность, глубже 
осваивая старые и проникая на новые внешние рынки, транснациональные корпорации продолжают эффективно функционировать. 
Важным новым источником ПИИ являются государственные ТНК. Мобилизируя все свои финансовые ресурсы, технологические и 
конструкторские возможности, ТНК способны производить продукт, удовлетворяющий потребности населения разных стран мира. 
Рассмотрен фактор влияния технологической революции на транснациональные корпорации как основной. Особую сферу в 
международном разделении труда, основанном на развитии технологий, составляют стратегические союзы, заключаемые корпорациями. 
Формирующаяся глобальная экономика конца столетия не сможет обеспечить эффективную базу развития в мировом масштабе без 
адекватных всепланетных законодательных и политических рамок. Выявлено, что основной тенденцией современной мировой экономики 
является ее глобализация. Транснациональные корпорации осуществляют экономическое, финансовое, торговое, технологическое, а на 
новом этапе и политико-социальное взаимодействие стран мира. Деятельность транснациональных корпораций принципиально меняет 
картину мира, и поэтому без учета этого невозможно изучать процессы, происходящие в современном мире. 
Ключевые слова: ТНК, глобализация, мировая экономика, технологическая революция, инвестиции, инвестиционный процесс.  
Mykhailov O. The role of TNCs in the world economy in the context of globalization. 
The article discusses the role of TNCs in world politics in the context of globalization. Various factors influence of TNCs on the world economy. 
Reducing bureaucracy, improving the management and promotional activities, deeper mastering old and penetrating new foreign markets, 
multinational corporations continue to function effectively. Important new sources of FDI are public multinationals. Mobilizing all of its financial 
resources, technology and design capabilities, TNCs are able to produce a product that meets the needs of people around the world. We consider the 
factor of influence on the technology revolution as major multinational corporations. Special sphere of the international division of labor, based on the 
development of technologies that are strategic alliances entered into by corporations. The emerging global economy is the end of the century will not 
be able to provide an effective platform for the development of a global planetary scale without adequate legislative and policy framework. It is 
revealed that the main trend of the world economy is its globalization. Transnational corporations carry out economic, financial, commercial, 
technological, and in the new stage, political and social interaction around the world. The activities of transnational corporations fundamentally 
change the world, and therefore can not be without this study the processes taking place in the modern world. 
Keywords: TNK, the globalization of the world economy, the technological revolution, investment, investment process. 
 

Для современной мировой экономики характерен стремительно развивающийся процесс глобализации. Именно он обеспечивает и 
регулирует единство функционирования мировой экономики. В этом процессе основной движущей силой выступают транснациональные 
корпорации, через которые и связанные с ними транснациональные банки проходят финансовые и товарные потоки, определяющие 
развитие мирового хозяйства. Они являются ведущим фактором глобализации экономики, размещая отдельные части и стадии 
воспроизводственных процессов по территориям разных стран. 

На современном этапе международные транснациональные корпорации являются важнейшим элементом развития мировой 
экономики и международных экономических отношений. Их интенсивная деятельность отражает обострение международной конкуренции, 
углубление международного разделения труда. Поэтому целесообразно наиболее подробно рассмотреть влияние транснациональных 
корпораций на подобные аспекты внешнеэкономической деятельности. 

На рубеже текущего и минувшего столетий усилились методологические и теоретические подходы в изучении ТНК. Это 
характерно для работ зарубежных и отечественных ученых: З.Баумана, З.Бжезинского С. Валлерстайна, Дж. Гэлбрейта, А Гиденса, У. 
Гранта, П. Дракера, Р. Кеохейна, Д. Ная, Ф.Нушелера, Д. Месснера, Д. Модельски, К. Омаи, Д. Розенау, С. Сассена, С. Стренж, С. 
Хантигтона, Г. Фишера, Р. Фолка, Ф. Фукуямы, Э. Эпштейна, М. Юсима и др., а также А.Д. Богатурова, И.Г. Владимировой, Л.Д. 
Градобитовой, М.Г.Делягина, Е.Л.Драчевой, И.Д. Иванова, B.JI. Иноземцева, Т.М. Исаченко, М.М. Лебедевой, A.M. Либмана, В.М. 
Колтукова, Н.О. Косолапова, В.С.Буяновой  Р.Э. Малаян, М.В. Маргелова, А.Г. Мовсеян, С.П. Перегудова, Е.М.Примакова, А.И. Уткина, 
В.Д. Щетинина и др. 
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Целью данной статьи является анализ деятельности ТНК на данном этапе развития глобальной экономики, изменение 
инструментов влияния и усиления факторов воздействия ТНК на развитие мировой экономики. 

Международное производство расширяется, а зарубежные продажи, занятость и активы в транснациональных корпорациях (ТНК) 
возрастают. В 2010 году добавленная стоимость в рамках мирового производства ТНК составила приблизительно 16 трлн. долл. - около 
четверти глобального ВВП. На зарубежные филиалы ТНК приходилось более 10% глобального ВВП и треть мирового экспорта. Важным 
новым источником ПИИ являются государственные ТНК. Насчитывается как минимум 650 государственных ТНК, которые имеют 8 500 
зарубежных филиалов по всему миру. Хотя их число составляет менее 1% всех ТНК, на их зарубежные инвестиции в 2010 году 
приходилось 11% глобального ВВП. Как отражение этого в списке 100 крупнейших ТНК мира оказались 19 государственных ТНК. 
Государственные ТНК составляют неоднородную группу. Развивающиеся страны и страны с переходной экономикой являются странами 
базирования более половины этих компаний (56%), хотя и в развитых странах продолжает действовать значительное число 
государственных ТНК. Вопреки общераспространенному мнению о том, что государственные ТНК сконцентрированы главным образом в 
первичном секторе, они являются диверсифицированными и активно действуют в секторе услуг [13]. 

Деятельность транснациональных корпораций тесно связана с интересами их государств. Большинство современных государств 
имеет ярко выраженную направленность на обеспечение высокого уровня качества и продолжительности жизни своих граждан, а также их 
личной и общественной безопасности и соблюдение прав человека. При этом целью государства является благополучие граждан. Защита 
государством интересов нации предполагает государственную поддержку языка, культуры, заботу о численности и территории расселения 
нации. Достижение целей государственного развития происходит во взаимодействии стран и образует международные отношения. [5, c.93] 

Транснациональные корпорации при поддержке своего государства способствуют достижению стоящих перед ним целей в сфере 
международных отношений, прежде всего экономических. Имея политическую поддержку своего государства, транснациональные 
корпорации в его интересах вовлекают в хозяйственный оборот природные и людские ресурсы других стран. Транснациональные 
корпорации оказывают благоприятное влияние и на международные отношения, прежде всего на состояние международной безопасности, 
так как они способствуют развитию взаимозависимости и взаимопонимания различных государств. 

Политическое и экономическое значение транснациональных корпораций столь велико, что и в обозримом будущем они останутся 
одним из важных факторов усиления воздействия промышленно развитых стран на многие регионы мира. Отсюда вытекает очевидный 
вывод, что забота о превращении ведущих отечественных корпораций в транснациональные стали осознанной целью внешней политики 
государств, стремящихся к усилению своего влиян6ия в международном масштабе. 

Транснациональные корпорации понимают необходимость повышения эффективности функционирования своих структур и 
предпринимают соответствующие действия. 

За последние десять лет международные производственные фирмы провели тщательную проверку своих структур, и прежде всего, 
приняли меры по снижению числа занятых. Так, американские корпорации «Форд» и «Дженерал – моторс» в девяностые годы сократили 
свой бюрократический аппарат. Даже японские компании, гордившиеся системой пожизненного найма, идут на значительные сокращения, 
так как, по их мнению, многие работники среднего звена управления не приносят реальной пользы. 

Транснациональные корпорации, сокращая персонал, в то же время уделяют больше внимания его профессиональной подготовке, 
стремясь получить значительную выгоду при выполнении стратегических задач, стоящих перед компаниями. 

В целях повышения эффективности функционирования международные фирмы совершенствуют всю систему управления. В 
последнее время многие транснациональные корпорации стали переходить к созданию не одного, а нескольких управленческих центров. 
Например, японские компании «Мацусита» и «Тошиба» имеют три региональные штаб-квартиры. Каждый из этих руководящих пунктов, 
не отказываясь от корпоративной централизации, в то же время управляет своими дочерними предприятиями и филиалами, учитывая 
специфику локальных рынков и местных потребителей. 

В порядке совершенствования системы управления возникло деление международных компаний на более мелкие подразделения. 
Так, многонациональная швейцарско-шведская корпорация ABB, специализирующаяся в области машиностроения и электронной 
инженерии разделилась на 1100 местных компаний. Эти подразделения могут быть сгруппированы по территориальному признаку для 
удобства финансовой отчетности и налогообложения, а также для оперативного решения каких-то конкретных задач. Это означает, что 
меняется система осуществления судьбоносных мер. Если раньше все решения принимались представителями элитной верхушки 
транснациональных корпораций, то теперь происходит передача важных полномочий тем, кто непосредственно занимается данным 
участком работы. 

Одним из вариантов улучшения деятельности международных корпораций является дифференцированное использование 
рекламных мероприятий. В настоящее время транснационалы уделяют большое внимание местным различиям, и с учетом этого меняют 
свою рекламу. Так, учитывая местные условия «Филипп Моррис» убрал в Аргентине знаменитого ковбоя с рекламных щитов. Ибо в этой 
стране ковбои считаются мотами низкого происхождения, а в Гонконге от всего рекламного логотипа оставили только лошадь, так как там 
ковбой напоминает слугу-рабочего. Приспосабливаясь к требованиям конкретных рынков, меняют свою рекламу ИБМ, «Макдональдс» и 
другие фирмы. 

В настоящее время транснациональные корпорации стали больше учитывать специализацию стран при производстве отдельных 
продуктов высокого качества. Например, Япония славится высоким качеством электроники, Соединенные Штаты – хорошими фильмами и 
компьютерами, Германия обладает высшим стандартом в области машиностроения и химической промышленности, Англия – в сфере 
книгоиздательства и попмузыки и т.д. Понимая это, транснациональные компании начинают группировать свой бизнес вокруг таких 
центров, рассматривая этот метод лучшим гарантом своей успешной деятельности на старых рынках мира. 

Транснациональные корпорации уделяют большое внимание выходу на новые рынки, среди которых первостепенное внимание 
уделяется Китаю. Пробиться на китайский рынок стремятся все крупные компании мира. Для достижения этой цели транснациональные 
корпорации широко используют этнических китайцев, родившихся на Западе и получивших образование в западных университетах, 
которые помогают им устанавливать тесные контакты с местными предприятиями. 

Таким образом, сокращая бюрократический аппарат, совершенствуя систему управления и рекламную деятельность, глубже 
осваивая старые и проникая на новые внешние рынки, транснациональные корпорации могут продолжать эффективно функционировать. 
Мобилизуя все свои финансовые ресурсы, технологические и конструкторские возможности, они способны производить продукт, 
удовлетворяющий потребности населения разных стран мира. В то же время им под силу разрабатывать несколько типов продуктов, 
которые могут быть успешно реализованы на мировом рынке. Но такой риск могут позволить себе только те транснациональные 
корпорации, которые занимают лидирующие позиции в списке 500 компаний, публикуемом американским журналом «Форчун». 

Основной тенденцией современной мировой экономики является ее глобализация, этот решающий фактор нынешних 
международных экономических отношений отмечают многие исследователи в разных странах. Одно из распространенных мнений 
специалистов заключается в том, что мы переходим сейчас от исторического периода, для которого была характерна абсолютизация 
интересов собственно национальной экономики (с законодательными и политическими рамками, присущими каждому отдельному 
государству), что было, кстати, вполне оправданным и логичным, к другому этапу - глобальной экономике, не имеющей единого жесткого 
регулирующего аппарата. С одной стороны, развиваются процессы анархии (это касается, прежде всего, валютно-финансовой системы), с 
другой стороны, усиливаются тенденции к олигархии (это заметно на концентрации промышленности и финансов, формировании 
технологических союзов между отдельными фирмами). В результате такого развития образуются огромные корпорации, не знающие 
границ. Таким образом, формирующаяся глобальная экономика конца столетия не сможет обеспечить эффективную базу развития в 
мировом масштабе без адекватных всепланетных законодательных и политических рамок. 

Последний фактор - необходимость создания всепланетных законодательных и политических рамок - кстати, отнюдь не новая идея 
- она лишь отражение глобальных тенденций, - вызывала и сейчас вызывает у исследователей и политических деятелей разноречивые 
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мнения. 
Во-первых, на их формирование понадобятся долгие годы, не говоря уже о том, что это требует стабильной международной 

обстановки и обеспечения безопасности не только политической, но и экономической. 
Во-вторых, высказываются сомнения относительно возможности достижения каких-то согласованных действий различных стран в 

нынешней сложной международной обстановке. [10, c.243] 
И главное - сам феномен глобализации мировой экономики вызывает подчас определенное беспокойство именно своей 

неуправляемостью. Глобализация – это источник возросшей эффективности, значительных улучшений условий для потребителей. Товары, 
да и вообще все факторы производства - капиталы, труд и информация движутся все более свободно, становятся доступными всем и по все 
более низкой цене. Зато в глобальной экономике обостряется конкуренция. Предприятия находятся в условиях такой конкуренции, какой 
они никогда еще не знали. [9, c.310] Это, конечно, выгодно потребителю. Но это означает также, что стремление к эффективности, 
постоянное обновление производства и распределительной сети стали крайне настоятельными требованиями. Глобализация ведет к 
пересмотру целого ряда привычек, убеждений, культурных ориентиров. Нужно приспосабливаться к новому положению вещей, а это 
нелегко и вызывает тревогу людей. И еще одна проблема, связанная с отмеченной общей тенденцией к глобализации мировой экономики, 
которая тоже требует к себе пристального внимания. Речь идет о сложном взаимовлиянии и взаимодействии двух процессов: с одной 
стороны, глобализация рынков, а с другой - образование региональных экономических блоков. Нет ли противоречия между этими двумя 
тенденциями? Эти тенденции необходимо изучать и учитывать. Тем не менее, тенденция к глобализации более рельефно выражена. Речь 
идет о качественно ином этапе, ведущем к образованию единого глобального рынка. Об этом можно судить по многим признакам. К 
примеру, один из его символов. убедительных для потребителя - универсальная платежная карточка. Всего лишь один пластиковый 
документ позволяет производить все или почти все расчеты в Мадриде и Токио, Пекине и Давосе, не говоря уже о Лондоне, Нью-Йорке, 
Сингапуре. Тенденции глобализации особенно благоприятствуют технические факторы, например, развитие средств связи, а двигают ее 
вперед многонациональные фирмы. Она охватывает все секторы экономической жизни - научные исследования, промышленность, сферу 
услуг, финансы. Но параллельно в мировой экономике происходит и другая глубокая эволюция: формирование региональных 
экономических блоков, то есть развивается процесс интеграции. При этом она имеет двухсторонний характер: глобальный и региональный. 
Хотя глобализация и регионализм в той форме, какую они принимают в настоящее время, - не являются несовместимыми, это не значит, 
что не возникает противоречий в отдельных областях. 

Наибольшее воздействие на состояние транснациональных корпораций, их подсистем, взаимодействие этих подсистем оказывают 
такие разноуровневые глобальные факторы как: 

- распад мировой социалистической системы, появление множества новых государств, не до конца определивших свою политику, 
не осознавших свои политические, культурные и прочие национальные интересы; 

- политический и экономический кризис в Восточной Европе, 
- перерастающий в некоторых регионах в военно-политический (Югославия, Закавказье, Таджикистан); 
- технологическая революция; 
- обострение энерго-сырьевой и продовольственной проблемы; 
- кризис мировой финансово-кредитной системы; 
- обострение проблем окружающей среды, что оказывает влияние на все мировое хозяйство, на национальные и всемирные 

производительные силы; 
- усиление взаимозависимости национальных хозяйств, их экономической политики; 
- нивелирование, сближение экономических уровней развития различных стран; 
- преодоление межсистемных противоречий между странами, проявляющегося в признании конкуренции как главного фактора, 

обеспечивающего равновесие внутрихозяйственного развития; 
- усиление процессов конвергенции, основывающихся на универсальных экономических, культурных, моральных, правовых, 

гуманитарных ценностных ориентациях, признанных мировым сообществом конца XX столетия. 
Особо следует рассмотреть фактор влияния технологической революции на транснациональные корпорации. Она оказывает 

сложное, противоречивое воздействие, которое на начальных этапах не всегда и не сразу вело к качественному преобразованию 
ложившегося производственного аппарата и используемых в производстве технологий. Даже существенные изменения ряда 
технологических процессов не изменяли эволюционного характера развития производства, которое основывалось на преимущественном 
использовании экстенсивных источников роста. Так, реализация новейших научно-технических достижений в одних областях 
сопровождалась расширением использования экстенсивных факторов производства в других, например, ростом энергоемкости, 
численности работников и т.п. При этом использование науки и техники является предметом особой заботы государства - это, своего рода 
закон, к сожалению, непонятый некоторыми реформаторами. В ведущих отраслях производства, как и десятки лет назад, существовали 
традиционные, хотя и усовершенствованные технологии, применялись, к примеру, те же самые конструкционные материалы и 
энергоносители. Развитие шло в основном по пути наращивания единичной мощности агрегатов, технологических линий, транспортных 
средств, увеличения массы перерабатываемых или перемещаемых в единицу времени первичного сырья и полуфабрикатов. [3, c.154] 

Технологическая революция на первых порах не сталкивалась с жесткими ограничениями природных и трудовых ресурсов. Она не 
только содействовала преодолению преимущественно экстенсивного роста в масштабах национального хозяйства, а, напротив, ускоряла 
этот рост. Потенциально более эффективные по сравнению с используемыми новые технологические решения часто не выходили за 
пределы научно-исследовательских институтов и опытных производств. Сохранялась сильная инерция экстенсивного развития, 
препятствовавшая органичному синтезу науки производства. Но не только она препятствовала полноценному развертыванию 
технологической революции. Дело заключалось и во внутренней логике новых технологических решений, которые должны были реально 
показать свою доступность, универсальность и пройти этап развертывания в целостные системы технических средств. Так, электронно-
вычислительная техника превратилась в целостную систему только тогда, когда большие электро-вычислительные машины были вначале 
дополнены мини-ЭВМ, а затем целым комплексом микропроцессорных устройств. В таких условиях существенные, но все же частичные 
усовершенствования старых технологий привели к формированию «ресурсопотребляющей» модели экономического развития. Она вызвала 
к жизни адекватную модель международного разделения труда, которая концентрировала в центрах перерабатывающей промышленности 
огромные массы сырья и топлива. Это неизбежно вызвало серьезные экологические проблемы глобального масштаба. Сужение источников 
экстенсивного роста, нарастание ресурсных ограничений способствовали изменению технического развития. Сложились объективные 
условия для преобразования на новой технологической основе не только отдельных отраслей, но и производственного аппарата стран в 
целом. Все более остро ощущается необходимость коренной перестройки производства, затрагивающей целый комплекс направлений 
развития. 

Технология является ключевым, наиболее значимым фактором международного разделения труда. На переднем плане здесь 
находятся ведущие промышленно развитые страны и их транснациональные корпорации – основной источник новых технологий. 
Технологичность и приспособленность к внедрению инноваций выступают ведущими направлениями конкурентной борьбы, они активно 
влияют на стратегию компаний. Однако последствия научно-технического развития для международного разделения труда, особенно 
применительно к транснациональным корпорациям, существенным образом отличаются от тех, которые вызывают другие факторы. 

Особую сферу в международном разделении труда, основанном на развитии технологий, составляют стратегические союзы, 
заключаемые корпорациями. 

Конечно, различные типы соглашений между ними существовали и в прошлом. Так, по-прежнему присутствуют на мировом рынке 
международные картели, заключаются многочисленные неформальные соглашения. Но если они касаются в основном регулирования тех 
или иных моментов рыночных отношений (сфера действия, цена, рыночная доля), то новый тип стратегических союзов главным образом 



ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ  
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ  ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 264 

связан с исследованиями. Последние нацелены на то, чтобы распределять между собой высокие исследовательские издержки, особенно на 
стадии, предшествующей коммерциализации. Союзы могут также служить инструментом разделения труда внутри отрасли. 

Обычно международные корпорации размещают производства традиционных товаров потребления (скажем, текстиль) в менее 
развитых странах, где есть возможность наложить на дешевый труд высокие технологии, что многократно увеличивает их прибыль. 
Производства, требующие экономии масштаба (например, автомобилестроение), транснациональные корпорации чаще всего размещают в 
странах со средним уровнем развития, причем нередко такие структуры нужны для международной интеграции. Наукоемкие отрасли 
(электроника, самолетостроение и т.д.) сконцентрированы преимущественно в промышленно развитых странах, но место их размещения 
также меняется. Так, научно-исследовательская база Америки привлекает многие неамериканские транснациональные образования, и те 
нередко стремятся пристроить свои исследовательские подразделения именно в этой стране. 

Описанные выше сдвиги отнюдь не являются хорошо продуманными и организованными и вовсе не протекают гладко. В эпоху 
жесткой международной конкуренции размещение или изменение места хозяйственной деятельности транснациональных корпораций в 
различных частях мира носит вероятностный характер. Часто бывает внезапное прекращение производства в одной стране и создание 
нового, более эффективного венчурного предприятия в другой. Нередко конкуренты начинают производить и сбывать по разной цене одну 
и ту же продукцию, но с некоторыми модификациями и усовершенствованиями. 

Быстрота действий, элементы неожиданности и новые формы предпринимательства подобно “тощей компании” (она осуществляет 
научные исследования, организует производство, транспортировку и продажу из своего небольшого по размерам центра, но привлекает к 
сотрудничеству большое число независимых структур, экономя, таким образом, на капиталовложениях) играют важную роль в 
деятельности наиболее продвинутых транснациональных корпораций. Традиционные корпорации также вынуждены проводить 
реструктуризацию и воспринимать ее как ключевой компонент своей стратегии. Это может повысить эффективность отдельных 
транснациональных образований, но может привнести и хаос в мировую экономику, увеличить число безработных и количество 
разоряющихся компаний, мощности и объем производимой продукции, причем данные процессы будут проходить гораздо быстрее, чем 
раньше. 

В силу взаимосвязи между фондовыми рынками и транснациональными корпорациями влияние этого нового типа конкуренции 
распространится на область финансов, доходов и сбережений, затронет широкие слои населения, особенно в промышленно развитых 
странах. 

Итак, можно сделать выводы о том, что в этих условиях в мире растет осознание того факта, что реализуемая ныне модель 
глобализации, опирающаяся, прежде всего на экономико-технологические ресурсы социума, чрезвычайно примитивизирует развитие и 
влечет за собой глобальный кризис. 

Из всего вышесказанного следует, что оптимальная стратегия государства в условиях глобализации предусматривает не диктат в 
отношении гражданского общества, а все более тесное кооперирование с ним, делегирование части своих полномочий местному 
самоуправлению и другим структурам гражданского общества. Тесное сотрудничество государственной власти с профсоюзами, 
ассоциациями предпринимателей, экологическими, правозащитными и другими общественными организациями позволяет 
консолидировать общество, активизировать творческие силы нации на самом низовом уровне, адекватно подходить к решению 
обостряющихся социальных проблем, эффективно контролировать действия бюрократического аппарата и бороться с коррупцией. Это 
позволяет говорить о возможности успешной интеграции национальных государств в мировое сообщество. 

Однако здесь видно самое слабое место глобализации - государственные институты и система управления. В.Б. Кувалдин отмечает, 
что «даже первые шаги по пути глобализации требуют качественно более высокого уровня управляемости общественными процессами. 
Нельзя строить будущее с политическим инструментарием прошлого. Те средства контроля, координации, управления, которые веками 
создавались на национальном уровне, явно утрачивают эффективность в глобализирующемся мире. 

Инвестиционный процесс в мире активно развивается. В 2012 г. прирост иностранных инвестиций составит к предыдущему году 
284 млрд. долл. и достигнет 1,2 трлн. Основными направлениями вложения инвестиций являются сфера услуг, финансы и коммуникации, а 
также добывающие отрасли. 

На Росию, Украину и Румынию приходится 3/4 общего объема иностранных инвестиций, привлекаемых государствами с 
переходной экономикой, а с учетом Казахстана эта цифра возрастает до 78%. Доля развивающихся стран в мировом объеме инвестиций 
составляет 36% и СНГ - 4%.  

По мнению специалистов, основной объем инвестиций осуществляется транснациональными корпорациями, которых в мире 
насчитывается около 77 тыс. Из общего объема (916 млрд. долл.) иностранных инвестиций 75% в 2011 г. пришлось на слияния внутри 
корпораций. 

Основными целями транснациональных корпораций при размещении инвестиций являются поиск рынков сбыта, повышение 
эффективности, поиск ресурсов, а также стратегический подход в приобретении технологий или ноу-хау. В этом плане большим 
стимулирующим фактором является приватизационный процесс, осуществляемый государствами с переходной экономикой.  

Развивающиеся государства борются за привлечение инвестиций транснациональных корпораций. Очень поучителен пример 
Китая. Заинтересовав транснациональные корпорации приватизацией, снижением издержек и емким рынком, он получил желаемое. Но 
через некоторое время транснациональные корпорации столкнулись с тем, что для них затруднен вывоз капитала. Сказалось стремление 
Китая к сдерживанию оттока инвестиций. Руководство транснациональных корпораций начало подумывать о сворачивании деятельности. 
Тогда китайское правительство организовало с ними встречу и сделало все возможное для продолжения их работы в стране. С того 
момента встречи проходят ежемесячно.  

Очевидно, что кроме деклараций и даже законодательства нужны реальные системные действия по нейтрализации "политических" 
рисков, проявляющихся в первую очередь в нестабильности законодательства, отсутствии инвестиционного рейтинга, вялотекущей 
приватизации и слабом институте частной собственности. Устранение этих проблем, изменение отношения к инвесторам наверняка 
поднимут потенциал привлекательности.. 

Корпорации, занимающие в мире ведущее место по затратам на научных исследованиях окружающей среды, сконцентрированы 
более всего в нескольких высокотехнологичных отраслях: информационно-телекоммуникационное оборудование и технологии, 
автомобилестроение, фармацевтика и биотехнологии. 

Хотя сам феномен транснациональные корпорации сравнительно молод (массовое распространение этой формы международной 
монополии началось лишь с конца 50-х гг.), последствия их деятельности не позволяют обходить стороной эту тему. Несмотря на 
определенные достижения, рост транснациональных корпораций вширь практически не замедляется. Они проникают во все отрасли 
экономики. 

Транснациональные корпорации отражают такое состояние мира, в котором движение капитала и технологии приобрело очень 
высокую степень подвижности, и, что именно деятельность транснациональных корпораций в значительной степени способствует 
превращению мира в целое, где части становятся функционально взаимосвязанными, и, где возникают новые тенденции и законы развития. 

В статье также указывается недостаточность подхода, который мировое взаимодействие рассматривает преимущественно на основе 
межгосударственного взаимодействия. Транснациональные корпорации осуществляют экономическое, финансовое, торговое, 
технологическое, а на новом этапе и политико-социальное взаимодействие стран мира. Деятельность транснациональных корпораций 
принципиально меняет картину мира, и поэтому без учета этого невозможно изучать процессы, происходящие в современном мире. 

Существуют разнообразные и противоречивые оценки деятельности этих гигантских экономических корпораций, не принимающих 
во внимание национальные границы. Проведенный анализ экономических и политических последствий интернационализации экономик 
показывает, что нельзя оценивать транснациональные корпорации только негативно или позитивно. В связи с этим феномен 
транснациональных корпораций нуждается в дальнейшем исследовании. Глубокого изучения также требуют проблемы, связанные с 
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транснациональными корпорациями. Это и проблема взаимосвязи деятельности транснациональных корпораций с национальным 
интересом, национальной стратегией и волей, и проблема международного права, и проблема глобальной картины мира, в которой 
деятельность транснациональных корпораций разворачивается на фоне распределения глобальных ресурсов и глобальных проблем 
(эксплуатации, ресурсов и т.д.). 

Транснациональные корпорации как инструмент, субъект мировой политики усиливает отношение конфронтации, конфликтности 
между основными субъектами и превращает слабое развитие, отсталость в одну из самых существенных характеристик мира. 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что многие институты и субъекты мирового политического процесса под влиянием человечества 
существенно трансформируются и что сами транснациональные корпорации могут служить не только серьезным фактором 
технологического прогресса, но также способствуют ликвидации разрыва между ядром и периферией, слабого развития и отсталости в 
мировом хозяйстве в целом. 

Оптимальная стратегия государства в условиях глобализации предусматривает не диктат в отношении гражданского общества, а 
все более тесное кооперирование с ним, делегирование части своих полномочий местному самоуправлению и другим структурам 
гражданского общества. Тесное сотрудничество государственной власти с профсоюзами, ассоциациями предпринимателей, 
экологическими, правозащитными и другими общественными организациями позволяет консолидировать общество, активизировать 
творческие силы нации на самом низовом уровне, адекватно подходить к решению обостряющихся социальных проблем, эффективно 
контролировать действия бюрократического аппарата и бороться с коррупцией. Это позволяет говорить о возможности успешной 
интеграции национальных государств в мировое сообщество. 
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Михайлова Л.І., Замора О.М. Економічний вимір транскордонного розвитку єврорегіону «Ярославна» (Сумська область України – 
Курська область Російської Федерації) 
Стаття присвячена дослідженню стану розвитку єврорегіону «Ярославна» на північно-східному кордоні України в контексті сучасних умов 
розвитку регіональної політики та формування її стратегії в Україні. Виявлено процес завершення інституціонального забезпечення 
транскордонного співробітництва в Україні. Аналітично підтверджено, що створення єврорегіону «Ярославна» на східному кордоні 
принесло регіону ряд позитивних результатів для сфер зовнішній торгівлі, освіти, культури, спорту, туризму, молодіжної політики. 
Історично та географічно країни СНД залишаються основними споживачами продукції сумських підприємств, а експорт до Російської 
Федерації в 1,5 рази перевищує поставки до інших країн світу. Зовнішньоторговельний оборот між підприємствами Сумської та Курської 
областей за час існування євро регіону зріс вдвічі. Доведено, що загальнодержавна стратегія євроінтеграції може реалізовуватися на 
території області в макромасштабі, тоді як в прикладному аспекті слід усвідомлювати та використовувати потенціал вирішення спільних 
проблем та соціально-економічного розвитку в рамках єврорегіону «Ярославна». 
Ключові слова: транскордонне співробітництво, єврорегіон, експорт, імпорт. 
Михайлова Л.И., Замора О.М. Экономический аспект трансграничного развития еврорегиона «Ярославна» (Сумская область 
Украины – Курская область Российской Федерации) 
Статья посвящена исследованию состояния развития еврорегиона «Ярославна» на северо-восточной границе Украины в контексте 
современных условий развития региональной политики и формирования ее стратегии в Украине. Обнаружен процесс завершения 
институционального обеспечения трансграничного сотрудничества в Украине. Аналитически подтверждено, что создание еврорегиона 
«Ярославна» на восточной границе принесло региону ряд позитивных результатов для внешней торговли, образования, культуры, спорта, 
туризма, молодежной политики. Исторически и географически страны СНГ остаются основными потребителями продукции сумских 
предприятий, а экспорт в Российскую Федерацию в 1,5 раза превышает поставки в другие страны мира. Внешнеторговый оборот между 
предприятиями Сумской и Курской областей за время существования евро региона возрос вдвое. Доказано, что общегосударственная 
стратегия евроинтеграции может реализовываться на территории области в макромасштабе, тогда как в прикладном аспекте следует 
осознавать и использовать потенциал решения общих проблем и социально-экономического развития в рамках еврорегиона «Ярославна». 
Ключевые слова: трансграничное сотрудничество, еврорегион, экспорт, импорт. 
Mikhailova L.I., Zamora O.M. Economic Aspect of the Crossborder Cooperation Development within the “Yaroslavna” Euroregion (Sumy 
Region of Ukraine – Kursk Region of Russia) 
The article is devoted research of development of the European region of «Yaroslavna» status on the north-eastern border of Ukraine in the context of 
modern terms of development of regional policy and forming of its strategy in Ukraine. Found out the process of completion of the institutions 
providing of transfrontal collaboration in Ukraine. It is analytically confirmed that creation of the European region of «Yaroslavna» on an east border 
brought a region the row of positive results for foreign trade, education, culture, sport, youth policy. Historically and geographically the countries of 
the CIS remain the basic users of products of enterprises, and export in Russian Federation in 1,5 time exceeds delivery in other countries of the 
world. The value of external trade between the enterprises of the Sumskoy and Kurskoy areas in times of existence of euro of region grew twice. It is 
well-proven that national strategy of euro integration can be realized on territory of area in a macro scale, while in the applied aspect it is necessary to 
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realize and use potential of decision of general issues and socio-economic development within the framework of the European region of 
«Yaroslavna». 
Key words: cross border cooperation, euro regions, export, import. 

 
Постановка проблеми. Регіональна політика країн ЄС приділяє значну увагу фінансовій підтримці та розвитку транскордонного 

співробітництва, в той час як аналіз українських умов констатує ставлення в нашій державі до цих процесів більше як до данини 
європейській моді, ніж до реального інструменту регіональної розбудови. Науковці наголошують на «недостатності повноважень органів 
регіональної влади та нерозвиненості інституцій цього виду співробітництва, відсутності ефективного фінансового механізму реалізації 
програм прикордонних регіонів держав-сусідів», що є найбільш гостро актуальним для східного кордону України [1]. Також слід 
відзначити, що, наприклад, польські вчені в дослідженні полько-української транскордонної зони (єврорегіони «Буг» та «Закарпатський») 
зазначають, що прикордонні райони показують найнижчий ступінь розвитку серед інших в цих областях [2]. При чому слід пам’ятати, що 
найбільш позитивний та продуктивний досвід мають саме зазначені західні єврорегіони нашої держави, які отримують фінансову 
підтримку європейських фондів. Таким чином, важливим є аналіз сучасних умов розвитку транскордонної складової в рамках вітчизняної 
регіональної політики в контексті міжнародного досвіду та вироблення рекомендацій щодо її вдосконалення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. На сучасному етапі чималого значення набуває питання удосконалювання механізму регулювання регіонального 
розвитку в контексті розбудови транскордонного співробітництва та створення такої стратегії регіональної політики країни, яка б 
враховувала особливості прикордонних областей. 

Дослідженням питань розвитку регіональної політики та транскордонного співробітництва, позитивних та негативних тенденцій та 
інших особливостей займається ряд таких вітчизняних вчених, як: Бабець І., Бєлєнький П., Дацків Р., Долішній М., Ілько І., Куцаб-Бонк К., 
Кравченко В., Колінько Н., Луцишин П., Луцишин Н., Лендєл М., Мікула Н., Матвєєв Є., Макогон Ю., Мокій А., Писаренко С., Рябінін Є., 
Студенніков І., Терещенко Т. та інші. 

Створення і реалізація ефективної регіональної політики в Україні вимагає посиленої уваги до особливостей її регіонів, більшість з 
яких є прикордонними і тому приймають посильну участь в транскордонному співробітництві. Вивчення та врахування досвіду країн ЄС, 
де і народилася ідея створення спеціальних утворень з метою посилення співпраці прикордонних регіонів задля спільного ефекту, є 
необхідною складовою успіху цього процесу. 

Формами реалізації транскордонного співробітництва є асоціації та інші аналогічні форми співробітництва суміжних регіонів, що 
належать різним європейським країнам та мають назву -  “єврорегіони”. Сучасна діюча законодавча база України не повністю враховує 
специфіку транскордонного співробітництва, лише охоплює його нормами тих чи інших правових актів та не суперечить принципам 
міжнародного законодавства. Проте виникають конфліктні ситуації в процесі взаємодії українських прикордонних областей з регіонами 
сусідніх країн в рамках єврорегіонів: наприклад, якщо вести мову про Російську Федерацію, то її законодавство не містить прямих 
нормативно-правових актів, які б врегульовували означене питання. Існує думка, що для єврорегіонів, створених за участю місцевих і 
регіональних общин країн ЄС, взаємодія європейської та української сторони є своєрідним пробним середовищем, де випробовується 
життєздатність поєднання соціально-економічних та законодавчих умов з метою вирішення спільних проблем [3]. Цей процес 
розглядається українською стороною, в свою чергу, в якості практичних кроків до реалізації інтеграційної стратегії нашої держави. В той 
же час, розроблені теоретичні концепції потребують реальних дій та фінансової підтримки, що і забезпечується європейськими фондами. 
Говорячи про фінансування та практичну наповненість спільної діяльності в рамках єврорегіонів, створених між Україною та країнами 
СНД, слід відзначити недостатність використання всього потенціалу таким співробітництвом та постійну проблему фінансової підтримки 
якихось ініціатив – український бюджет не здатний їх фінансувати, російський - здатний, але обмежений законодавчими умовами. 

Формулювання цілей статті. Стаття присвячена дослідженню стану розвитку єврорегіону «Ярославна»  на північно-східному 
кордоні України в контексті сучасних умов розвитку та формування стратегії регіональної політики України. 

Результати дослідження. ЄС, колиска розбудови транскордонного співробітництва, на своїх зовнішніх кордонах має за мету 
підвищення життєвого рівня мешканців прикордонних територій, поступово підходячи до повністю інтеґрованого транскордонного 
простору. До цього ця співпраця була направлена на створення умов для адаптації прикордонних територій країн-кандидатів до вступу до 
ЄС [4]. 

На північно-східному кордоні України (партнери - РФ, Білорусія) від процесів транскордонного співробітництва очікується 
стимуляція розвитку контактів між сусідніми областями та вклад в їх розвиток. Відтак, на сьогодні завершується процес створення та 
інституціалізації транскордонної співпраці по всьому периметру державного кордону, що дає додаткову можливість прикордонним 
регіонам України деякою мірою реалізувати свій потенціал. Як було зазначено вище, більш продуктивною є діяльність в рамках 
єврорегіонів, створених на західному кордоні нашої держави, оскільки вони приймають участь в транскордонних проектах, що 
фінансуються у рамках фінансової допомоги ЄС, зокрема за програмами добросусідства. В той час, як результативними показниками 
функціонування східних єврорегіонів України виступають одиничні проекти з малим бюджетом. Формування стратегії регіональної 
політики, спрямованої на підтримку транскордонного співробітництва та максимального використання його потенціалу в рамках східних 
єврорегіонів, стає актуальним питанням для національного уряду. Таким чином, необхідно говорити про «перенесення основної ваги 
інтеграційного процесу з центральних органів виконавчої влади на регіони, до органів місцевого самоврядування, територіальних громад» 
[5]. 

Розглянемо результати участі східних областей України в процесі функціонування єврорегіонів на прикладі «Ярославни», 
створеної між Сумською областю України та Курською областю Російської Федерації в 2007 році. З метою вдосконалення інституційного 
забезпечення функціонування єврорегіону було створено Раду та Секретаріат Єврорегіону, міждепутатську робочу групу по 
прикордонному співробітництву. Єврорегіон «Ярославна» став членом Асоціації Європейських Прикордонних Регіонів на правах 
повноправного члена. За весь період існування єврорегіону з 2007 року по 2012 рік було проведено більше 60 спільних транскордонних 
заходів в його рамках [6]. 

Звітні матеріали Головного управління економіки Сумської обласної державної адміністрації твердять, що створення єврорегіону 
«Ярославна» принесло регіону ряд позитивних результатів для сфер зовнішній торгівлі, освіти, культури, спорту, туризму, молодіжної 
політики. Так, в 2012 році всі мешканці територій Сумської та Курської областей отримали статус мешканця прикордонної території, що 
дозволить їм не заповнювати міграційні картки при кожному перетині кордону. Ефективність даного заходу відразу була підтверджена 
статистичними даними щодо кількості перетинів кордону: так, якщо в 2010 році сумський кордон перетнуло майже 305 тисяч громадян, то 
насьогодні ця цифра перевищує 675 тисяч осіб. Для покращення умов перетину кордону керівництво області створило 11 додаткових 
пунктів пропуску і на 2013 рік планується додатково ввести ще 2 пункти пропуску на Сумсько-Курському кордоні (Юнаківка-Заолешенка 
та Ворожба-Тьоткіно). 

У структурі промисловості Сумського регіону найбільшу питому вагу займають машинобудування, паливна, харчова, хімічна й 
нафтохімічна промисловості, чия продукція експортується в понад 100 країн світу. На відміну від середньо-українських показників у 
структурі експорту області переважає продукція з високим ступенем переробки, готові вироби і високотехнологічна продукція. 

Частка Сумської області в експортних постачаннях товарів України склала 1,5%, що відповідає 13 місцю серед регіонів України. 
Також історично та географічно країни СНД залишаються основними споживачами продукції сумських підприємств (питома вага в 
експорті – 67,4%), таким чином відвантаження до Російської Федерації в 1,5 рази перевищують поставки до інших країн світу (рис. 1).  
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Рис. 1. Динаміка питомої ваги країн СНД, країн ЄС та Російської Федерації в експорті товарів Сумської області, млн. дол. США* 
(*матеріали Головного управління економіки Сумської обласної державної адміністрації) 

 
Експортно-імпортні операції з Курською областю здійснювали близько 50 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, 

розташованих на території Сумської області. При цьому зовнішньоторговельний оборот між Сумщиною та Курською областю в 2012 році 
зріс на 26% та склав 58,4 млн. дол. США. Зовнішньоторговельний оборот з Росією за підсумками 2011 року склав 707,3 млн.дол. США і 
зріс на 42,9%, при цьому експортні поставки склали  
583 млн.дол. США і збільшились на 47,1%, імпортні -  124,3 млн. дол. США і збільшились на 25,9%. Сальдо зовнішньої торгівлі з Росією 
позитивне і склало 458,7 млн.дол. США (табл. 1).  

 
Динаміка обсягів зовнішньої торгівлі товарами Сумською областю України з Російською Федерацією, млн. дол. США* 

Таблиця 1. 

Операція 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011р. 

Експорт 265,0 234,0 300,4 395,7 341,1 396,3 583,0 

Імпорт 80,9 89,7 93,8 108,9 75,0 98,7 124,3 

Сальдо (+,-) 184,1 144,3 206,6 286,8 266,1 297,6 458,7 

*Опрацьовано за звітними  матеріалами Головного управління економіки Сумської обласної державної адміністрації 
 

Аналіз тенденції змін частки поставок до Російської Федерації за часи існування єврорегіону «Ярославна» показує поступове 
скорочення, що свідчить про пошуки альтернативних ринків збуту товарів сумських підприємств, проте ситуація на зовнішніх ринках у 
кризові роки знову призвела до зростання питомої ваги Росії в експорті сумської продукції.  В імпортних надходженнях області провідну 
роль продовжують відігравати інші країни світу – 76,1%, загального імпорту, на країни СНД припадало тільки 23,9%. Найбільші обсяги 
товарів ввозились з Німеччини – 25,4%, Російської Федерації – 21%, Естонії – 5,8%, Польщі – 5%, Нідерландів – 4,5%, Китаю – 3% 

Зовнішньоторговельний оборот Сумської області з Курською областю в рамках Єврорегіону "Ярославна" в 2011 році склав 46 млн. 
дол. США., в той час як в 2007 році він не перевищував половини цього обсягу.  

У 2011 році іноземними компаніями продовжувалася реалізація інвестиційних проектів:  
 з випуску шоколадної продукції (ЗАТ "Крафт Фудз Україна"),  
 виробництва керамічних будівельних матеріалів  (ТОВ "Керамейя"),  
 укупорювальних засобів (ТОВ "ГУАЛА КЛОЖЕРС УКРАЇНА"),  
 коркувальних засобів та поліграфічних виробів (ПАТ "Технологія"),  
 молочних продуктів (ПАТ "Бель Шостка Україна"),  
 вирощування та переробки сільськогосподарської продукції (ТОВ "Українсько-голландська аграрна компанія", ТОВ 

"Ук.Аз.-Дружба"), 
 ТОВ "Ананта" розпочато реалізацію проекту з виробництва ПЕТ-пляшок.  

Досягнуто домовленості з керівництвом ВАТ "ФАРМАК" щодо створення підприємства з виробництва активних фармацевтичних 
інгредієнтів та ТОВ "Шосткинський скляний завод "СТЕМА" щодо організації виробництва листового скла флоат-методом на базі 
виробничих потужностей  ВАТ АК "Свема". 

Щодо реалізації проектів транскордонної співпраці, то Головне управління економіки Сумської обласної державної адміністрації 
повідомляє про наступні 3 проекти, що були успішно реалізовані (табл. 2) [7]. 
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Таблиця 2. 
 

Проекти, реалізовані в рамках єврорегіону "Ярославна",у 2007-2012 роках * 

№ 

Назва проекту, 
термін реалізації 

Партнери за проектом 
Джерела 

фінансування та 
обсяги 

Результат реалізованих проектів 

1 

Міжнародний табір 
студентського активу 

"Слов'янська 
співдружність" 

 
2007-2012 роки 

 

Комітет у справах молоді 
та туризму Адміністрації 

Курської області 
Російської Федерації, 

управління у справах сім’ї, 
дітей і молоді 

Сумської обласної 
державної адміністрації 

Регіональні 
бюджети, 

бюджети вищих 
навчальних 
закладів 

300,0 
тис. грн. 

 

Зміцнено міжнародні молодіжні зв'язки, 
забезпечено розвиток добросусідських 

взаємин прикордонних територій, створено 
спільний інформаційний простір в сфері 

міжнародного молодіжного 
співробітництва 

2 

Капітальний ремонт 
донного водоспуску 

гідровузла 
Костянтинівського 

водосховища 
на річці Синяк 

Кореневського району 
Курської області 

Російської Федерації 
2008-2011 роки 

Сумська обласна державна 
адміністрація, 
Адміністрація 

Курської області 
Російської Федерації 

Регіональні 
бюджети 

1 млн. грн. 

Реалізація проекту здійснена у рамках 
Єврорегіону "Ярославна". Здійснено 

капітальний ремонт донного водоспуску 
гідровузла 

Костянтинівського водосховища 
на річці Синяк 

3 

Міжнародний 
студентський табір 
"Ближче один до 

одного" 
2009-2012 роки 

Сумський національний 
аграрний університет, 
Курська державна 

сільсько-господарська 
академія 

Бюджети вищих 
навчальних 
закладів 

50,0 
тис. грн. 

Забезпечено розвиток добросусідських 
взаємин між представниками студентської 
молоді вищих учбових закладів на ідеях 

розвитку транскордонного 
співробітництва 

*матеріали Головного управління економіки Сумської обласної державної адміністрації) 
 

Також керівництво єврорегіону повідомляє про наступні проекти  та програми, які плануються до започаткування в рамках 
«Ярославни»: 

1. Розробка концепції розвитку транскордонного співробітництва у напрямку зниження екологічного навантаження прикордонних 
областей-учасниць єврорегіону "Ярославна". 

2. Розробка концепції поводження з відходами на регіональному рівні. 
3. Розробка Єдиного порядку поводження з побутовими та промисловими відходами на регіональному рівні в рамках 

співробітництва областей - учасників єврорегіону "Ярославна". 
4. "Комплексне екологічне обстеження басейну річки Псел на межі України та Росії". 
5. "Туристсько-рекреаційні ресурси українсько-російського прикордоння"  
6. Інформаційне поле прикордоння. 
7. "Комплексне фольклорне дослідження порубіжжя Сумської і Курської областей". 
8. Історія населення межиріччя  Сейму та Псла у VIII-ХIII ст. 
9. Дослідження ситуації в молодіжному середовищі прикордонних районів з метою підготовки наукових рекомендацій для 

розробки соціальних програм. 
10. "Розробка основ стратегії формування здорового способу життя молоді, що навчається". 
11. Дослідження тенденцій розвитку соціально-демографічних процесів у прикордонних областях України та Російської 

Федерації: аналіз сучасних проблем та розробка механізмів їх вирішення. 
На 2013 рік зокрема заплановано 2 абсолютно нових та практично значимих проекти щодо вдосконалення функціонування 

єврорегіону «Ярославна»: це створення веб-порталу yaroslavna.net, а також запровадження науково-освітнього середовища через мережеві 
системи. 

Висновки та пропозиції. Відтак, можемо констатувати готовність обласної державної адміністрації та керівних органів 
єврорегіону «Ярославна» і в подальшому працювати з метою активізації міжрегіонального та транскордонного співробітництва з 
російськими партнерами, де особлива увага приділятиметься найскорішому практичному ефекту від створеного транскордонного 
утворення.  

В той час, як на центральному рівні загальнодержавна стратегія розвитку спрямована на розвиток інтеграційних стосунків з 
країнами ЄС, Сумська область історично та географічно «прив’язана» до сусідніх областей Російської Федерації. Тому робити кардинальну 
зміну вектору співпраці та розвитку контактів в сторону ЄС було би просто не розумно ні з економічної, ні з соціальної, ні з політичної 
точки зору. Таким чином, загальнодержавна стратегія євроінтеграції може реалізовуватися на території області в макромасштабі, тоді як в 
прикладному аспекті слід усвідомлювати та використовувати потенціал вирішення спільних проблем та соціально-економічного розвитку в 
рамках єврорегіону «Ярославна», тим паче, що практичний ефект від цього в результаті аналізу основних показників є очевидним. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ИЗМЕРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ 
 

Мовсисян М. Э. канд. экон. наук, доцент кафедри “Статистики” Армянского государственного экономического университета   
 
Мовсисян М.Э. Исследование способов измерения экономического роста и развития. 
 У экономического развития есть несколько измерений: есть количественное измерение (рост), есть качественное измерение (структура), 
есть темпоральное измерение (длительность, колебательный характер, неравномерность, гетерохронность). Кроме этого есть также 
социальное, человеческое, и экологическое измерения. В данной статье делается акцент только на способов измерения роста. Измерение 
такого явления как развитие представляет собой самостоятельную и довольно непростую задачу. Тем не менее, в силу исключительной 
важности этого вопроса необходимо сделать некоторые комментарии. Во-первых, измерить любое сложное явление возможно, включая 
такое явление как развитие, но это можно сделать на основе теории измерений. Вне ее все попытки обречены. Во-вторых, в силу известной 
сложности, а также науко- и трудоемким характером проблемы, определение предмета измерения и всех заинтересованных в таком 
измерении сторон, должно решаться серьезным коллективом исследователей, практиков и политиков. В третьих, в полный рост встала 
проблема непрофессионального использования, например, такого показателя как ВВП. Прежде всего, содержание этого показателя 
зачастую некорректно трактуется, к нему стали предъявлять «завышенные» требования, приписывая ему некую универсальность, 
возможность измерения качества жизни, или процветания. 
Ключевые слов: Экономический рост, экономический развитие, паритет пакупательной способности, потребления основного капитала, 
расходы на конечное потребление. 
Мовсісян М.Е. Дослідження способів вимірювання економічного зростання і розвитку. 
У економічного розвитку є кілька вимірів: є кількісний вимір (зростання ), є якісний вимір (структура), є темпоральної вимір (тривалість, 
коливальний характер, нерівномірність, гетерохронность). Крім цього є також соціальне, людське, і екологічне вимірювання. У даній статті 
робиться акцент тільки на способів вимірювання росту. Вимірювання такого явища як розвиток являє собою самостійну і досить непросте 
завдання. Тим не менш, в силу виняткової важливості цього питання необхідно зробити деякі коментарі. По-перше, виміряти будь-яке 
складне явище можливо, включаючи таке явище як розвиток, але це можна зробити на основі теорії вимірювань. Поза її всі спроби 
приречені. По-друге, в силу відомої складності, а також науко-і трудомістким характером проблеми, визначення предмета вимірювання та 
всіх зацікавлених у такому вимірі сторін, повинно вирішуватися серйозним колективом дослідників, практиків і політиків. У третіх, в 
повний зріст постала проблема непрофесійного використання, наприклад, такого показника як ВВП. Перш за все, зміст цього показника 
часто некоректно трактується, до нього стали пред'являти « завищені » вимоги, приписуючи йому якусь універсальність, можливість 
вимірювання якості життя, або процвітання. 
Ключові слів: економічне зростання, економічний розвиток, паритет пакупательной здібності, споживання основного капіталу, витрати на 
кінцеве споживання. 
Movsisyan М. Research of the measuring methods of economic growth and development. 
 There are a several methods of measuring the economic development - quantitative (growth), qualitative (structure) and fluctuation (duration, 
frequency, disproportion). There are also social, humanistic and ecological measurements . In this issue the focus is only on the measuring methods of 
growth. Here are presented  indexes  used in local researches   and international   comparisons. Considering the exclusive significance of the point 
there is a need of some commentaries. First of all every complex phenomenon can be measured, including such a phenomenon as the development is, 
it can be done with the theory of measurement. Second, according to the degree of complexity and the scientific and labor problems, the definition of 
the object of measurement must be determined by serious researchers, experts and politicians. Third, derived from such indicators as the non-
professional usage of GDP. First of all, the content of that indicators is often wrongly interpreted, it’s being offered “exaggerated” claims, assigning 
to it versatility, the measurements of the standards of living of the population, and so on. 
Keywords: economic growth, economic development, purchasing power parity, consumption of fixed capital, final consumption expenditures 
 

Характер и динамика экономическог развития станы являются предметом самого пристальног внимания экономистов и политиков. 
От того, какие процессы присходят в динамике и уровне развития, какие при этом пеисходят структурные изменения в национальной 
экономике, зависит очень многое в жизни страны и ее преспективах. 

В связи с трудностями измерения процесса экономического развития в макроэкономике чаще всего анализируют экономический 
рост, хотя это лишь один из критериев экономического развития. Экономический рост есть составляюшая экономического развития: 

Экономический рост может измеряться как физическом выражении (физический рост), так и в стоимостном (стоимостной рост). 
Первый способ более надежен (так как позволяет исключить воздействие инфляации). Второй способ употребляется чаще, однако не всегда 
возможно до канца “очистить” его от инфляции. 

Экономический рост как количественний показател определяется и измеряется двумя взаимосвязанными способами:  
1) как увеличение реального валового внутреннего продукта (ВВП) за некоторый период времени;  
2) как увеличение за некоторый период времени реального ВВП на душу населения.  
Эти две спосопби оценки экономического роста взаяимасвязани и применяется в зависимости от конкретных целей и задач. 

 
Рис. 1 – Индексы реального объема валового внутреннего продукта/темп роста (в процентах к предыдущему году) [2ст 24-25] 

Изменения реального объема ВВП дает представление о изменениях внешних количественных параметров. 
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Рис. 2 – Номинальный и реальный ВВП на душу населения РА (млрд.драм) [2 ст22] 

 
При международных сопоставлений ВВП (ВНД) используется в качестве показателя для сопоставления эконаомического роста 

отдельных стран за какой-то период времени: Для этой цели показатели пересчетают тримями способами. по основе валютных курсов, 
паритета пакупательной способности (ППС) и сглаженн�й валютных курсов (метод Атласа). 

Таблица 1. 
Различные измерения обьема ВВП РА для 1996-2011гг [1] 

Показатели 1996 1999 2002 2005 2008 2009 2011 

ВВП, млн. 
долларов США  1601 1846 2368 4897 11661 8648 10138 

 ВВП, по ППС 
млн. долларов США 6297 5984 7667 12530 22873 16278 17905 

ВВП на душу 
населения, по ППС  
долларов США 1940 1580 2400 3903 7052 5477 

     
6048 

Экономический развитие – многомерное понятие. Уже только из одного этого следует вывод, что развитие по определению 
невозможно измерить каким-либо одним агрегированным показателем. Кстати, отход от использования агрегированных показателей 
присущ всем исследователям, которые занимаются темой развития. Эта деталь не должна ускользнуть от нашего внимания.  

Измерение такого явления как развитие представляет собой самостоятельную и довольно непростую задачу. Тем не менее, в силу 
исключительной важности этого вопроса необходимо сделать некоторые комментарии. Во-первых, измерить любое сложное явление 
возможно, включая такое явление как развитие, но это можно сделать на основе теории измерений. Вне ее все попытки обречены. Во-
вторых, в силу известной сложности [4], а также науко- и трудоемким характером проблемы, определение предмета измерения и всех 
заинтересованных в таком измерении сторон, должно решаться серьезным коллективом исследователей, практиков и политиков. В третьих, 
в полный рост встала проблема непрофессионального использования, например, такого показателя как ВВП. Прежде всего, содержание 
этого показателя зачастую некорректно трактуется, к нему стали предъявлять «завышенные» требования, приписывая ему некую 
универсальность, возможность измерения качества жизни, или процветания. Но ВВП, - представляя собой по сути созданную в единицу 
времени добавленную ценность, - не предназначен для измерения прогресса, благосостояния, богатства нации, уровня счастья, качества 
жизни и т.п. вещей. Как мне представляется, судить ВВП за то, что он и не должен измерять никак нельзя. ВВП может (так, или иначе) 
измерить внешние параметры системы. Но ВВП просто в не состоянии измерить внутренние изменения в системе.  

Способ измерения ВВП на сегодня подвергается обоснованной критике. Это связано не столько с морально-этической 
составляющей, - рост производства и потребления, например, табачных изделий ведет, с одной стороны, к росту ВВП, а с другой стороны, к 
росту смертности, - сколько собственно с экономической стороной дела. Например, составной частью ВВП является потребления 
основного капитала (амортизация). Мы считаем само собой разумеющимся, что амортизационные отчисления включаются в издержки 
производства или обращения. Однако, почему аналогичный подход не должен быть применен и к расходам, которые связаны с истощением 
природных ресурсов?. Если быть до конца логичными, то ВВП должен учитывать не только расходы, связанные с амортизацией 
физического капитала, но и расходы на восстановление природных ресурсов, за счет которых мы живем. 

Таблица 2. 
Динамика и структура ВВП и потребления основного капитала РА (млрд. драм) [2 ст 26,28] 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Потребления основного капитала 284.1 

(12.7) 
310.7 
(12.2) 

362.2 
(11.5) 

375.0 
(10.5) 

341.0 
(10.9) 

389.5 
(11.3) 

ВВП 2242.9 2656.2 3149.3 3568.2 3141.7 3460.2 
 

Еще одна проблема состоит в том, что такой производственный показатель как ВВП, - он, как известно, характеризует совокупный 
выпуск конечной продукции, - используется для измерения уровня потребления. В экономической теории существует допущение, что в 
национальной экономике совокупный доход равен величине совокупных расходов. Однако, поскольку в реальной действительности 
потребление не равно производству, то динамика ВВП отличается, а порой довольно серьезно, от динамики национального потребления. 
Например, в краткосрочном плане, разрыв в динамике реального потребления и производства связан с изменением запасов. А именно: 
снижение величины запасов в текущем периоде означает лишь то, что в текущем периоде была реализована продукция, произведенная в 
предыдущем периоде. Снижение запасов может снизить показатель ВВП в текущем периоде при неизменном, или даже растущем выпуске. 

В результате мирового экономическовой кризиса  в 2009 г. по сравнению с 2008г. валовое накопление в структуре реального ВВП 
РА снизилось 6.2 процентного пункта и составило 69.1 %: В вкладе экономического спада (14.1 %) экономики доля валового накопления 
составило 12.6 процентний пункт [2 ст56]. 

В среднесрочном и долгосрочном планах несоответствие динамики производства и потребления отражается в динамике сальдо по 
текущим операциям. Если сумма расходов всех резидентов (потребителей, производителей, правительства) на товары и услуги, 
производимые в данной стране и за рубежом превышают внутренний выпуск, то страна становится чистым импортером, т.к. она потребляет 
больше, чем производит, а ее сальдо по текущим операциям становится отрицательным. Так, например, с 2000 по 2010 гг. в США расходы 

                                                           
 Кроме износа основного капитала в условиях современной экономики происходит износ такого ресурса как знания. В силу этого учет 
амортизации физического капитала должен быть дополнен учетом амортизации интеллектуального капитала  
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на конечное потребление в среднем в год на . % превышали ее ВВП (см. рис. 3). В результате только за этот промежуток времени в США 
потребление «оторвалось» от национального производства на сумму, почти равную половине ВВП страны. 

 
Рис. 3 – США: расходы на конечное потребление (в % к ВВП) [5] 

 
С 2001-2010 гг.в Армении доля расходов на конечное потребление в ВВП калебалось с 81.8 до 104.8 % интервале (см. рис. 4). 

 
Рис. 4 – РА: расходы на конечное потребление (в % к ВВП) [2 ст58] 

 
Другой момент, который вызывает определенные сомнения в корректности существующего подхода к измерению ВВП, связан с 

использованием заимствований. Известно, что национальное потребление связано с использованием как текущих, так и накопленных 
доходов. Однако, потребление в долг (за счет использования заимствований) по разному влияет на динамику ВВП. В краткосрочном плане 
рост потребления за счет использования заимствований, стимулируя спрос, увеличивает ВВП. Однако в долгосрочном плане картина 
меняется на противоположную: увеличение доли потребления накопленных доходов (в силу платности их использования), - снижает темпы 
роста ВВП. В определенный момент платежи за использование заемных средств достигают такого масштаба, что начинает страдать 
текущее потребление. 

Как показывает экономическая история последних 15 -20 лет, во многих развитых странах рост потребления шел в значительной 
мере и за счет потребления в долг. В итоге стала расти и непогашенная задолженность (outstanding debt). Так, за последние 30 лет, 
например, в США отношение совокупной непогашенной задолженности к ВВП возросло в два раза. Столь беспрецедентный в истории 
США объем использования заемных средств привел к тому, что совокупная непогашенная задолженность в первом квартале 2012 года 
составляла (включая финансовую задолженность) 54584 трлн. долларов, а ее отношение к ВВП было равно 353% [3]. Последняя цифра 
имеет следующий экономический смысл: сегодня в США потребление 1$ ВВП (ровно, как и его генерирование) сопряжено с 
использованием заемных средств в объеме 3.53$ . Если мы разделим величину непогашенной задолженности только домохозяйств на 
количество занятых полный рабочий день (именно эта категория людей в основном генерирует ВВП), то в результате получается, что на 
сегодня каждый занятый полный день американец в среднем имеет непогашенную задолженность в размере 11 тыс. долларов. Согласно 
американской статистике с 2003 по 2006 года, - т.е. на пике роста ВВП перед последним кризисом, - объем выданных кредитов под залог 
жилья (mortgage equity withdrawal) составлял порядка ¾ роста ВВП. Следовательно, при использовании ВВП для оценки текущих доходов 
(или спроса) его значение необходимо корректировать на величину роста заимствований.  

Далее, анализ вопросов экономического развития был и будет связан с использованием показателей, которые измеряют как 
внешние, так и внутренние параметры системы. В силу этого и количественный рост экономики, и ее качественные (структурные) 
изменения, будучи взаимосвязанными и находясь в комплементарных отношениях, представляют серьезный интерес для анализа вопросов 
экономического развития. Например, при каких обстоятельствах, и в каких условиях рост сопровождается структурными изменениями? А в 
каких условиях экономика растет без изменения структуры? Эти вопросы пока еще не имеют надлежащего ответа.  

Т.о., по мере понимания того, что экономика не просто растет, а развивается, мы постепенно станем использовать не один 
агрегированный показатель, а совокупность показателей. Движение должно идти в сторону создания системы взаимодополняющих 
показателей (использование которой, как уже было отмечено выше, не должно противоречить теории измерений). Эта система должна 
включать показатели изменений как минимум в двух измерениях: а) количественное измерение (показатели реальных доходов в экономке и 
их распределение), б) качественное измерение (показатели, характеризующие структуру экономики). В идеале следует добавить 
социальное, человеческое, и экологическое измерения.  

На сегодняшний день в экономической литературе немало примеров, а скорее, попыток «подправить» показатель ВВП, 
противопоставить ему нечто «истинное». Появились и публикуются такие ставшие известными показатели как Human Development Index, 
Genuine Progress Indicator, World Development Indicators и целый ряд других. Появление этих индексов, безусловно, связано с 
недостатками показателя ВВП (как реальными, так и надуманными). Однако, несмотря на то, что эти индексы как бы противопоставляются 

                                                           
 Для нормального функционирования экономики необходимо поддерживать пропорцию, в которой эти виды потребления соотносятся  
 Этот момент требует дополнительного комментария. С одной стороны, пропорция 1:3. говорит о доверии кредитодателя заемщику. С 
другой стороны, столь высокая доля накопленных доходов в текущем потреблении приводит не только к истощению накоплений, но и к 
серьезному по своим социальным последствиям перераспределению национального дохода. Последнее находит свое выражение, как в «не 
снижающейся безработице», в нарушении «социального контракта» между поколениями (современное молодое поколение не желает 
оплачивать из своих текущих доходов высокие пенсии старшего поколения), а также в растущем, как это хорошо видно на примере 
современной Западной Европы, сепаратизме 
 Education Index, Democracy Index, Gender Inequality Index, Gross national happiness, Physical quality-of-life index, Human development 
(humanity), Satisfaction with Life Index, Multidimensional Poverty Index, Index of Economic Freedom и некоторые другие.   
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ВВП, они, как правило, созданы либо на основе ВВП, или используют ВВП в качестве составной части. Эти индексы, предоставляя 
массу полезной дополнительной информации, по отношению к ВВП носят комплементарный характер. Главный же их методологический 
недостаток состоит в том, что они не дают представления о структуре экономики и ее изменениях. В силу этого они и не отражают 
собственно экономическое развитие. Что же касается ВВП, то отказываться от него нет никакого смысла, поскольку он, или его аналог, 
характеризуя внешний аспект развития экономики, должен в совокупности с другими показателями играть надлежащую ему роль. 
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Музиченко Г.Г. Розвиток банківського сектору України в умовах економічної невизначеності  
У статті проведено аналіз подальшого розвитку національного банківського сектору в умовах економічної невизначеності. 

Досліджено вплив негативних та позитивних подій, які відбуваються на світовому фінансовому ринку на функціонування банківського 
сектору України. Визначено основні ризики банківської системи України та шляхи їх подолання, а також тенденції щодо підвищення 
кредитоспроможності вітчизняних банків. Обґрунтовано, що до основних ризиків банківського сектору України можна віднести: невисоку 
якість робочих банківських активів та зниження їх ліквідності; низький рівень довіри до банків з боку вітчизняних та іноземних юридичних 
і фізичних осіб; уразливість банківської системи до валютно-курсової політики в країні; схильність банківської системи України до 
операційного та регуляторного ризиків внаслідок недосконалого й постійно мінливого нормативно-правового поля.     

Ключові слова: банківський сектор, фінансовий ринок, економічна невизначеність, ліквідність, валютно-курсова політика, 
кредитування.   

Музыченко А.Г. Развитие банковского сектора Украины в условиях экономической неопределенности 
В статье проведен анализ дальнейшего развития национального банковского сектора в условиях экономической неопределенности. 

Исследовано влияние отрицательных и положительных событий, происходящих на мировом финансовом рынке на функционирование 
банковского сектора Украины. Определены основные риски банковской системы Украины и пути их преодоления, а также тенденции 
относительно повышения кредитоспособности отечественных баков. Обосновано, что к основным рискам банковского сектора Украины 
можно отнести: невысокое качество рабочих банковских активов и снижение их ликвидности; низкий уровень доверия к банкам со стороны 
отечественных и иностранных юридических и физических лиц; уязвимость банковской системы по отношению к валютной политике в 
стране; склонность банковской системы Украины к операционному и регуляторному рискам вследствие несовершенного, изменяющегося 
нормативно-правового поля. 

Ключевые слова: банковский сектор, финансовый рынок, экономическая неопределенность, ликвидность, валютная политика, 
кредитование. 

Muzychenko А.G. Development of the Ukrainian banking sector under economic uncertainty. 
The article analyzes the further development of the domestic banking sector in the face of economic uncertainty. The effect of negative and 

positive events taking place in the global financial market, the functioning of the banking sector in Ukraine. The main risks of the banking system of 
Ukraine and ways to overcome them, as well as the trend of the credit enhancement of domestic tanks. It is proved that the major risks to the banking 
sector in Ukraine are: poor quality of bank business assets and reduce their liquidity, low level of confidence in banks by domestic and foreign legal 
entities and individuals; vulnerability of the banking system in relation to monetary policy in the country, the tendency of the banking systems of 
Ukraine to the operational and regulatory risk as a result of the imperfect, the changing legal and regulatory framework. 

Keywords: banking, financial markets, economic uncertainty, liquidity, monetary policy, lending. 
Постановка проблеми. Розвиток українського ринку позичкових капіталів в основному пов'язаний з активізацією операцій у 

банківському секторі. Протягом останніх років саме банки були «локомотивом» впровадження передових технологій посередницьких 
операцій на ринку капіталу. Фінансова криза 2008-2010 рр. бере початок із банківського сектору й значно вплинула на функціонування 
банків в Україні, зокрема, на обсяги їх доходів. Темпи посткризового відновлення національного банківського сектора залишаються 
повільними. Зокрема, спостерігається значна питома вага проблемних кредитів та уповільнення приросту обсягу нових кредитів. Загрозу 
для банківської системи України, як і раніше, становлять події на світових фінансових ринках. Однак, на відміну від попереднього року, 
загальні фінансові результати банківської системи в 2012 році були позитивними. Законодавчі зміни, які відбулися в 2011 році, дозволили 
банківським установам надалі списувати безнадійну заборгованість. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В економічній літературі велика увага приділяється розгляду проблем формування 
світового ринку капіталу, зокрема, такій його важливій складовій як банківський сектор. Вагомий внесок у дослідження зазначених питань 
внесли такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як В. Геєць, Б. Губський, Д. Дайн, О. Денисенко, Ю. Джонсон, В. Загорський, З. Луцишин, О. 
Мозговий, Дж.Сорос, Е. Шеїнг та ін.  

Виділення невирішеної проблеми. Банківський сектор України є більш стійким до негативних макроекономічних тенденцій, ніж у 
2008 р., за рахунок низки позитивних факторів: рекапіталізація сектору в останні чотири роки; більш зрілі кредитні портфелі; 
напрацьований досвід з регулювання проблемних кредитів; зниження частки валютного кредитування; суттєве зменшення зовнішньої 
заборгованості, залученої від третіх сторін. Проте економічна невизначеність породжує суттєві ризики для банківського сектору України до 
яких можна віднести: невисоку якість робочих активів, включаючи істотний обсяг і питому вагу простроченої заборгованості, а також 
загальне зниження ліквідності банківських активів (включаючи кредити, основні фонди банків і заставне майно) зважаючи на низький 
платоспроможний попит; низька довіра до банків та нестабільна пасивна база є визначальними факторами, що характеризують схильність 
банківської системи до ризику ліквідності; уразливість банківської системи до валютно-курсової політики в країні, оскільки за останні 
кілька років банки надали значний обсяг валютних кредитів, у тому числі позичальникам, в яких немає валютних надходжень; схильність 
банківської системи України до операційного і регуляторного ризиків внаслідок недосконалого і постійно мінливого нормативно-правового 

                                                           
 HDI к ВВП на душу населения добавляет индикаторы, отражающие среднюю продолжительность жизни и уровень грамотности 
взрослого населения. GPI к показателям доходов на душу населения добавляет индекс его распределения, показатель экономической 
безопасности, индекс состояния природных ресурсов, индексы, отражающие влияние человека на окружающую среду, а также показатели 
национального здоровья и уровня образования. WDI представляет собой базу данных Мирового банка, которая формируется из официально 
признанных международных источников.    
© Музиченко Г.Г., 2013 
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поля. 
Метою наукової статті є аналіз подальшого розвитку національного банківського сектору, визначення основних ризиків 

банківської системи України та шляхів їх подолання в умовах економічної невизначеності. 
Розглянемо основні тенденції функціонування банківського сектору України. Основні показники функціонування банківської 

системи України представлені в таблиці 1. 
Таблиця 1. Основні показники розвитку банківської системи України 

показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Активи усього, 
млрд. грн. 

- - - 942 1059 1127 

Кредити усього,  
млрд. грн. 

485 792 747 755 825 815 

Кредити усього, % 
до ВВП 

- - - 66,9 60,4 57,9 

Валютні кредити, 
% в загальному 

портфелі 

- - - 46,6 40,7 37,0 

Депозити усього,  
млрд. грн. 

- - - 26,4 17,6 15,8 

 
Станом на 01.05.2013 р. у державному реєстрі значилося 177 банків. Протягом 2012 р. з Державного реєстру банків були виключені 

26 банківських установ, також було зареєстровано 4 нових банки: ПАО «Меліор Банк», ПАО «Банк "Софійський», ПАО КБ «Фінансовий 
партнер» і ПАО «Альпарі Банк». Перелік банків, що перебувають у стані ліквідації, зменшився на одну установу.  

У 2012 році насиченість української економіки кредитними коштами продовжувала знижуватися та співвідношення кредитів до 
ВВП до кінця року скоротилося до 57.9% (проти 60.4% в 2011 р. і 78% в 2008 р.), а темпи зростання кредитного портфеля були як мінімум 
на 6 - 7 п.п. нижче росту номінального валового внутрішнього продукту [1]. 

Зростання кредитного портфеля банків у 2012 р. істотно сповільнилося і склало всього 2.2% (проти 9.6% у 2011 р.). Слабка 
економіка, висока вартість гривневого ресурсу та домінуючі девальваційні очікування були основними «гальмами» зростання банківського 
сектору [2]. 

Загальний обсяг чистих активів банківської системи України у І півріччі 2013 р. збільшився на 4,8% (до 1 104,5 млрд. грн.), а обсяг 
власного капіталу - на 4,2% (до 162 млрд. грн.); протягом минулого 2012 р. зростання склало 12% і 13% відповідно. Приріст капіталу 
відбувається повільнішими темпами порівняно з 2011 р. Збільшення активів було, перш за все, пов'язано з нарощуванням обсягу вкладень в 
державні облігації; обсяги кредитних операцій майже не збільшилися, а високоліквідних активів - дещо зменшилися [2].  

Майже половина активів - 48% доводиться на надані кредити (821,5 млрд. грн.). З них 621,8 млрд. грн. - це кредити, надані 
суб'єктам господарювання, 163,2 млрд. грн. - кредити фізичним особам, 23% активів становлять довгострокові кредити (майже 393,7 млрд. 
грн.), 7% - внески банків у цінні папери (127 млрд. грн.), по 5% доводиться на прострочену заборгованість по кредитах і кореспондентські 
рахунки в інших банках. 

Щодо структури кредитів, виданих за секторами економіки. З усієї суми наданих кредитів 74,3%, або 615,9 млрд. грн. доводиться на 
нефінансові корпорації. З них майже 9% (55,3 млрд. грн.) видано державним нефінансовим корпораціям, 91% (561,5 млрд. грн.) - іншим 
нефінансовим корпораціям; 22,9% (190,1 млрд. грн.) кредитів доводиться на інші сектори економіки, у т.ч. 99,9% цих кредитів - на домашні 
господарства, 0,1% - на некомерційні організації, які їх обслуговують [1]. 

У цілому для кредитного ринку України характерне зниження активності. В 2011 р. темпи кредитування становили більше 15%, а в 
2012 р. - 1-2%. З урахуванням інфляції це означає майже нульовий темп зростання кредитів. 

З  усіх 177 діючих банків 53 - банки з іноземним капіталом, 22 з них - зі 100%-им іноземним капіталом. Зростання частки 
іноземного капіталу в стратегічно важливих галузях, особливо в банківській сфері, становить небезпеку для валютного ринку й усієї 
фінансової системи України в цілому. В І півріччі 2013 р. доля іноземного капіталу в українській банківській системі становить 37,9%. За 
критеріями фінансової безпеки цей показник не повинен перевищувати 30%, проте, протягом  останніх чотирьох років цей показник не 
знижувався нижче 35,8% [3]. 

Якщо проаналізувати розподіл іноземних банків України за країнами походження, що наведені в таблиці 2, можна зробити низку 
висновків про існуючі тенденції [4].  
Таблиця 2. Розподіл банків-нерезидентів України за країною походження на початок року [4] 

2011р. 2010р. 2009р. 2008р. Країна реєстрації 
нерезидента України 
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Росія - 9,85 - 8,13 - 5,45 - 3,42 
Франція - 4,47 - 4,29 - 3,77 - 4,41 
Кіпр 0,37 4,09 0,45 4,26 0,77 7,1 - 7,15 
Австрія 0,59 3,41 0,74 3,66 1,25 5,97 - 7,15 
Нідерланди - 2,38 - 2,62 - 2,78 - 2,9 
Угорщина - 1,94 - 2,41 - 2,95 - 1,53 
Швеція - 4,16 - 2,13 - 2,17 - 2,14 
Польща - 1,84 - 1,96 - 1,88 - 2,78 
Греція - 1,21 - 1,48 - 2,2 - 0,12 
Німеччина - 3,22 - 1,41 - 1,51 - 0,21 
Італія - 1,06 - 0,83 - 1,41 - 0 
Інші - 1,52 - 1,42 - 3,95 - 3, 39 
Усього 0,96 39,1 1,21 34,6 2,02 41,1 - 35,2 

 
Протягом 2007-2009 рр. участь іноземних банків за країною походження в Україні можна поділити на кілька умовних груп: 

розвинуті країни західної та центральної Європи, нові члени Євросоюзу та країни Східної Європи, Росія та інші. Росію доцільно виділити в 
окрему категорію з огляду на те що її показники в декілька разів перевищують показники таких потужних країн як Франція, Німеччина. До 
категорії інших також було додано Кіпр з огляду на те що ця країна часто використовується для реінвестицій національного капіталу з 
метою оптимізації податків. 



ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ  
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ  ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 274 

Динаміка показників зазначених груп свідчить про зростання долі банків країн Східної Європи в 1,3 рази, скороченню долі країн 
Західної Європи в 0,9 рази, суттєвому скороченню долі інших країн майже в 2 рази. На тлі цих показників результати експансії російських 
банків виглядають вражаюче: за 3 роки їх доля в загальному обсязі іноземних банків зросла в 2,42 рази. 

Необхідно зазначити, що вихід іноземних банків на український ринок вимагав достатньо значних інвестицій з боку іноземних 
інвесторів: лише в 2007 р. сума витрат на придбання українських банків перевищила 4,06 млрд. дол. США, при цьому коефіцієнт 
відношення ринкової та балансової вартості сягав відносно високих значень у випадках із великими банками (ПАО «Уксроцбанк» – 5,36; 
АКБ «ТАС-Комерцбанк» – 6,2), і коливався на рівні від 2 до 4 у випадках придбання невеликих за розмірами банків.  

Падіння макроекономічних показників в Україні та в світі, погіршення прогнозів, а також загальне зниження інвестиційної 
привабливості українського банківського ринку, сприяли збереженню тенденції виходу з українського ринку зарубіжних фінансових груп. 
Названі процеси торкнулися, головним чином, банків із західноєвропейськими інвестиціями, більшість з яких розвивали роздрібне 
кредитування, використовуючи ресурс, наданий материнськими структурами. Вищеназвані процеси практично не торкнулися банків з 
російським капіталом. Навпаки, вони розвивають бізнес в Україні, користуючись підтримкою з боку материнських структур. На початок 
поточного 2013 р. їх частка в активах банків України дещо зросла - з 13% до 13,5%.  

 Левову частку банківського ринку складають банки з приватним українським капіталом (50%), західні банки й державні банки 
мають майже однакові позиції, а саме – 20% і 18% відповідно (рис. 1). 

банки з приватним 
українським 
капіталом 

50%

державні банки 
18%

західні банки
 20%

російські банки 
12%

 
Рис. 1. Частка банків із різним капіталом походження на вітчизняному ринку, 2012р. [3] 
 
На початку червня 2013 р. агентство Moody's у черговий раз підтвердило негативний прогноз по банківській системі України через 

низьку рентабельність та велику кількість проблемних боргів. 
Слід зазначити, що протягом тривалого часу НБУ вживає заходів, спрямованих на зменшення чутливості банківського сектора 

України до валютних ризиків. Крім прямої заборони (введеного відповідним законом) надання громадянам валютних позик, продовжують 
діяти інші нормативні документи (норми резервування валютних активів і пасивів; вимоги щодо валютних позицій банків), які стимулюють 
скорочення валютних операцій банківських установ. У той же час, незважаючи на поступове скорочення питомої ваги валютних активів і 
пасивів у валюті балансу банківської системи, частки зазначених груп залишаються суттєвими; чутливість банків до валютних ризиків 
знижується, однак залишається значною. 

Висновки та пропозиції. Керування ризиками й жорсткість нормативно-правового регулювання залишаються ключовими 
питаннями для банків. Нові пріоритети містять у собі скорочення не ефективних активів у неприбуткових сегментах і регіонах, а також 
орієнтацію на ключові сфери банківської діяльності. 

 Банківський сектор України продовжує стикатися з новими труднощами, серед яких задоволення все більш складних потреб 
клієнтів, у тому числі впровадження мобільних і соціальних мереж; підвищення вартості операцій у зв'язку з підвищенням регулятивного й 
нормативного тиску; зростання конкуренції з боку не банківських установ, таких як великі торговельні мережі й телекомунікаційні 
корпорацій. Необхідно відзначити, що фінансова криза створила сприятливі умови для розвитку парабанківської системи ринку позичкових 
капіталів в Україні. Парабанківська система охоплює небанківські фінансові інститути: кредитні союзи, ломбарди, пенсійні фонди, страхові 
компанії, інвестиційні фонди, фінансові компанії тощо. 

 
СПИСОК ДЖЕРЕЛ: 
1. Аналітичний огляд «Найкращі банки і банкіри України» [Електронний ресурс]: - Режим доступу: 
http://www.kreditprombank.com/upload/content/512/Best%20Ukrainian%20banks%20and%20bankers.pdf  
2. Аналитический обзор «Банковская система Украины – 2012» [Електронний ресурс]:  Режим доступу: http://www.credit-
rating.ua/img/st_img/AS/BSU_02_2013.pdf 
3. Банковская система Украины: испытания кризисом [Електронний ресурс]:  Режим доступу: http://www.credit-
rating.ua/ru/analytics/analytical-articles/12570/ 
4. Огляд банківського сектору Східної Європи «Банковский сектор Восточной Европы на пороге преобразований: пора ускоряться» 
[Електронний ресурс]:  Режим доступу: 
http://www.kreditprombank.com/upload/content/512/Review_%20of_Banking_Sector_%20of_%20Eastern_%20Europe.pdf 
5. Global Private Banking & Wealth Management Survey 2013 [Электронныйресурс] / pwc – Режимдоступа: 
http://www.pwc.com/gx/en/banking-capital-markets/private-banking-wealth-management-survey/2013-edition.jhtml 

 



ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ  
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ  ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 275

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 
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Навроцька Н.А. Сучасні тенденції розвитку світового інвестиційного процесу.  
У статті досліджені та узагальнені новітні тенденції розвитку світових інвестиційних процесів в контексті глобального економічного 
розвитку. Проведено узагальнення основних сучасних тенденцій розвитку інвестиційного процесу за наступними напрямками: 
продуктивний розвиток та забезпечення конкуренції; збереження та захист умов життєдіяльності та відтворення (протидії глобальним 
природним, техногенним і іншим загрозливим явищам); деформація розвитку та інституціоналізація. Проаналізовані основні структурні 
зрушення, які відбулись протягом останніх 10 років в рамках тенденцій, що були досліджені.  
Ключові слова: інвестиційний процес, міжнародна інвестиційна діяльність (МІД), транснаціональні корпорації (ТНК), рух капіталу, 
інституціоналізація, глобалізація.  
Навроцкая Н.А. Современные тенденции развития мирового инвестиционного процесса.  
В статье исследованы и обобщены новейшие тенденции развития мировых инвестиционных процессов в контексте глобального 
экономического развития. Проведено обобщение основных тенденций развития инвестиционного процесса по следующим направлениям: 
продуктивное развитие и обеспечение конкуренции; сохранение и защита условий жизнедеятельности и воспроизводства (противодействия 
глобальным природным, техногенным и другим угрозам); деформация развития и институционализация. Проанализированы основные 
структурные сдвиги, произошедшие в течение последних 10 лет, в рамках исследуемых тенденций. 
Ключевые слова: инвестиционный процесс, международная инвестиционная деятельность (МИД), транснациональные корпорации (ТНК), 
движение капитала, институционализация, глобализация.  
Navrotskaya N. Latest trends in the global investment process. 
In the article the latest trends of the world investment processes in the context of global economic development were investigated and summarized. 
The main trends in the development of the investment process in the following directions was conducted: productive development and ensuring of 
competition, preservation and protection of living environment and reproduction (countering global disasters, industrial accidents and other threats) 
the deformation of development and institutionalization. The main structural changes that have occurred over the past 10 years, in the investigated of 
trends were analyzed. 
Keywords: investment process, international investment, transnational corporations (TNC), movement of capital, institutionalization, globalization. 
 

Постановка проблеми. В останнє десятиліття істотно підсилили свій вплив на світове господарство чинники, що викликані 
глобальними процесами. Посилення впливу глобалізації на спрямованість інвестиційних ресурсів проявляється в специфіці організації 
світового інвестиційного процесу, його кількісно-якісних параметрах, модифікації та інституціоналізації, відповідно до провідних 
тенденцій глобального розвитку. Це спостерігається як на рівні окремих процесів і явищ, властивих цим провідним тенденціям (утворення 
єдиного економічного та інвестиційного просторів, уніфікація принципів, правил, норм і умов розвитку, формування нової світової ієрархії, 
що відповідає вимогам глобалізації, та ін.), так і на рівні наддержавних інституцій та інститутів (міжнародні наддержавні організації, 
фінансово-економічна політика наднаціональних регулюючих структур, транснаціональних організацій та корпорацій).  

Аналіз переміщення інвестиційних ресурсів у сучасній економіці дозволяє зробити висновок про їх пріоритетну спрямованість та 
зосередження на ключових напрямках розвитку світового господарства, тобто в світових інвестиційних процесах відбиваються провідні 
глобальні перетворення. Це характеризує інвестиційний процес як систему, яка здатна до швидкої реакції та адаптації до зміни зовнішніх 
факторів, які впливають на його розвиток. Процеси адаптації інвестиційних процесів до нових умов зовнішнього середовища приводять до 
зміни напрямків та характеру руху інвестиційних ресурсів, що визначає специфіку формування нових тенденцій розвитку світового 
інвестиційного процесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчує, що інвестиційний процес в різних аспектах розглядали багато вчених. 
Особливої уваги заслуговують праці І. Бланка, Л. Борща, А. Гайдуцького, А. Гриценка, В. Гейця, Б. Губського, А. Пересади, В. Федоренка, 
Н. Татаренка, А. Поручника та ін. Серед іноземних учених, які внесли значний вклад у дослідження інвестиційної сфери, варто відмітити Г. 
Александера, Дж. Бейлі, В. Бочарова, З. Боді, Л. Гітмана, М. Джонка, А. Кейна, В. Ковальова, Дж. Кейнса, М. Марковіца, У. Шарпа, Ф. 
Фабоцці, М. Харрісона, В. Царьова та ін.  

У наукових працях даних вчених основна увага приділена найбільш значним тенденціям міжнародної інвестиційної діяльності 
(МІД), багато з яких продовжують зберігати актуальність і на сьогоднішній день.  

Виділення невирішеної проблеми. Враховуючи, що в умовах глобалізації численність факторів, що визначають розвиток багатьох 
економічних процесів і явищ, значно збільшується, то й процеси розвитку і адаптації таких процесів, в тому числі й інвестиційних, 
здобувають більш складного характеру.   

В умовах швидких змін глобального середовища, спрямованість, зміст та характер інвестиційних процесів також набуває істотної 
динаміки, що формує новітні тенденції його розвитку та потребує їх постійного моніторингу та аналізу.  

Цілю дослідження є визначення та узагальнення провідних новітніх тенденцій світових інвестиційних процесів в контексті 
глобального економічного розвитку. 

Результати дослідження. Інвестиційні ресурси, які нагромаджені суб’єктами світового інвестиційного процесу (корпораціями, 
банками, міжнародними та національними фінансовими організаціями,  державами), у своєму розвитку укладаються в рамки певних 
тенденцій. Ряд тенденцій, які почали формуватися в середині та наприкінці ХХ ст., збереглися і не втратили актуальність.  До таких 
тенденцій можна віднести окремі зміни в структурі інвестиційних ресурсів, географічній спрямованості, збільшенні міжнародних операцій 
на міжнародних інвестиційних ринках.  

В останнє десятиліття виявилися деякі новітні тенденції, які сформувалися внаслідок глобальних трансформацій в світовому 
господарстві, оскільки характер розвитку світової інвестиційного процесу зберігає підпорядкованість загальним закономірностям розвитку 
світовій економіки. Вони пов’язані із ключовими змінами в структурі, напрямках та обсягах руху інвестиційних ресурсів, їх спрямованістю 
на збереження або покращення якісних параметрів економіки, уніфікацією та інституціоналізацією інвестиційного процесу.   

Новітні тенденції розвитку світового інвестиційного процесу, на нашу думку, можна було б структурувати за такими напрямками, 
як продуктивний кількісно-якісний розвиток та забезпечення конкуренції, збереження та захист умов життєдіяльності, деформація та 
інституціоналізація. Відповідно до такого підходу класифікація сучасних тенденцій може бути представлена в такий спосіб (див. табл.1). 

Однією з тенденцій сучасного інвестиційного процесу є підвищення норми інвестування (частка інвестицій у ВВП), що 
характеризує збільшення світового попиту на інвестиційні ресурси. Високі норми інвестування (25-30% ВВП), що мали місце до 80-х рр. 
ХХ ст., істотно зменшилися до 2000-х р. Після 2000 р. можна спостерігати закінчення тенденції зниження, стабілізацію й початок зростання 
норми інвестування (див. рис 1).    

                                                           
© Навроцька Н.А., 2013 
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Систематизація сучасних тенденцій розвитку світового інвестиційного процесу 

Тенденції Зміст прояву 
кількісні 
тенденції 

 підвищення світової норми інвестування; 
 підвищення значення країн, що розвиваються, в міжнародних інвестиційних потоках 
(збільшення інвестиційних потоків в ці країни та з них; нагромадження значних обсягів 
заощаджень, формування нових фінансових центрів та ін.); 
 розвиток інвестиційної діяльності ТНК, збільшення кількості дочірніх компаній; 
 наростання процесів реінвестування; 

продуктивного розвитку 
та забезпечення 
конкуренції  

якісні  
тенденції 

 зростання взаємозв’язку інвестиційних ресурсів і конкурентоспроможності; 
 концентрації інвестиційних потоків на провідних напрямках розвитку світового 
господарства; 
 розвиток інноваційного компонента світових інвестиційних процесів; 
 збільшення інвестиційних потоків в нематеріальні активи, сферу послуг, 
інфраструктуру, нерухомість, ресурсозбереження; 
 збільшення інвестування в імпортоорієнтовані сектори економіки (особливо в країнах, 
що розвиваються); 

збереження та захист умов життєдіяльності 
та відтворення (протидії глобальним 
природним, техногенним і іншим 
загрозливим явищам) 

 зростання інвестицій на ліквідацію та утилізацію основного та оборотного капіталу, 
який вибув з виробничого обігу (в тому числі зброї); 
 збільшення витрат, пов’язаних із збереженням навколишнього середовища, ліквідацією 
наслідків природних і техногенних катаклізмів; 
 збільшення фінансування на забезпечення національної безпеки, запобігання та 
ліквідацію наслідків терористичних загроз та ін. 

деформація інвестиційного процесу  розвиток глобальних дисбалансів; 
 відокремлення фінансових інвестицій від відтворювальних процесів, розвиток 
спекулятивних інвестицій; 
 посилення фінансової нестабільності, зростання інвестиційних ризиків, інвестиційні 
кризи; 
 наростання процесів дезінвестування; 
 збільшення псевдо інвестицій, формування перекосів в виробничій структурі 
національних економік, (закріплення сировинної спеціалізації країн, що розвиваються та 
ін.);  
 використання міжнародного інвестування в якості інструмента оптимізації фінансово-
економічної діяльності (офшори та ін.); 
 втеча капіталу; 
 зниження ефективності інвестицій в минулі технологічні уклади; 

інституціоналізація  світової інвестиційної 
діяльності 

 формування глобального інвестиційного простору; 
 лібералізація інвестиційного ринку; 
 посилення інвестиційної ролі ТНК і ТНБ; 
 зростання впливу міжнародних організацій; 
 зрощення політичного й інвестиційного ринків; 
 розвиток інституту міжнародних гарантій інвестування; 
 посилення діяльності національних та міжнародних інституційних інвесторів. 

 

 
Розраховано по: [1]. 

Рис. 1. Динаміка світових ВВП та інвестицій (нагромаджені інвестиції). 
 

Можна припустити, що ми знаходимось на початку нової хвилі зростання попиту на інвестиції, що перебуває в стадії формування. 
Відновлення світової економіки після кризи в сукупності із триваючим бурхливим зростанням в економіках, що розвиваються, може 
збільшити глобальну норму інвестування до рівнів післявоєнної розбудови Європи і Японії й ери високого економічного зростання 
розвинених економік. Якщо норма світових заощаджень в найближчий час істотно не підвищиться, то збільшення попиту на інвестиційні 
ресурси може вплинути на процентні ставки.  

Обсяг глобальних пайових і боргових фінансових активів, які складають світові інвестиційні активи, досяг до 2010 р. 212 трлн дол. 
та збільшився за останні 20 років в 4 рази. Найбільше швидкими темпами зростали сек’юрітізовані боргові інструменти. Капіталізація 
компаній також мала найбільш швидкі темпи зростання за останні роки, навіть із урахуванням істотного зниження під час кризи 2008 р. 
(див. рис. 2). 
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Розраховано по: [2], [3], [4], [5].  
Рис. 2. Структура та динаміка світових боргових і пайових  активів (трлн дол. на кінець періоду, постійні ціни, розрахунок по 79 

країнах світу). 
 Глобальне підвищення попиту на інвестиційні ресурси, при відносному зниженні норми світових заощаджень, спричинило 

збільшення трансграничного переливу капіталу, що нівелює виникаючі структурні дисбаланси, які виникають внаслідок дефіциту 
внутрішніх заощаджень. Наведені процеси вплинули на зростання обсягів закордонних інвестиційних активів, які  досягли до 2011 р. 96 
трлн дол. (див. рис. 3), що майже в десять разів більше їхньої величини в  1990 р. і становить майже половину світових інвестиційних 
активів.  

Іноземні резерви центральних банків були за останні 20 років найбільше швидко зростаючими активами й досягли до 2011 р. 8,7 
трлн дол. або 9 % світових інвестиційних активів. Даний вид активів, найчастіше, інвестується в державні облігації або інші низькоризикові 
папери. Обсяги ПІІ досягли 21 трлн дол., що в 1,5 разів менше обсягів закордонних портфельних інвестиції (пайові папери участі в капіталі 
та облігації). У даному зв’язку, слід зазначити певні зміни співвідношення між обсягами трансграничного прямого і портфельного 
інвестування. Якщо в 1995 р. обсяги переміщуваних за кордон портфельних інвестицій у два рази перевищували обсяги ПІІ, то до 2011 р. 
різниця між обсягами руху даних видів міжнародних інвестицій істотно зменшилась. Величина кредитних ресурсів, що направляються за 
кордон, склала 32 трлн дол. Таким чином, в 2011 р. вивіз капіталу розподілявся наступним чином:  іноземні резерви – 9 %, ПІІ – 22%, 
портфельні інвестиції (пайові папери участі в капіталі та облігації) – 35% та позичковий капітал – 33% (див. рис. 3) 

Структура трансграничного руху капіталу істотно відрізняється між розвиненими країнами й країнами з ринками, що розвиваються. 
Якщо в країнах з ринками, що розвиваються, основною формою залучення іноземного капіталу виступають ПІІ, які становлять 56% їх 
сукупних іноземних активів, то в розвинених країнах основна частка іноземних активів зосереджена в портфельних інвестиціях – 44%, які 
враховують, у тому числі, облігації державного боргу [6; 7]. На нашу думку, випереджувальне збільшення ПІІ перед іншими формами 
іноземного інвестування пов’язано саме із збільшенням участі країн, що розвиваються, в міжнародних інвестиційних процесах.  

* включає, в першу чергу, кредити, валюту і депозити, а також невелику частку торгових кредитів. 
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Розраховано по: [6; 7]. 
Рис. 3. Глобальні іноземні інвестиційні активи (за винятком активів з офшорних фінансових центрів) 
 
У розвитку світового інвестиційного процесу зіграли свою роль позичковий капітал у вигляді міжнародного кредиту й 

підприємницький капітал у двох його формах: прямі й портфельні інвестиції. Із представлених форм міжнародного руху капіталу найбільш 
важливими для розвитку інвестиційних та відтворювальних процесів виступають ПІІ, а також та частина портфельних інвестицій і 
кредитних ресурсів, які мають капіталоутворюючу спрямованість, тобто безпосередньо беруть участь у відтворювальному процесі.  

Однією з істотних змін у сучасному інвестиційному процесі – є збільшення значення країн, що розвиваються, у обсягах 
міжнародних ПІІ. Це пов’язане з багатьма факторами, серед яких поліпшення макроекономічної й політичної стабільності в багатьох із цих 
країн, які привели до підвищення оцінок їхньої кредитоспроможності й зростання ВВП. Крім того, низькі процентні ставки в зрілих 
економіках змушують глобальних інвесторів шукати більше високі доходи на ринках, що розвиваються. Корпорації високорозвинених 
країн інвестують у ринки, що розвиваються, оскільки прагнуть закріпитися на нових споживчих ринках і створити глобальні ланцюжки 
поставок за участю місцевих підприємств. 

 
Розраховано по: [7]. 
Рис. 4.  Приплив ПІІ по групах країн, % від світових.   
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В 2012 р. уперше приплив ПІІ в країни, які розвиваються, склав 52 % їх світових обсягів, перевищуючи потоки в розвинені 

економіки на 142 млрд дол. (див. рис. 4). 
Найбільше активними учасниками світового ринку капіталу з країн, що розвиваються, виступають країни BRICS (Бразилія, 

Російська Федерація, Індія, Китай і Південна Африка). На їхню частку в 2012 р. припадало майже 20 % світових потоків ПІІ, порівняно з 7-
10 % на початку 2000-х рр. Обсяги інвестицій цих країн за останні п’ять років збільшилися на 170 % (лідер – Китай (202 %), а в країнах 
СНД збільшення обсягу інвестицій за цей період склало 100 %). Китай став третім інвестором у світі після США та Японії [7]. Дані країни 
також продовжують бути провідними постачальниками ПІІ на світовий ринок. Обсяг нагромаджених ПІІ з цих  країн збільшився з 7 млрд 
дол. в 2000 р. до 45 млрд. в 2012 р. В умовах світової фінансової кризи на тлі розвинених країн, які знизили показники інвестиційної 
динаміки, країни BRICS демонструють найбільші позитивні результати. Спостерігається підвищення активності ТНК із цих країн на 
світових ринках. 

Існують суттєві бар’єри на шляху залучення іноземних капіталів на ринки країн, що розвиваються, серед яких – низька капіталізація 
компаній та нерозвиненість фондових ринків, слабка фінансова інфраструктура, що обмежує можливості залучення інвестиційних ресурсів 
як на внутрішньому, так і на світовому ринку. Більше того, за деякими оцінками тільки біля половини звичайних акцій компаній у країнах, 
що розвиваються, вільно торгується на фондових ринках, в той час як у розвинених економіках ця частка складає приблизно 85 % [8]. 
Подальша зміна в масштабах руху й структурі трансграничного капіталу може бути пов’язана з можливостями фінансових ринків країн, що 
розвиваються, і темпами розвитку їхньої фінансової інфраструктури. 

Важливим способом капіталоутворення в останні роки стало проведення приватних публічних розміщень (IPO та SPO1). Обсяг 
інвестиційних ресурсів, які були залучені економіками світу через приватні розміщення склав в 2010 р.  387 млрд дол. Це дещо нижче піка 
2009 р., коли світовим корпораціям вдалося залучити капіталу на суму 688 млрд дол. Таким чином, щорічні обсяги залученого капіталу 
через приватні публічні розміщення становить біля 1 % світової капіталізації або 2-3 % від величини світових валових інвестицій.  

 Складено по: [3]. 
Рис. 5. Залучення капіталу шляхом емісії акцій (приватні публічні розміщення), млрд дол.  
 
Однак, існують суттєві відмінності в обсягах залучення  інвестиційного капіталу через проведення публічних розміщень між 

розвиненими країнами й ринками, що розвиваються. У розвинених країнах обсяг залученого акціонерного капіталу з 2005 р. по 2007 р був 
від’ємний, що сталося у зв’язку з тим, що  обсяги додаткових розміщень були нижче обсягів зворотного викупу власних акцій (див. рис. 5). 
Збільшення операцій зворотного викупу пов’язане, у першу чергу, з покупками фінансовими корпораціями своїх «проблемних», внаслідок 
кризи, активів. На відміну від розвинених країн, чистий випуск власного капіталу компаніями країн, що розвиваються, підвищувався, що 
пов’язане з позитивною оцінкою світовими інвесторами конкурентоспроможності їхніх компаній. 

Країни, що розвиваються, активно розвивають свої фондові ринки й починають успішно використовувати його інструменти для 
залучення капіталу, в тому числі і на світових фінансових ринках.  Більш того, розвинуті країни стали активно залучати капітал через 
проведення IPO в країнах з ринками, що  розвиваються. Формування крупних фінансових центрів в цих країнах дозволило в 2009-2010 рр. 
розмістити через їхні фондові площадки більше половини всіх світових IPO [3; 8]. 

Зростання кількості публічних розміщень на ринках, що розвиваються, збігається з підвищувальною фазою на фондових біржах у 
цих країнах. В 2000 р.  обсяги проведених IPO на біржах країн з ринками, що  розвиваються, становили лише 11 млрд дол. До 2007 р. 
обсяги IPO на цих ринках збільшилися до 100 млрд дол.; в 2010 р. загальний обсяг капіталу, залученого через первинні публічні 
розміщення в цих країнах, досяг 165 млрд дол., що  перевищує обсяг розміщень на фондових біржах розвинених країн. Локомотивом цього 
росту виступали китайські біржі (включаючи Гонконг) через які було залучено 125 млрд дол. або 44 % світових обсягів  IPO в 2010 р. [3; 8]. 

Гонконг, Шензен, і Шанхай стали конкурентами Лондону і Нью-Йорку, розміщуючи на своїх біржах акції компаній не тільки 
власних компаній, але й корпорацій розвинених країн. Наприклад, одне із самих великих публічних розміщень серед європейських 
компаній здійснила  корпорація  Glencore  (2010 р.),  яка провела IPO одночасно в Лондоні й у Гонконгу. Успішно провела розміщення на 
біржі Гонконгу корпорація Prada (2010 р.). Почала підготовку IPO у Шанхаї компанія Coca-Cola. Таким чином, ми можемо відзначити 
тенденцію переміщення центрів акумуляції й розподілу світових капіталів із старих традиційних у розвинених країнах у нові центри – країн 
з ринками, що розвиваються, які стають усе більше важливими місцями для перерозподілу світових інвестиційних ресурсів. Даний момент, 
також, відображає моменти вирішення протиріч глобальних дисбалансів між заощадженнями, які активно зростають у країнах, що 
розвиваються, і нагромадженням капіталу в розвинених країнах в умовах зниження  їх норми власних заощаджень.  

Залучення капіталу в країни, що розвиваються, у вигляді ПІІ й інших формах участі в капіталі має істотні переваги перед іншими 
формами інвестиційних ресурсів, що обумовлено високою вартістю кредитних ресурсів у цих країнах. Разом з тим, високі питомі витрати 
на здійснення публічних розміщень цінних паперів визначають мінімально можливий обсяг залучення коштів в цей спосіб, що може бути 
під силу тільки великим компаніям.  

Підвищення світового попиту на інвестиційні ресурси викликає необхідність їх більше продуктивного використання, що 
сформувало деякі якісні зміни спрямованості інвестиційного процесу. Характерною рисою останніх років стала переорієнтація 
інвестиційних ресурсів  в сектор послуг, що відображається, також, в спрямованості світових потоків капіталу. 

                                                           
1 IPO (англ. Initial Public Offering) та SPO (англ. Secondary Public Offering) – первинне та вторинне публічне розміщення акцій на ринку, у 
процесі якого акції компанії стають доступні широкому колу інвесторів і вільно торгуються на фондовій біржі. 
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Переорієнтація ПІІ на сектор послуг відображає зростаючу роль послуг у світовій економіці. Якщо частка послуг в структурі ВВП в 
1970 р. складала 52 %, то до 2011 р. їх частка в світовому ВВП склала 65 %. Частка сектора послуг в розвинутих країнах склала в 2011 р. 74 
% ВВП [7]. Якщо на початку 70-х років на частку цього сектора припадала лише одна четверта частина сумарного обсягу ПІІ у світі, то 
протягом останніх 20 років  на їхню частку доводилося до половини загального обсягу припливу ПІІ, що становило в 2011 р. 570 млрд дол. 
[9].  

Однією з головних причин зростання ПІІ в цей сектор є те, що більшість послуг не може служити предметом зовнішньої торгівлі 
(вони повинні надаватися в місці їхнього споживання й в той момент, коли вони споживаються). Основним способом виходу із цим 
товаром на зовнішні ринки виступають ПІІ. Останнім часом багато країн здійснили лібералізацію норм і умов, що регулюють ПІІ в секторі 
послуг. Це дозволило їм збільшити приплив прямих інвестицій, особливо в галузі, які раніше були закриті для іноземних компаній. 
Особливе значення при цьому мала приватизація державних комунальних підприємств у країнах Латинської Америки, Карибського 
басейну і ЦСЄ.  

Основна частина вивозу ПІІ в сектор послуг, як і раніше, приходиться на розвинені країни, хоча розподіл цих інвестицій між ними 
став більше рівномірним. Ще десять років тому майже весь обсяг вивозу ПІІ в сектор послуг приходився на компанії з США. До 2002 р. 
великими постачальниками таких інвестицій стали також Японія й країни ЄС. Помітне зростання вивозу ПІІ в сектор послуг із країн, що 
розвиваються, почалося з 90-х років ХХ ст. Особливо швидко зростали послуги, які надавались промисловими ТНК в галузях торгівлі, 
підприємницьких і фінансових послуг, а також готельного й ресторанного бізнесу. Разом з тим, усе більше важливе місце починають 
займати такі галузі, як електро- та енергопостачання,  водопостачання, телекомунікації й підприємницькі послуги [10]. 

Швидке економічне зростання у країнах, що розвиваються, разом з урбанізацією, особливо в країнах Південно-Східної Азії й 
Латинської Америки, збільшило в них попит на об’єкти соціальної інфраструктури: нові дороги, порти й аеропорти, школи, лікарні та ін.  
Країни, що розвиваються, уже в даний час інвестують в інфраструктуру у два рази більше коштів, ніж розвинені країни (5,7% і 2,8 % ВВП 
відповідно [11]). Найбільш активне інвестування в країнах, що розвиваються, відбувається в об’єкти транспортної інфраструктури (дороги, 
порти, аеропорти). Так, наприклад, по довжині залізниць (майже 87 тис. км) Китай уступає тільки США. Але, по довжині 
високошвидкісних залізниць Китай випередив всі країни в світі, навіть Японію і ЄС. У КНР діє поки єдина у світі траса з поїздами на 
магнітній підвісці. Побудована сама високогірна на планеті залізнична лінія в Тибеті [12]. 

Істотним джерелом попиту на інвестиції в країнах, що розвиваються, виступає збільшення інвестування в житлову нерухомість. Ці 
тенденції пов’язані зі зростанням доходів у країнах, що розвиваються, які підвищують внутрішнє споживання, й тенденціями 
переорієнтування зовнішньоекономічної політики розвинених країн із стратегії експортної орієнтації на збільшення споживання на 
внутрішньому ринку. Варто помітити, що підвищення споживання на внутрішньому ринку знижує норму заощаджень, що швидше за все з 
часом відбудеться в країнах, що розвиваються, з огляду на історичний досвід розвинутих країн. Одночасно, підвищення внутрішнього 
споживання й збільшення інвестицій в інфраструктуру й нерухомість зумовить підвищення попиту на інвестиційні ресурси в країнах, що 
розвиваються. Ці фактори можуть привести до збільшення вартості інвестиційних ресурсів і підвищити світову дисконтну ставку.  

За даними Інституту Маккінсі, інвестиції в інфраструктуру вже зараз становлять порядку 1,5 трлн дол. та в нерухомість більше 2 
трлн дол. За прогнозами, їх обсяги можуть досягти до 2030 р. 5 трлн і  майже 4 трлн  дол. на рік відповідно [8].  

Істотний внесок у розвиток глобальної інвестиційної активності в сфері послуг в останні роки грають галузі, найбільшою мірою 
засновані на знаннях і орієнтовані на ринок (market oriented knowledge intensive service industries). Це, у першу чергу, ділові, фінансові й 
комунікаційні послуги. Загальний обсяг їхніх продажів у світі досяг в 2005 р. 12 трлн дол., з яких на частку США доводиться 40% [10].  

До нових тенденцій розвитку світового інвестиційного процесу можна віднести посилення інвестиційної спрямованості 
інвестування.. Інновації, забезпечують необхідну якість інвестицій, підвищують конкурентоспроможність вироблених на їхній основі 
товарів і послуг. 

В даний час створення і використання знань, технологій, продуктів і послуг набуває глобального характеру. Обсяг світової торгівлі 
ліцензіями на об’єкти інтелектуальної власності щорічно зростає на 12%, в той час як темпи зростання світового виробництва не 
перевищують 2,5 – 3% на рік. За прогнозами експертів, річний обсяг ринку високотехнологічної продукції і послуг виросте за найближчі 15 
років з 2,9 до 10 – 12 трлн. дол. США, а обсяг ринку паливно-енергетичних ресурсів - усього лише з 0,7 до 1,2 – 1,4 трлн. дол. [13].  

Сьогодні частка технологічних інновацій в обсязі ВВП розвинутих країн становить від 70 до 90 % [14]. Наразі розробка та 
впровадження технологічних інновацій - вирішальний фактор прогресу. Так, у США приріст душового національного доходу за рахунок 
цього фактора сягає 90%, чисельність фахівців, зайнятих у цій сфері, за останні 5 років зросла від 0,8 до 1,2 млн. осіб (в країнах ОЕСР – від 
2,4 до 2,7 млн. осіб) [15, с. 4].  

Проявом закономірностей посилення інноваційного характеру інвестиційного процесу є активізація процесів злиття і поглинань у 
світовому  високотехнологічному секторі економіки. По-перше, це можливість розподілу ризиків при реалізації інновацій з великим рівнем 
невизначеності результатів. По-друге, це спосіб доступу на привабливі ринки - через поглинання фірм, які вже контролюють певний 
сегмент ринку з напрацьованими іміджем, пакетом прав інтелектуальної власності, комунікаціями. По-третє, це один з  шляхів 
встановлення тотального контролю на певних сегментах світового ринку. 

Сьогодні основними генераторами, інвесторами та користувачами  технологічних новацій виступають великі корпорації – ТНК. За 
наближеними оцінками, на їх частку припадає майже половина глобальних витрат на НДДКР і не менше двох третин комерційних витрат 
на дослідження та розробки (за оцінками, біля 450 млрд дол.). В окремих країнах ці питомі показники значно вище [16]. Найбільш високі 
показники наукоємності мають компанії фармацевтичної промисловості, виробництва засобів зв’язку та послуг у цій галузі, 
приладобудування та програмного забезпечення. Основні тенденції ресурсного забезпечення НДДКР на початку XXI століття, 
найімовірніше, продовжаться в найближчі 10-15 років. 

ТНК виступають найважливішим учасником світових інвестиційних процесів та визначають ряд найважливіших його тенденцій. 
Головними інвесторами нафтових проектів, постачальниками й імпортерами на світовому ринку нафти виступають транснаціональні 
гіганти. ТНК також створюють високу концентрацію капіталу в інших провідних галузях світової економіки: електронної та хімічної 
промисловості, автомобілебудуванні, галузях телекомунікацій, алюмінію, алмазів та ін.  

ТНК виступають провідним суб’єктом здійснення прямого іноземного інвестування. За даними ЮНКТАД, ТНК володіють 
майже 90% ПІІ світу. В даному зв’язку  зростає значення такого найважливішого інструментарію міжнародного інвестування, як 
дочірні компанії, які виступають інституційною формою розвитку міжнародного руху виробництва та капіталу в межах ТНК. Частка 
продукції дочірніх компаній представляє все більшу частку в загальносвітовому продукті. Вони є не ізольованими анклавами, а 
структурами, що тісно пов’язані виробничими, торговельними й фінансовими зв’язками не тільки з дочірніми, але й місцевими 
компаніями, і тому їхній дійсний внесок у створення глобального валового продукту не може бути обмірюваний простим 
підсумовуванням. 

За даними Конференції ООН з торгівлі й розвитку, у всьому світі налічується близько 103 тис. ТНК, що мають 892 тис. 
зарубіжних філій. Експорт зарубіжних філій ТНК складає приблизно 1/3 від загальносвітового експорту товарів та послуг, ринкова 
капіталізація окремих ТНК перевищує 500 млрд дол., а щорічні обсяги продажів складають 150-200 млрд дол. [17]. Слід відзначити 
прискорене зростання вартості активів зарубіжних філій ТНК: якщо їх вартість в 1982 р. складала 2 трлн дол, то на 2012 р. їх вартість 
склала 82 трлн дол. що означає зростання майже в 40 разів.[18].  

Розвиток закордонної філіальної мережі зумовлює розвиток супутніх тенденцій, наприклад, реінвестування. За наближеними 
оцінками, частка реінвестованих доходів у останні роки склала близько 33 % від отриманого прибутку [17].  Разом з тим, насичення 
приймаючих країн інвестиційними ресурсами в певний момент може призвести до вилучення капіталу з виробничого обігу – девестуванню. 
Більше того, з огляду на значне зростання філіальної мережі ТНК в останні роки, ці тенденції будуть мати подальший розвиток, що може 
спричинити деструктивні явища в приймаючій економіці.  
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Прискорення технологічного прогресу привело до істотного зростання загроз життєдіяльності людини: техногенних, екологічних 
та ін. Важливою тенденцією розвитку сучасного інвестиційного процесу виступає його переорієнтація на  збереження та захист умов 
життєдіяльності та відтворення, зростання інвестицій на ліквідацію та утилізацію основного та оборотного капіталу, який вибув з 
виробничого обігу (в тому числі зброї); збільшення витрат, пов’язаних із збереженням навколишнього середовища, ліквідацією наслідків 
природних і техногенних катаклізмів; збільшення фінансування на забезпечення національної безпеки, запобігання та ліквідацію наслідків 
терористичних загроз та ін. [19]. 

Розвиток МІД в умовах глобалізації й загострення міжнародної конкуренції приводить до наростання процесів і явищ, які 
приводять до порушення нормального розвитку відтворювальних процесів, іноді навіть до кризових явищ.  Необхідність відбиття й 
запобігання новітніх загроз і викликів, які виникають у зв’язку із трансформацією світових інвестиційних процесів, збільшення масштабів 
міжнародних операцій, посилення глобальної конкуренції й прагнення країнами збільшити частку глобальної ренти, викликають 
необхідність посилення контролю за формами й методами розвитку глобалізації та інвестиційного процесу, що призводить до 
трансформації національних і міжнародних інститутів регулювання МІД.  

Висновки й пропозиції. Аналіз сучасних тенденцій розвитку світового інвестиційного процесу дозволяє виділити наступні його 
основні напрямки: продуктивний розвиток інвестиційного процесу, збереження та захист умов життєдіяльності та відтворення (протидії 
глобальним природним, техногенним і іншим загрозливим явищам), деформація та інституціоналізація світової інвестиційної діяльності. На 
наш погляд саме в рамках цих основних напрямків буде відбуватися розвиток світового інвестиційного процесу в найближчому 
майбутньому, що визначає необхідність їх урахування у національних стратегіях економічного розвитку.  
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Назарян Г.А., Пахлян А.А. Развитие транспортных структур на Южном Кавказе путем формирования международных 
транспортных коридоров. 
В условиях глобализации существенное значение придается транспортной инфраструктуре, которая часто рассматривается в качестве 
залога конкурентоспособности национальной экономики. Недостаточность и низкое качество транспортной инфраструктуры сдерживают 
экономическую активность и значительно снижают качество жизни. В то время как инвестиции в инфраструктурных услугах могут 
способствовать росту, снижая эксплуатационные расходы и стимулируя трансграничние торговые потоки. Активное участие широкого ряда 
стран в формировании международных транспортных коридоров стало в последние годы одной из первоочередных задач в области 
отечественного транспорта. Наличие транспортных коридоров имеет жизненную важность особенно для стран без выхода к морю. 
Географические трудности, которые связаны с отсутствием прямого доступа к морской торговле, неизменно сказываются на 
экономических показателях стран, не имеющих выхода к мировому океану. Данное обстоятельство неприменно сказывается на 
конкурентоспособности экспортной продукции этих стран. 
Ключевые слова: международные транспортные коридоры (МТК), Транспортный коридор Европа - Кавказ - Азия (ТРАСЕКА), Южный 
Кавказ, коридор "Север-Юг". 

                                                           
© Назарян Г.А., Пахлян А.А., 2013 



ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ  
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ  ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 281

Назарян Г.А., Пахлян А.А. Розвиток транспортних структур на Південному Кавказі шляхом формування міжнародних 
транспортних коридорів. 
В умовах глобалізації істотне значення надається транспортній інфраструктурі , яка часто розглядається в якості застави 
конкурентоспроможності національної економіки . Недостатність і низька якість транспортної інфраструктури стримують економічну 
активність і значно знижують якість життя. У той час як інвестиції в інфраструктурних послугах можуть сприяти зростанню , знижуючи 
експлуатаційні витрати і стимулюючи транскордонних торговельні потоки . Активну участь широкого ряду країн у формуванні 
міжнародних транспортних коридорів стало в останні роки однією з першочергових завдань в галузі вітчизняного транспорту. Наявність 
транспортних коридорів має життєву важливість особливо для країн без виходу до моря. Географічні труднощі , які пов'язані з відсутністю 
прямого доступу до морській торгівлі , незмінно позначаються на економічних показниках країн, що не мають виходу до світового океану . 
Дана обставина неприменно позначається на конкурентоспроможності експортної продукції цих країн. 
Ключові слова: міжнародні транспортні коридори (МТК) , Транспортний коридор Європа - Кавказ - Азія (ТРАСЕКА), Південний Кавказ, 
коридор "Північ-Південь". 
Nazaryan G.A., Pakhlyan A.A. Development of transport structures in the South Caucasus through formation of international transport 
corridors.  
In the context of globalization considerable importance is attached to the transport infrastructure, which is often seen as a pledge for national 
economic competitiveness. Insufficient and poor quality of transport infrastructure constrains the economic activity and significantly reduces the 
quality of life. While investment in infrastructure services can promote the growth, reducing operating costs and encouraging cross-border trade 
flows. The active participation of a wide range of countries in the formation of international transport corridors has become one of the priorities in the 
field of domestic transport in recent years. Availability of transport corridors is of vital importance especially for the landlocked countries. 
Geographical difficulties related to the lack of direct access to maritime trade, invariably affect the economic performance of the landlocked 
countries. This circumstance necessarily affects export competitiveness of these countries. 
Key words: international transport corridors (ITC), Transport Corridor Europe - Caucasus - Asia (TRACECA), South Caucasus, Corridor “North-
South”. 

 
В начале нового тысячелетия структурные сдвиги, характеризующие процессы мирового производства и международной торговли 

в значительной степени предопределяются изменениями, происходящими в мировом транспортном комплексе. Транспорт является основой 
формирования внутреннего и международного рынков и таким образом обеспечивает развитие нормальной рыночной экономики. 
Современный транспортный комплекс подвержен влиянию противоречивых тенденций; транспорт, являясь инфраструктурной отраслью, с 
одной стороны, находится в зависимом положении от отраслей производства материально-вещественных благ, с другой стороны, сам, 
являясь особой отраслью экономики, оказывает существенное влияние на региональное распределение производственных мощностей, 
участвует в формировании ВВП и выступает важной составной частью системы экономических отношений. 

Традиционно считается, что инвестиции в транспорт осуществляются на основе того, что они способствуют развитию торговли и 
стимулируют экономический рост. Между тем, проблема эконометрической оценки воздействия транспорта на темпы и структуру 
экономического роста является актуальной вплоть до настоящего времени. Результаты развития мирового транспортного комплекса 
находят свое выражение в различных сферах человеческой деятельности. В частности, к последствиям развития транспорта можно отнести 
стимулирование экономического роста, интенсификацию международной торговли, развитие международных интеграционных процессов, 
рост туристских потоков. 

Фактически вопрос о взаимодействии процесса развития транспортного комплекса с экономическим развитием в целом 
исследовался различными учеными, как в отечественной экономической науке, так и в зарубежной. Так В.Б. Кондратьев отмечает, что 
«инвестиции в развитие транспортного сектора и транспортной инфраструктуры, повышая уровень специализации регионов и компаний, 
ведут к росту совокупной производительности и экономической эффективности. Транспорт является основой формирования внутреннего 
рынка и таким образом обеспечивает развитие нормальной рыночной экономики. Стимулируя мобильность населения и выравнивая 
издержки производства, развитие эффективной транспортной системы катализирует процесс создания новых рабочих мест и, 
следовательно, выступает ключевым элементом борьбы с бедностью. Наконец, транспортная инфраструктура в условиях экономической 
глобализации становится важным фактором международной конкурентоспособности» [1]. 

При наличии развитой транспортной сети степень доступности новых рабочих мест повышается, что позволяет населению 
мигрировать в регионы с высоким спросом на труд и, как следствие, избежать эскалации социальной напряженности в локальном регионе. 
Исследования, проводившиеся экспертами Всемирного банка в Индии, Эквадоре, Сальвадоре, Танзании и ряде других развивающихся 
стран, показали, что население регионов, испытывающих дефицит в транспортных услугах, обладает более низким среднедушевым 
доходом, чем тех, где транспортный комплекс представлен более широко [2]. 

Транспортный комплекс для мирового хозяйства выполняет также структурообразуюущю функцию - через дистрибуцию ресурсов 
и товаров участвует в формировании отраслевой структуры мирового производства.  

На современном этапе развития мировой экономики в международном транспортном комплексе сложилась следующая ситуация - 
15 государств контролируют более 60% мирового эскорта и импорта транспортных услуг. Основным лидером является США, за ними 
следуют Япония и страны Евросоюза. Сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать как олигополистическую. Фактически в мире 
сложилось 3 основных центра по перевозкам - Евросоюз, США и АТР (точнее Япония и Китай). Таким образом, рынок международных 
транспортных услуг формируется под влиянием конкурентной борьбы. Значительное превосходство Европейского региона демонстрирует 
тот факт, что транспортный комплекс здесь является наиболее открытым для интеграции и для развития международных экономических 
отношений. 

Oбъекты транспортной инфраструктуры находятся, преимущественно, в государственной собственности. Объективная 
необходимость в этом обуславливается, прежде всего, социальной функцией транспорта - точнее недопустимостью дискриминационного 
подхода к отдельным участникам производственного процесса или отдельным слоям населения. В тоже время, указанная форма 
собственности влечет за собой определенные недостатки: транзакционные издержки, низкий уровень оперативного вмешательства, 
государственное финансирование влечет жесткую привязку к государственному бюджету, вследствие чего период технологической 
модернизации инфраструктуры увеличивается и т.д. Указанные факторы оказывают негативное воздействие на деятельность перевозчиков. 

К числу основных проблем можно также отнести проблемы государственного и международного регулирования товарных, 
миграционных и туристских потоков - в частности соглашения о таможенных процедурах, тарифная политика и нетарифные методы 
регулирования торговли. Жесткие регулятивные меры де-факто снижают эффективность развития транспортного комплекса. 

Развитие транспортной сети предполагает собой мероприятия в двух направления - количественное увеличение длины 
транспортных маршрутов в расчете на 1 км территории или на душу населения и качественное развитие инфраструктуры, выражающееся 
например в применении более высокотехнологического покрытия автодорог и взлетно-посадочных полос аэропортов, дноуглубительные 
работы в речных и морских портах и т.п. Меры экстенсивного характера сказываются на перепрофилировании земель, вывода их 
сельскохозяйственного оборота. Мероприятия по повышению качественного уровня инфраструктуры связаны с применением ресурсов, 
которые возможно технологически недоступны в данном регионе, либо применение их может существенным образом влиять на локальные 
экосистемы. 

В число результатов развития транспортного комплекса следует отнести также формирование экономической политики 
государства-транзитера, основанное на включении транспортной транзитной ренты не только как источника формирования доходов 
бюджета, но и как инструмента геополитики, дающего определенные возможности по оказанию давления на государства экспортеры и 
импортеры при проведении внешнеэкономической деятельности. 
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В условиях расширения международного сотрудничества и углубления интеграционных процессов ведущая роль в решении 
транспортных проблем принадлежит формированию международных транспортных коридоров (далее МТК), связанных с обеспечением 
межгосударственных экономических, культурных и иных связей, с целесообразностью создания международной транспортной 
инфраструктуры, имеющей согласованные технические параметры и обеспечивающей применение совместимых технологий перевозок, как 
основы интеграции национальных транспортных систем в мировую транспортную систему.  

Согласно определению Комитета по Внутреннему Транспорту  Европейской Экономической Комиссии  ООН: "Транспортный 
коридор - это часть национальной или международной транспортной системы, которая обеспечивает значительные международные 
грузовые и пассажирские перевозки между отдельными географическими районами, включает в себя подвижной состав и стационарные 
устройства всех видов транспорта, работающих на данном направлении, а так же совокупность технологических, организационно-правовых 
условий осуществления этих перевозок". 

Развитие транспорта, особенно межрегиональных и межконтинентальных маршрутов, своим следствием являет рост степени 
интеграции этих регионов в международные экономические отношения, повышение степени открытости экономик, возможность 
использования МТК, как точек или осей развития экономик различных государств, повышение рентабельности и эффективности 
производства путем расширения доступа к ресурсам и рынкам сбыта. Согласно ЮНКТАД, в развивающихся странах, не имеющих доступа 
к морю транспортные издержки на 50% выше по сравнению со странами, имеющими таковой доступ; а объем внешнеторговых операций, 
соответственно, на 60% ниже. Однако, помимо издержек, на качество и уровень цен на транспортные услуги оказывают влияние также 
низкое развитие инфраструктуры, низкая организация транспортных потоков, значительное вмешательства государства в экономику 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Все это также оказывает инфляционное влияние на импорт потребительских 
товаров, а также энергоресурсы и другие факторы производства, что в свою очередь опять-таки вызывает рост цен на промышленную и 
сельскохозяйственную продукцию местного производства. 

Организация Объединенных Наций уделяет большое внимание проблемам транзита стран, не имеющих выхода к морю, призывая 
государств, развитых и находящихся в наиболее выгодных географических условиях, оказать финансовую и техническую помощь странам, 
не имеющим выхода к морю. 

Географические трудности, которые связаны с отсутствием прямого доступа к морской торговле, неизменно сказываются на 
экономических показателях этой группы стран. Их положение практически всегда усугубляется тем фактом, что отсутствие доступа к морю 
сочетается с такими другими факторами, как удаленность от крупных рынков и труднопроходимый рельеф, и тем, что они находятся в 
тропических или пустынных районах. Кроме того, неразвитость инфраструктуры, отсутствие эффективных логистических систем и 
невысокий уровень институционального развития усугубляют пагубные последствия их географического положения, что ведет к 
удорожанию торговых операций. Эти крайние трудности усиливаются зависимостью развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, от 
политической стабильности, инфраструктуры и уровня институционального потенциала в прибрежных странах транзита. 

В ходе исследования 126 стран, проведенного Всемирным банком, было установлено, что убытки от задержек с осуществлением 
экспортных операций составляют порядка 1 процента стоимости экспортных товаров за каждый день задержки, а в отношении 
скоропортящихся товаров этот показатель составляет порядка 3 процентов стоимости экспорта. Для устранения такой неэффективности и 
содействия торговле развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и развивающиеся страны транзита все шире прибегают к 
пересмотру своей нормативно-правовой базы, регулирующей транзитные перевозки и торговлю [3]. 

В силу географических факторов, страны, не имеющие выхода к морю, оказываются отрезанными от многих потенциальных 
рынков, и поскольку для них участие в международном обмене подразумевает необходимость пересечь множество границ, что пораждает 
повышенную зависимость от транзитных транспортных инфраструктур соседних прибрежных государств, стоимость грузоперевозок для 
стран без выхода к морю, как правило, вдвое превышает среднемировой уровень транспортных издержек. Данное обстоятельство 
неприменно сказывается на конкурентоспособности экспортной продукции этих стран. Высокие транспортные расходы подрывают 
конкурентоспособность развивающихся стран на международном рынке, а также их способность производить при более низких затратах. 
Это имеет значительное сокращяющее воздействие на внешнюю торговлю, которая в свою очередь оказывает негативное влияние на ВВП, 
уменьшаются покупательная способность и объемы потребления населения.  

Согласно исследованиям ООН, логистические издержки стран, не имеющих выхода к морю, в среднем, на 50 процентов выше, чем 
в прибрежных странах [4]. В то время как, по оценкам ЮНКТАД, основанных на статистике МВФ, развивающиеся страны без выхода к 
морю, в среднем, тратят почти в два раза больше своих экспортных поступлений для оплаты транспортных и страховых услуг, чем 
развивающиеся страны, и в три раза больше, чем страны с развитой экономикой. 

Вышеупомянутые факторы подчеркивают необходимость активного участия стран с неблагоприятными географическими 
условиями в международных транспортных коридоров, способствующих повышению эффективности транспортных операций.  

Главными критериями при выборе транспортных коммуникаций для включения в состав международных транспортных коридоров 
являются: 

 совпадение их с согласованными международным сообществом интегрированными направлениями международных 
транспортных связей; 

 максимальное использование существующих хорошо технически оснащенных транспортных коммуникаций, имеющих 
значительные резервы провозной способности; 

 конкурентоспособность цены перевозки на всем маршруте груза; 
 приемлемые сроки следования грузов от производителя до потребителя продукции в сравнении с конкурентными 

маршрутами; 
 надлежащее качество перевозок - безопасность, своевременность доставки, сохранность грузов, полнота информации о 

состоянии груза и его местоположении в любой момент времени; 
 обеспечение интермодальных перевозок на основе логистических принципов и современной информационной базы, с 

использованием оптико-волоконных линий связи и спутниковых систем. 
Международными организациями в области транспорта определены пять приоритетных евро-азиатских коридоров, 

конкурирующих между собой, в число которых входит и ТРАСЕКА. Программа ТРАСЕКА (TRACECA) по развитию евро-азиатского 
транспортного коридора Европа – Кавказ – Азия - возрожденного Великого шелкового пути – реализуется при поддержке Европейского 
Союза с 1993 года. За это время было выполнено 60 проектов, которые охватили практически все аспекты работы коридора Европа – 
Кавказ – Азия. 40% от общего бюджета программы были направлены на развитие транспортной инфраструктуры [5]. Правовой статус 
программы был зафиксирован в 1998 г., когда 12 стран региона подписали Основополагающее многостороннее соглашение (BMLA) "О 
развитии международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия". ТРАСЕКА находится на столбовой дороге, связывающей Европу 
и Азию, т.е. в самом ядре основного на сегодняшний день и в ближайшие десятилетия мирового торгового треугольника. 

В настоящий момент членами программы являются 13 государств: Азербайджан, Армения, Болгария, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Румыния, Турция, Украина, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. С 1993 года Республика Армения является 
членом программы технической помощи ТРАСЕКА, которая была предложена ЕС с целью развития экономического сотрудничества, 
торговли и транспортных связей между странами, входящих в международный транспортный коридор Европы-Кавказ-Азия. Основной 
целью программы ЕС-ТРАСЕКА является углубление межрегионального сотрудничества между странами ТРАСЕКА и создание условий 
для интеграции транспортного коридора ТРАСЕКА в трансевропейские транспортные сети (TEN’s). Помимо самих участников ТРАСЕКА 
к числу сторонников развития данного коридора ТРАСЕКА следует отнести, в первую очередь Европейский Союз и США. К сторонникам 
коридора ТРАСЕКА, вероятно, следует также отнести Китай, Японию, Республику Корея и другие страны, поддерживающие тесные 
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торгово-экономические отношения между Востоком и Западом. 
Рассматривая маршрут ТРАСЕКА в контексте развития торговых отношений между Европой и Азией и расположения основных 

товаропроизводителей в Азии и потребителей в Европе с одной стороны, а также зарождения грузопотоков возможных крупных стран-
грузовладельцев с другой стороны, можно придти к заключению - доставка товаров в Европу по транспортному коридору ТРАСЕКА 
(Восток - Запад) выглядит намного привлекательнее, чем по другим альтернативным маршрутам. Достаточно отметить, что расстояние по 
основному трансокеанскому маршруту от Йокогамы до крупнейших западноевропейских портов (Роттердам, Гамбург, Антверпен и др.), 
более чем в два раза длиннее, чем по маршруту ТРАСЕКА. 

Как у любого крупного проекта межрегионального значения, у проекта ТРАСЕКА есть свои конкуренты. Так, в сентябре 2000 г. в 
Санкт-Петербурге по инициативе России, Иран, Индия и Россия подписали соглашение об образовании транспортного коридора “Север-
Юг”. Однако прямой конкуренции данного российского проекта с ТРАСЕКА ожидать не стоит, поскольку грузы, проходящие по 
ТРАСЕКА (Центральная Азия-Европа и обратно) никогда не будут следовать по маршруту транспортного коридора “Север-Юг”.  

Развитие двух транспортных коридоров – европейского коридора “ТРАСЕКА” и российско-иранско-индийского коридора “Север-
Юг” по разному выстраивает будущую конфигурацию межгосударственных отношений: если “ТРАСЕКА” будет отсекать “исламским 
буфером” Россию от Индии, Ирана и других стран Южной Азии, то “Север-Юг” напротив, сшивает распавшееся после распада СССР 
экономическое взаимодействие государств СНГ, а также решает проблемы безопасности многих государств и обеспечивает выход 
каспийских и западносибирских углеводородов по ближайшему пути в Персидский залив. Примечательно, что если Китай и Россия не 
готовы к полной загрузке пути из пакистанского Карачи на север, то эксперты Программы “ТРАСЕКА” активно лоббируют в 
правительстве Таджикистана именно путь через перевал Кульма. 

После обретения независимости страны регионов Южного Кавказа и Центральной Азии стали искать дополнительные пути для 
выхода на мировые рынки. Реализация их планов стала возможной именно благодаря программе ТРАСЕКА, которая с самого начала была 
активно поддержана Европейским Союзом. В этой связи важнейшей задачей для стран-участниц TRACEКA является реализация своих 
геополитических и экономических возможностей через развитие транспортно-коммуникационных сетей. Маршруты Южного Кавказа, 
входящие в TRACECA, являются наиболее используемыми в регионе, где объем грузопотоков ежегодно увеличивается на 10% [5]. 

По территории Грузии проходит продолжение Евро-Азиатского транспортного коридора ТРАСЕКА с выходом на порты Черного 
моря, основу которого составляет Грузинская железная дорога и транзитные автомобильные дороги. Порты Грузии - Поти и Батуми, 
входящие в структуру коридора ТРАСЕКА, позволяют осуществлять транспортировку экспортно-импортных грузов по Черному морю в 
следуюэих направлениях: порты Российской Федерации (Новороссийск, Сочи, Таганрог), Украины (Ильичевск, Одесса), Молдавии 
(Измаил), Болгарии (Варна), Румынии (Констанца) и Турции (Стамбул). Кроме того, через пролив Босфор имеется возможность прохода в 
Средиземное море с выходом на страны Средиземноморского бассейна и Скандинавию. 

По территории Азербайджанской Республики проходит отрезок Евро-Азиатского транспортного коридора ТРАСЕКА. Исходной 
точкой данной магистрали является порт - железнодорожная станция г. Баку куда поступают грузы, транспортируемые по Каспийскому 
морю в направлении Российской Федерации (порты Астрахань, Оля), Республики Казахстан (порт Актау) и Туркменистана (порт 
Туркменбаши) по территориям, которых проходит продолжение данного транспортного коридора в направлении Юго-Восточной Азии, а 
также на Иран. 

Несмотря на то, что железные дороги Армении имеют три выхода на Грузинскую и Азербайджанскую железные дороги и 
железнодорожный пограничный переход на Турцию, в силу политических факторов, Армения имеет возможность осуществлять 
грузоперевозки только по территоии Грузии. Следует также отметить, что после открытия прямого сообщения - международного 
железнодорожно-паромного сообщения через Ильичевск - Паромная в порты Батуми и Поти, стала возможным доставка вагонов из стран 
СНГ в Армению без дополнительных погрузочно - разгрузочных работ в морских портах. На сегодня это является для Армении самым 
надежным транспортным коридором, связывающим страну с Россией, странами СНГ и Европы. Одновременно, для Армении транспортный 
коридор "Север-Юг", который проходит из Индии по территориям Ирана и России в Европу, может служить альтернативой проекту 
ТРАСЕКА. Поскольку Армения распологается несколько в стороне от прямого пути от портов Персидского залива к портам Каспийского 
моря, присоединение Республики Армения к российско-иранско-индийскому проекту означает в числе экономических целей и 
политическое желание проявиться сторонником складывающегося де-факто альтернативному по отношению к Шелковому пути 
(ТРАСЕКА) коридору "Север-Юг". 

Среди стран Южного Кавказа наименьшее развитие транспортных проектов наблюдается в Армении: железная дорога Гюмри-
Ниноцминда (80 км из Армении до грузинской дороги Марабда-Цалка) не построена, в настоящее время Армения больше заинтересована в 
иранском направлении: разработан проект строительства дороги Ереван-Ехегнадзор-Капан-Мегри-Дузаль-Тебриз, которая свяжет Армению 
с Ираном через горные хребты Зангезура. 

Анализ ситуации в странах региона TRACECA показывает, что здесь имеются большие транспортные возможности. В первую 
очередь расширяется освоение нефтегазовых месторождений Азербайджана, Казахстана и Туркменистана. Это один из факторов 
постоянного увеличения объемов перевозок грузов, связанных с этим производством. Кроме того, имеются большие резервы по освоению 
новых грузопотоков стран TRACECA, которые все еще движутся по альтернативным маршрутам. В-третьих, страны Центральной Азии, 
входящие в состав TRACECA, по мнению экспертов, обладают огромным транзитным потенциалом, связанным со стремительным 
экономическим развитием Китая, на долю которого сегодня приходится 50% товарооборота между Азией и Европой, маршруты TRACECA 
вполне могут претендовать на весомую часть этого грузопотока.  

Основными приоритетами програмы ТРАСЕКА до 2015 года являются, во-первых, обеспечение безопасности и сохранности 
перевозок – здесь по-прежнему останется актуальным институциональное и законодательное укрепление, а также повышение кадрового 
потенциала транспортной отрасли. Во-вторых – совершенствование транспортной инфраструктуры путем определения ключевых и 
жизнеспособных проектов, оптимизации использования инвестиций и их привлечения из различных источников. 
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Нікешина Н.В. Сучасні тенденції розвитку регіональних ринків капіталу в умовах транснаціоналізації світового господарства. 
У статті досліджено сучасні тенденцій розвитку світового фінансового ринку, пріоритетне місце відведене аналізу впливу економічної 
кризи на розвиток регіональних ринків капіталу й оцінці впливу поточної економічної кризи на його складові: банківський, страховий та 
фондовий сектори. Визначено, що незважаючи на національні розходження ринків капіталів, вони мають подібні риси: високий ступінь 
монополізації, збільшення ролі держави як боржника, кредитора і гаранта, підвищення ролі інституційних інвесторів, тенденції до 
уніфікації, інституціоналізації й інтернаціоналізації. З цією метою країни проводять реформи своїх банківських, економічних і кредитних 
систем. Доведено, що в сучасному світі окрема держава не в змозі самостійно вирішувати свої економічні проблеми. Виходячи з цього 
набуває важливого значення розвиток регіональних ринків капіталу як частини світового фінансового ринку в умовах транснаціоналізації - 
як однієї з характерних рис розвитку сучасного світового господарства. 
Ключові слова: транснаціоналізація, ринок капіталу, світове господарство, інтернаціоналізація, фінансова криза, фондовий ринок, іноземні 
інвестиції, інституційний інвестор. 
Никешина Н.В. Современные тенденции развития региональных рынков капитала в условиях транснационализации мирового 
хозяйства. 
В статье исследованы современные тенденций развития мирового финансового рынка, приоритетное место отведено анализу влияния 
экономического кризиса на развитие региональных рынков капитала и оценке влияния текущего экономического кризиса на его 
составляющие: банковский, страховой и фондовый сектора. Несмотря на национальные различия в развитии национальных рынков 
капиталов, они имеют схожие черты: высокая степень монополизации, увеличение роли государства как должника, кредитора и гаранта, 
повышение роли институциональных инвесторов, тенденции к унификации, институционализации и интернационализации. С этой целью 
страны проводят реформы своих банковских, экономических и кредитных систем. В современном мире отдельное государство не в 
состоянии самостоятельно решать свои экономические проблемы. Исходя из этого приобретает важное значение развитие региональных 
рынков капитала как части мирового финансового рынка в условиях транснационализации - как одной из характерных особенностей 
развития современного мирового хозяйства. 
Ключевые слова: транснационализация, рынок капитала, мировое хозяйство, интернационализация, финансовый кризис, фондовый рынок, 
иностранные инвестиции, институциональный инвестор. 
Nikeshina N.V. Modern trends in the development of regional capital markets in the transnationalization of the world economy. 
In article investigates the current trends of the global financial market, the priority given to the analysis of the impact of economic crisis on the 
development of regional capital markets and assessing the impact of the current economic crisis into its components: banking, insurance, securities 
sector. Despite national differences in the development of national capital markets, they have similar features: a high degree of monopolization, 
increasing the role of the state as the debtor, the creditor and the guarantor, the increasing role of institutional investors, the trend towards unification, 
institutionalization and internationalization. To this end, countries are reforming their banking, economic and credit systems. In today's world, a 
separate state is not able to solve their economic problems. On this basis becomes important development of regional capital markets as part of the 
global financial market conditions in transnationalization - as one of the characteristic features of the modern world economy. 
Keywords: transnationalization, capital market, world economy, internationalization of financial crisis, stock market, foreign investment, institutional 
investor. 

Постановка проблеми. Поточна фінансова й економічна криза відмінна за своєю природою і розміром ніж попередні, принаймні з 
трьох причин: 1) була породжена в розвинених країнах і швидко вплинула на світову економіку; 2) це – не "звичайний" етап ділового 
циклу, вона має більш глибоку природу – показує структурні слабкості та недоліки в регулюванні світової фінансової системи, наприклад, 
недолік прозорості і механізмів контролю і нездатності до запобігання небезпечного поводження, надмірно зосередженого на пошуку 
короткострокової прибутковості; 3) криза змінила відносини між розвиненими економіками, що значно постраждали від кризи, включаючи 
і внутрішні потоки прямих іноземних інвестицій - і країнами, що розвиваються (наприклад, країни БРІКС), положення яких у світовій 
економічній і фінансовій системі тепер посилюється. 

Десятиліття тому більш двох третіх ресурсів міжнародного ринку капіталу розміщалися в країнах Латинської Америки, Південно-
Східної Азії та країнах, що добувають нафту. На сьогодні основними одержувачами коштів на міжнародних ринках капіталів є банки та 
фінансові компанії країн Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), позичальниками - уряди, органи місцевої влади та 
міжнародні фінансові організації. 

Відповідно до досліджень комітету експертів ОЕСР, незважаючи на національні розходження ринків капіталів, вони мають подібні 
риси: високий ступінь монополізації, збільшення ролі держави як боржника, кредитора і гаранта, підвищення ролі інституціональних 
інвесторів, тенденції до уніфікації та стандартизації [1, c. 114]. З цією метою країни проводять реформи своїх банківських, економічних і 
кредитних та фондових систем. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В економічній літературі проблеми фінансової глобалізації та розвиток окремих 
секторів ринків капіталу знайшли широке відображення в роботах як іноземних, так і вітчизняних авторів. З огляду на більш високий рівень 
організації ринків капіталу розвинутих країн світу, особлива увага їх впливу на тенденції розвитку світового фінансового простору 
приділяли західні вчені, а саме: Ж.-П.Аллегрет, В.Андреф, С.Тофман, П.Кругман, Г.Марковіц, П.Д.Сазерленд, А.М.Тейлор, Д.Тобін, 
М.Фельдстайн, Д.Френкель, У.Ф.Шарп і ін., які досить докладно досліджували динаміку транснаціональних процесів світового ринку 
капіталу на всіх його етапах. В українській економічній літературі цим проблемам присвячені роботи В.Г.Андрійчука, О.Г.Білоруса, 
Н.О.Бударіної, В.С.Будкіна, О.С.Гальчинського, Ю.В.Макогона, В.Є.Новицького, Ю.М.Пахомова, О.В.Плотникова, О.М.Поручника, 
О.І.Рогача, С.В.Сиденка, В.О.Степаненко й інших. Незважаючи на велику кількість наукових праць, що спрямовані на дослідження 
різноманітних проблем сучасної транснаціоналізації, недостатньо опрацьованими залишаються питання входження національної економіки 
до світового фінансового простору. 

Виділення невирішеної проблеми. Однією з найважливіших особливостей сучасної світової економіки є формування глобального 
ринку капіталів. Зростання взаємозалежності країн, інтенсифікація міжнародного обміну товарами, послугами і капіталом веде до появи 
нових тенденцій у сфері фінансових відносин, утворення ринку капіталу. Використання джерел капіталу, що мають походження з усіх країн 
світу, стає важливою конкурентною задачею для компаній, які прагнуть використовувати переваги зовнішніх ринків. Значно зростає 
конкуренція за довгострокові ресурси, необхідні для розвитку, що неминуче змінює уявлення про параметри, що значимі для 
характеристики конкурентноздатності суб'єктів світової економіки. Таким чином, представляється необхідним виявити особливості 
формування і проблеми розвитку ринку капіталу в умовах транснаціоналізації. Нагально важливе постає завдання розробки ефективної 
національної політики у галузі фінансів і капіталоутворення з урахуванням необхідності інтеграції країн у світову спільноту як 
рівноправних учасників глобального ринкового процесу.   

Метою дослідження є аналіз поточних тенденцій розвитку світового фінансового ринку, а саме дослідження впливу економічної 
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кризи на регіональні ринки капіталу та їх складові: банківський, страховий та фондовий сектори.  
Результати дослідження. Ринок капіталу є життєво важливим для зростання, розвитку і стабільності національної економіки будь-

якої країни. Сучасні глобалізаційні тенденції призвели до взаємозалежності фінансових ринків, особливо це відчутно під впливом 
глобальної кризи.    

Світові активи зростали з 12 трлн. дол. США на рік у 1980 р. до 206 трлн. дол. США у 2007 р. Фінансове падіння, що вимірює ці 
активи до ВВП, погіршилося з 120% до 355% глобального ВВП за той самий період. В 2012 р. вартість світових фінансових активів склала 
225 трлн. дол. США, що вище, ніж у докризовий період, проте вартість капіталізації знизилась на 43% відносно ВВП починаючи з 2007 р. 
Транскордонні потоки капіталу знизилися з 11800 млрд. дол. США у 2007 р. до приблизно 4600 млрд. дол. США у 2012 р. (рис. 1).  
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Рис. 1 Транскордонні потоки капіталу, 1980-2012 рр., трлн. дол. США [2] 

 
На Західну Європу припадає близько 70% від цього обсягу, через те, що фінансова інтеграція континенту пішла у зворотному 

напрямку. Банки Єврозони скоротили транскордонне кредитування й інші претензії на 3700 млрд. дол. США з 2007 р., і на центральні 
банки зараз припадає більше 50% потоків капіталу в регіоні. 

Найголовнішою особливістю сучасної світової банківської системи є висока ступінь її концентрації. На сьогодні в світовій 
економіці домінує невелика кількість найбільших транснаціональних банків, що здійснюють свою діяльність практично у всіх країнах 
світу. Незважаючи на досить серйозну глобальну економічну кризу, провідні банки світу змогли зберегти свої позиції на міжнародному 
фінансовому ринку. Банки, успішно здійснюють свою діяльність на фінансовому ринку, як правило, мають міцні позиції в країні 
походження. У таких розвинених державах, як Сполучені Штати Америки, Німеччина і Японія спостерігається найменший рівень 
концентрації. У Китаї ж відзначається найбільший рівень концентрації, що перевищує 70% [3]. 

Ще однією тенденцією розвитку світового банківського ринку є збільшення так званих «тіньових угод». У 2012 р. обсяг тіньових 
угод досяг 67 млрд. дол. США, а сам тіньовий ринок за роки кризи подвоївся. Лідери тіньової торгівлі - США і країни ЄС, де обсяг тіньових 
операцій складає 23 і 22 млрд. дол. США відповідно. Порівняно з 2007 р. обсяг світового тіньового банківського сектору, що знаходиться 
поза ефективним державним контролем, зріс більш ніж на 100%. 

В 2011 р. банківський KBW Bank Index, який враховує котирування 24 великих банків, зменшився на 25%, тоді як індекс S&P 500, 
що відображає ситуацію на ринку загалом, залишився майже без змін [4]. 

За рівнем концентрації капіталу і активів банківська система США помітно поступається іншим промислово розвинутим країнам. 
На 25 найбільших банків припадає приблизно 57% сукупних банківських активів, причому за останні 20 років, незважаючи на зростання 
фінансової допомоги банківському бізнесу США, переважаючим залишився понижувальний тренд концентрації банківських активів. Щодо 
глобального банківського ринку, то до десяти найбільших банків світу за ринковою капіталізацією увійшли наступні (табл. 1). 

Таблиця 1. Найбільші банки світу за ринковою капіталізацією, 2012 р. [4] 
Назва банку Ринкова капіталізація, млрд. дол. США 

1. Промисловий і комерційний банк Китаю 229,18 
2. Будівельний банк Китаю 199,42 
3. HSBC Holdings 188,23 
4. Wells Fargo & Co 174,86 
5. JPMorgan Chase 161,9 
6. Сільськогосподарський банк Китаю 141,22 
7. Банк Китаю 124,94 
8. Банк Америки 123,18 
9. Citigroup 115,98 
10. Commonwealth Bank 101,76 
 
Найбільшим банком в світі за ринковою вартістю є ICBC Китаю. Global Toп 25 в даний момент включає в себе вісім банків. Серед 

них - три перші китайські банки (Будівельний банк Китаю, Сільськогосподарський банк Китаю і Bank ofChina), три бразильських банки 
(Itau Unibanco, Banco do Brasil і Banco Bradesco), та один російський банк (Ощадбанк). 

Попри певну нормалізацію ситуації, сьогодні провідні банки світу й банківські сектори економік розвинутих країн функціонують в 
умовах уповільнення економічного зростання. Вони мають суттєві проблеми щодо нарощування капіталу й запозичення коштів, 
підтримання необхідного рівня ліквідності, а тому вдаються до скорочення кількості відділень, працівників та напрямів бізнесу, 
присутності за кордоном для зниження витрат на персонал та дискреційних витрат. Іноді банки змушені припиняти свою діяльність або 
підвищувати вимоги до позичальників тощо. Переглядається й регуляторна політика, приймаються нові закони, вносяться зміни до чинних, 
коригуються вимоги банківських регуляторів, жорсткіші норми запроваджуються щодо правозастосовної практики. 

Тенденції, що притаманні в останні роки світовому ринку банківських послуг, мінливі та неоднозначні. Їх формування зумовлено 
низкою як об’єктивних, так і суб’єктивних чинників. Відновлення потенціалу банківських секторів національних економік, а отже, й 
світового ринку банківських послуг загалом, значною мірою залежатиме від дієвості заходів, що вживатимуться в рамках стимулювання 
розвитку господарських комплексів різних країн, вдосконалення регуляторної політики та нагляду в банківській сфері, поліпшення 
корпоративного управління в банківських установах. 

Що стосується ринку страхування, як частини ринку капіталу, то на сьогоднішній день сфера страхування є однією з найбільш 
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інтегрованих галузей на світовому рівні. Світовий ринок страхування являє собою складну систему взаємодії національних та регіональних 
ринків страхування, а також систему страхового захисту міжнародних потоків товарів, робіт і послуг.  

Глобальний обсяг страхових премій збільшився на 2,7% з урахуванням інфляції в 2010 р. до 4,3 млрд. дол. США, перевищивши 
докризовий рівень. Повернення до зростання премій спостерігалося протягом 2012 р. після двох років спаду в реальному визначенні. 

Кількість премій зі страхування життя збільшилась на 3,2% в 2010 р. і non-life премій - на 2,1%. У той час, як у промислово 
розвинених країнах спостерігалося зростання премій на 1,4%, на страхових ринках країн з економікою, що розвивається, спостерігалось 
швидке зростання обсягів страхових премій до 11%. 

Розглядаючи страхові премії по регіонах можна відзначити, що в 2012  р. найбільше зростання обсягів страхових премій 
спостерігалося на Близькому Сході, а найвищий середній темп зростання – в Азії (табл. 2). 

Таблиця 2 Страхові премії по регіонах світу, 2008-2012 рр., % [5] 
Роки Південно-Східна Азія Близький Схід Решта світу 
2008 13,5 10,8 11,5 
2009 13,1 12,4 12,1 
2010 8,1 6,9 7,2 
2011 10,6 9,9 11,2 
2012 10,3 10,4 9,4 

У середньому 11,1 10,1 10,3 
 
Безумовно, лідером зі страхування є США. Друге місце посідає Японія, третє – Велика Британія, четверте – Франція, п'яте – 

Німеччина (рис. 2). 
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Рис. 2. Обсяги страхових премій за країнами світу, 2012 р., млрд. дол. США [5] 
 
Фінансова криза та обвал на ринку цінних паперів вплинули на зростання страхових премій. Більший вплив відчули премії зі 

страхування життя. Вперше, починаючи з 1980 р., після багатьох років стабільного зростання в 2008 р. обсяг світових і європейських 
страхових премій скоротився на 2%. Шість з десяти компаній-лідерів концентрують свою діяльність на страхування життя та здоров'я. 
Перші чотири місця в рейтингу займають компанії зі страхування життя. 

Отже, міжнародний страховий ринок на даний час настільки розвинений, що можна аналізувати його як єдиний ринковий простір. 
Обсяг страхових премій по світовому страховому ринку має щорічний прогресуючий темп зростання, проте останнім часом вони трохи 
скоротилися, внаслідок впливу світової фінансової кризи. 

Світові фондові ринки також значно змінили обсяг своїх активів під впливом кризових явищ. Глобальний обсяг капіталізації 
світового фондового ринку сягнув 62,5 трлн. дол. США в серпні 2007 р., але знизився на 58% до 26,5 трлн. дол. США до середини 2008 р., 
відтоді фондові ринки відновилися до 46 трлн. дол. США. Вартість глобального капіталу зросла з 30500 млрд. дол. США наприкінці 2003 р. 
до 60900 млрд. дол. США наприкінці 2007 р. До кінця 2010 р. глобальна ринкова капіталізація повернулася до вартості 52 трлн. дол. США, 
проте, знову знизились до 46 трлн. дол. США в 2011 р. [6] 

На Американський континент доводиться 42% ринкової капіталізації, Азіатсько-Тихоокеанський регіон випередив Європу, їх 
частки складають 32% і 22% світової ринкової капіталізації відповідно. На Близький Схід та Африку припадає 3%. На країни БРІКС 
припадає близько 18,8% капіталізації світового фондового ринку (рис. 3). 
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Рис. 3. Регіональна структура фондового ринку за обсягом капіталізації, липень 2012 р., % [6] 
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Хоча найбільш капіталізованими залишаються біржі США та Європи, на світовому фондовому ринку чітко простежується 

тенденція до збільшення фінансової ролі східних країн. Якщо на початку ХХІ ст. ринки цінних паперів східних країн мали лише 15% 
капіталізації світового ринку, то вже через 10 років їх частка зросла вдвоє. В 2011 р. саме ринки цих країн розвивалися найвищими темпами 
(в середньому 46% порівняно з 30% зростання на ринках розвинутих країн), що свідчить про перерозподіл фінансових потоків на користь 
східних країн. Лідерами зростання фондових ринків на початку 2013 р. виявилися також так звані «граничні ринки» з дуже високими 
ризиками та потенційно великою дохідністю, що також підтверджує збереження спекулятивного характеру фінансової системи та збільшує 
невизначеність подальшого розвитку світової економіки – їх прибутковість майже вдвічі більша прибутковості розвинутих країн. 

Таким чином, світовий фондовий ринок розвивається в посткризовий період швидше порівняно з реальним сектором економіки. 
Водночас саме відрив фінансової системи від реальної став основним каталізатором сучасної фінансово-економічної кризи. Фіктивний 
капітал, який обертається на фондовому ринку, в кілька разів перевищує ВВП не тільки країн із розвинутою економікою, а й тих, що 
розвиваються.  

Висновки. 
Ринок капіталу - складна і неоднозначна економічна категорія, що має розгалужену структуру. Інфраструктура цього ринку 

забезпечує переливання і розповсюдження матеріальних і фінансових ресурсів між виробниками та споживачами. По суті, ринок капіталу 
складається з різних елементів, механізмів взаємодії й мотивації, що тісно переплітаються між собою, утворюючи глобальну систему. 
Процес транснаціоналізації фінансових ринків характеризується найбільш високими темпами. 

Нова структура світового ринку капіталу все більше спеціалізується на виробництві та продажу фінансових послуг, та набуває 
інтегрованої форми, в якій представлені банки, фінансові конгломерати, фондові біржі. Фінансові інститути більшою мірою 
спеціалізуються на виробництві певних послуг або їх окремих складових. Посередники допомагають продавати послуги, даючи можливість 
споживачам порівнювати ціни різних постачальників послуг, а також виконувати певні функції. Ці тенденції варіюються залежно від самої 
фінансової послуги та залежать від існуючих обмежень для входу на ринок. Усунення бар'єрів між ринками і розвиток технологій сприяють 
посиленню конкуренції на ринку капіталу. 

Присутність іноземних фінансово-кредитних інститутів розширює можливості доступу країни на міжнародні ринки фінансових 
послуг, оказує позитивний вплив на розвиток національного ринку фінансових послуг за допомогою передачі нових технологій, 
розширення складу та підвищення якості фінансових послуг, що надаються, зниження цін; сприяє вдосконаленню корпоративного 
управління, поліпшенню методів оцінки кредитних ризиків, підвищенню транспарентності фінансово-кредитних інститутів; збільшує 
можливість достовірної оцінки їх діяльності, вводять нові стандарти внутрішнього контролю. 
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Нікітіна М.Г. Щодо питання о практиці комерційної дипломатії регіонів. 
Розглянути питання розширення інструментів комерційної дипломатії при вирішенні проблеми забезпечення регіонального розвитку. В 
умовах регїоналізації світового господарства формуються об’єктивні та суб’єктивні передпосилки перерозподілу компетенції між 
державою та регіонами. Дана тенденція формує новий рівень міжнародної взаємодії. Комерційна дипломатія, яка виникла в руслі 
економічної дипломатії у середині ХХ сторіччя, має специфічний інструментарій, якій дозволяє регіонам ефективно позицініювати себе у 
зовнішньому геоекономічному просторі. Виділені завдання комерційної дипломатії у сфері сприяння національному бізнесу на світовому 
ринку. Здійснено аналіз перспектив використання такої інституції як агентства регіонального розвитку на прикладах України, Білорусії та 
Молдови – країн-учасниць програми ЄС «Східне партнерство». Виявлено особливості національних програм регіонального розвитку, 
позитивні та негативні наслідки практики функціонування агентств регіонального розвитку, які створюються за ініціативою ЄС. 
Ключові слова: регіональна політика, комерційна дипломатія, агентства регіонального розвитку, «Східне партнерство».    
Никитина М.Г. К вопросу о практике коммерческой дипломатии регионов. 
Рассмотрены вопросы расширения инструментов коммерческой дипломатии при решении проблемы обеспечения регионального развития. 
В условиях регионализации мирового хозяйства формируются объективные и субъективные предпосылки перераспределения компетенции 
между государством и регионами. Данная тенденция формирует новый уровень международного взаимодействия. Коммерческая 
дипломатия, возникшая в русле экономической дипломатии в середине XX века, обладает специфическим инструментарием, позволяющем 
регионам эффективно позиционировать себя во внешнем геоэкономическом пространстве. Выделены задачи коммерческой дипломатии в 
сфере содействия национальному бизнесу на мировом рынке. Проведен анализ перспектив использования такой институции как агентства 
регионального развития на примере Украины, Белоруссии и Молдовы – стран-участниц программы ЕС «Восточное партнерство». 
Выявлены особенности национальных программ регионального развития, позитивные и негативные последствия практики 
функционирования агентств регионального развития, создаваемых по инициативе ЕС.  
Ключевые слова: региональная политика, коммерческая дипломатия, агентства регионального развития, «Восточное партнерство». 
Nikitina M. As to the question of the regions` commercial diplomacy. 
The questions of expanding the commercial diplomacy tools to solve the problem of providing regional development are considered. In fact of the 
world economy regionalization the objective and subjective conditions of powers redistribution between the state and the regions are formed. This 
trend is creating a new level of international cooperation. Commercial diplomacy that emerged in the mainstream of economic diplomacy in the 
middle of the XX century, has a specific tool that allows regions to effectively position itself in the external geo-economic space. The tasks of 
commercial diplomacy in promoting national business in the global market are highlighted. The analysis of the prospects for such an institution as the 
regional development agencies for the case of Ukraine, Belarus and Moldova – member-countries of the EU "Eastern Partnership" programme is 
made. The features of the national regional development programs, the positive and negative impact of the regional development agencies` 
functioning, created on the initiative of the EU, are identified. 
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Введение. Характерной тенденцией современной практики международных экономических отношений стала активизация роли 
регионов. Изменение статуса регионов в национальном государстве является объективным следствием процессов регионализации, 
подразумевающей как усиление регионального начала, так и формирование межрегионального сотрудничества. Регионы стали все более 
активно выходить на международную арену. Они последовательно расширяют возможности позиционировать свои интересы и цели 
(виденье и миссию) во внешнем геоэкономическом и геополитическом пространстве. 

К геоэкономической деятельности регионов относится, прежде всего, их участие в развитии приграничного, межрегионального и 
трансграничного сотрудничества. Основанием для такой деятельности регионов служит как внутригосударственное законодательство, 
наделяющее их соответствующими правами и компетенциями, так и межгосударственные соглашения. Вследствие чего именно в рамках 
интеграционного процесса складываются наиболее благоприятные условия для развития международной деятельности регионов. 

Поскольку в настоящее время национальное государство перестало быть единственным дипломатическим актором, то в целях 
обеспечения своих внешнеполитических и внешнеэкономических интересов государство поддерживает и поощряет создание 
дополнительных инструментов в дипломатической сфере. 

В связи с недостаточной  изученностью и новизной проблемы научного анализа практики коммерческой дипломатии регионов 
Украины целью нашей работы стало выявление особенностей организации и функционирования агентств регионального развития (АРР) в 
ряде стран-участниц программы Восточного партнерства, поскольку она помимо сближения с ЕС предусматривает активизацию и 
укрепление межрегиональных торгово-экономических связей. 

Результаты исследования. Оптимизация принятия решений, адекватность принимаемых государством мер зависит в первую 
очередь от административных и конституционных реформ, наделяющих субъектов международного сотрудничества определенными 
полномочиями. В этих условиях государство вынуждено осуществлять передачу власти на более низкие уровни управления для решения 
текущих задач и более полной интеграции в мировое сообщество. 

Так, начиная с 90-х гг. ХХ века регионы, как субгосударственные единицы, получают компетенции для развития 
внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности, формируя тем самым новый уровень взаимодействия в международной 
практике. 

Приобретение регионами экономических, финансовых и правовых полномочий неизбежно поставило вопрос о возможностях 
дипломатии при продвижении региональных экономических интересов в условиях расширения интеграционного сотрудничества. 

Коммерческая дипломатия, развившаяся в русле экономической дипломатии, включает в себя работу дипломатических миссий по 
поддержке отечественного бизнеса и финансового сектора в их стремлении достичь экономического успеха и главной цели страны – 
национального развития. Она включает содействие стимулированию притока инвестиций в страну и поощрению зарубежных 
капиталовложений, а также торговли. Важными аспектами работы коммерческих дипломатов является снабжение информацией об 
экспортных и инвестиционных возможностях, организация и сопровождение визитов торговых миссий. В некоторых случаях коммерческие 
дипломаты могут также содействовать стимулированию экономических связей путем рекомендаций и поддержки как отечественных, так и 
иностранных компаний в принятии инвестиционных решений [1, 2]. 

В практическом аспекте коммерческая дипломатия содействует национальному бизнесу за рубежом в решении следующих задач: 
1. Выход на новые рынки (проведение экспортно-импортных операций, в т.ч. по товарам, услугам, научно-технической продукции, 

патентам и лицензиям). Включает в себя исследование рынка, поиск контрагентов, защиту интересов национальных компаний в рамках 
антидемпинговых процедур, решение проблемы доступа на рынки (в т.ч. получение разрешений  и лицензий на вылов рыбы, на пролет и 
посадку самолетов), разрешение торговых споров. 

2. Участие в международных конкурсных торгах, инвестиционных конкурсах и аукционах по приватизации иностранных 
предприятий и объектов. Включает в себя тщательную проработку и подготовку конкурсной документации. 

3. Участие в выставках, ярмарках, презентациях регионов, городов и компаний, круглых столах и деловых форумах. Включает в 
себя предварительную проработку и подготовку мероприятий, решение таможенных формальностей (в случае выставок и ярмарок), 
массированную рекламную кампанию. 

Коммерческая дипломатия развитых стран опирается преимущественно на национальные системы и инструменты поддержки 
экспорта и продвижения национальных торгово-экономических интересов на внешних рынках. В настоящее время арсенал форм и методов 
стимулирования экспорта, привлечения иностранных инвестиций и продвижения национальных торгово-экономических интересов 
необычайно широк и постоянно совершенствуется. 

Новые возможности коммерческой дипломатии регионов предоставила программа ЕС «Восточное партнерство», инициированная 
Польшей и Швецией в 2008 году. «Восточное партнерство» было создано с целью сближения и углубления сотрудничества государств 
Восточной Европы и Южного Кавказа с Европейским Союзом и охватывает Армению, Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Молдову и 
Украину. 

В экономическом плане в качестве стратегической цели предусматривается формирование странами-партнерами Восточного 
партнерства так называемого Экономического сообщества стран-соседей ЕС. Оно должно стать результатом создания углубленной и 
всеобъемлющей зоны свободной торговли – основы так называемых соглашений об ассоциации, переговоры по которым составляют суть 
двусторонних отношений стран-партнеров и ЕС в рамках ВП. 

В качестве инструмента реализации целей и задач «Восточного партнерства» странам предложен новый тип договора о свободной 
торговле – Договор об углубленной и комплексной свободной торговле (DCFTA – Deep and comprehensive free trade agreement), который 
предполагает не только либерализацию в области торговли товарами и услугами, но и конвергенцию стран в области таможенных норм и 
технических стандартов, санитарных и фитосанитарных норм, защиты интеллектуальной собственности, государственных закупок, 
конкуренции и т.д. Соглашение предусматривает фактический переход на нормы торгового права Евросоюза. 

Координирование партнерами своей деятельности, направленной на экономическую интеграцию и регулятивное сближение с ЕС 
позволит значительно укрепить межрегиональные торговые связи и активизировать процесс экономической интеграции, а также дополнит 
усилия стран, направленные на более глубокую интеграцию в экономику Европейского Союза. 

Программы ЕС работают в конкретных областях и приводят к результатам, которые имеют непосредственное влияние на жизнь 
граждан Восточного партнерства. Разрабатывается и поддерживается ряд программ, которые способствуют развитию регионального 
сотрудничества между несколькими странами и помогают странам-партнерам обмениваться опытом. 

Так, одной из программ, получивших активную поддержку ЕС, является инициатива по созданию АРР, как эффективного 
инструмента институциональной поддержки регионального развития. 

АРР призваны эффективно сотрудничать с местной и центральной властями, выступая фокусным центром стратегического 
планирования и сопровождения проектов развития, обеспечивающих создание качественно новой экономической среды, повышение 
конкурентоспособности и продвижение региональных экономических интересов. Создание сети таких агентств в Украине планировалось 
еще в 2000 году. Однако, недостаток ресурсов и системного подхода, по сути, заблокировали этот процесс. Активизации его удается 
добиться в послекризисный период и с учетом донорской помощи ЕС в рамках программы «Восточного партнерства».  

Практически во всех областях Украины созданы неприбыльные организации, являющиеся аналогами АРР. Ассоциация АРР 
Украины объединяет 43 агентства.  

Национальные АРР нацелены, прежде всего, на повышение инвестиционной привлекательности регионов, привлечение 
иностранных инвестиций, использование программ международной технической помощи. Однако, в большинстве случаев, эффективность 
их работы низкая, в том числе и из-за недопонимания властями целей, задач и ресурсного обеспечения деятельности АРР. Государственная 
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политика в сфере институционального обеспечения регионального развития носит несистемный и, зачастую, популистский характер. В 
частности, в Украине отсутствуют нормативно-правовые акты, четко определяющие правовой статус АРР, правовые и финансовые основы 
их создания и функционирования, принципы их сотрудничества с местными органами государственной власти и органами местного 
самоуправления.  

Правовое поле Украины предусматривает различные формы собственности, в том числе: государственная, общественная, 
коммунальная. 

Возможны и разные  формы организации: общество, учреждение, предприятие и другие. 
Остается открытым и ключевой вопрос о прибыльности АРР, большинство из которых созданы без государственной поддержки. 
На характер работы АРР и ее эффективность влияет, прежде всего, предусматриваемый масштаб деятельности. Ряд институций 

действуют на микроуровне в интересах органов местного самоуправления и/или конкретных предпринимателей. В этом случае 
функционально АРР превращается в стандартную консалтинговую фирму, вступая в рыночную конкуренцию с другими субъектами 
хозяйственной деятельности. Вероятно, экономическая нецелесообразность такого уровня деятельности подтверждается планируемым 
переходом на региональный уровень даже вполне успешных агентств [3]. 

Региональным уровень в приоритете не предполагает оказание индивидуальных услуг предпринимателям, хотя этот вид 
деятельности остается основным источником самофинансирования для АРР. Следует отметить, что именно региональный уровень 
позволяет в полной мере использовать ресурсы агентства для обеспечения продвижения интересов регионов – подготовка и подача заявок 
на получение международной технической помощи, международных грантов, презентация инвестиционных возможностей региона на 
внешних рынках, активизация межрегионального сотрудничества, в том числе на международном уровне.  

В целом, несмотря на значительное количество институций, в Украине так и не создана функционирующая сеть АРР, практически 
отсутствует интерес органов власти к созданию агентств, дублирующих, по их мнению, функции органов местного самоуправления.  

Создание правовых и институциональных основ региональной политики в Молдове было завершено к началу 2010 г., созданная 
институциональная база очень похожа на ту, что действует в европейских странах. Основным же действующим лицом (как в части 
кадрового обеспечения, так и финансирования) в реализации региональной политики стало Министерство строительства и регионального 
управления, в ведении которого находится Национальный фонд регионального развития, финансовые поступления в который составили 1% 
государственного бюджета [4]. 

На уровне регионов были созданы Региональные советы по развитию (РСР) – специальные органы с возможностью участия, как 
представителей органов публичного управления, так и представителей частного сектора, принимающие решения с целью координации и 
продвижения задач  политики регионального  развития на местном уровне. В 3 из 6 регионах развития также были основаны Агентства 
регионального развития (АРР) – исполнительные органы для реализации стратегий регионального развития. 

РСР были созданы на основе частно-государственного партнерства. Так как РСР - орган, принимающий решения на региональном 
уровне, его ответственность сосредоточена на утверждении региональных стратегий развития, оперативных планов, мониторинга и оценки 
реализации проектов регионального развития, рассмотрении результатов деятельности АРР и т.д. 

Агентства регионального развития – это государственные учреждения нового типа. Они наделены определённой степенью 
автономии от государства, что позволяет им в своей деятельности ориентироваться не на бюрократический, а на бизнес подход к решению  
проблем, что позволяет им активно присоединяться к частно-государственному партнерству, привлекать внешние инвестиции. 

Будучи новыми по форме институтами, АРР не несут на себе «исторической» зависимости от местных органов власти, которые 
могли бы помешать реализации инициатив АРР в региональной политике. 

Факт же подчиненности АРР центральной власти в лице Министерства строительства и регионального управления имеет свои 
преимущества, такие как повышенное финансирование на начальном периоде и возможность представлять интересы регионов на 
республиканском уровне политики. 

Одной из наиболее важных функций АРР является обеспечение эндогенного развития регионов через совместные усилия местных 
и региональных субъектов политики. Иными словами, можно выделить следующие три основные задачи АРР, а именно: (I) разработка 
стратегий развития; (II) мобилизация региональных субъектов вокруг реализации стратегии, и (III) содействие подготовке проектов путем 
оказания региональным субъектам всех видов поддержки, а также обеспечение эффективной коммуникации между всеми участниками этих 
процессов.  Очевидно, что эти задачи не могут быть эффективно реализованы, если АРР непосредственно не участвует в разработке 
проектов и программ регионального развития. 

Таким образом, Агентства регионального развития создали хорошую рабочую атмосферу,  в которой местные органы власти (как 
районов, так сельских и городских мэрий) сотрудничают друг с другом. Подобная практика ранее не была распространена в Республике 
Молдова. Это произошло как в определении региональных целей и приоритетов (в РСР), так и в процессе создания партнерства для 
разработки общих предложений и проектов (выдвинутых несколькими районами или муниципалитетами). Это дало первые примеры 
межмуниципального сотрудничества в совместном поиске и использовании положительного внешнего опыта в экономике и в 
предоставлении государственных услуг. 

Отличительной чертой регионального развития Республики Беларусь  является делегирование регионам полномочий для 
полноценного трансграничного и приграничного сотрудничества и продвижения национальных интересов в ближнем и дальнем зарубежье. 
Региональный вектор используется как в экономических интересах, так и для развития внешнеполитического диалога на двусторонней 
основе. Местные органы власти не только развивают межрегиональные отношения, но и побуждают субъекты хозяйствования к 
сотрудничеству с зарубежными партнерами, развитию кооперационных связей, расширению сбытовых сетей и др., основываясь на 
принципах многовекторности и сбалансированности внешнеполитической деятельности в рамках концепции рационального регионализма 
[5]. 

Ослабление разобщенности между странами и регионами достигается путем упрощения процедур пересечения не только 
государственных, административных или географических барьеров, но в первую очередь за счет ликвидации экономических (таможенных, 
визовых, налоговых), культурных, языковых и иных ограничений. 

По мнению белорусских специалистов, сохраняется необходимость дальнейшего совершенствования государственной 
региональной политики. При этом, по их мнению, целесообразно обеспечить сокращение прямого вмешательства государства в развитие 
региональных и местных сообществ и создать предпосылки для делегирования полномочий в решении вопросов локального масштаба из 
центра на места [6]. 

С этой целью предлагается активизировать следующие направления государственной региональной политики: 
1) осуществить перенос приоритетов от доминирующей практики централизованного перераспределения государственных 

ресурсов между административно-территориальными единицами на стимулирование структурных преобразований в самих регионах; 
2) обеспечить относительную финансовую самостоятельность регионов путем укрепления системы региональных финансов, 

местных бюджетов и совершенствования межбюджетных отношений; 
3) сократить затраты республиканского бюджета на выполнение регионально ориентированных отраслевых и межотраслевых 

программ с направлением высвободившихся средств на разработку и реализацию региональных программ, имеющих государственное 
значение; 

4) активизировать реформы в области местного управления и самоуправления, направленные на повышение роли местных органов 
в решении региональных проблем и обеспечивающие регионам широкий выбор путей самостоятельного развития, участия в принятии 
решений по всем местным социальным, экономическим, политическим и культурным вопросам. 

 
Выводы. 
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Таким образом, краткий обзор национальных особенностей обеспечения институциональной среды регионального развития 
средствами коммерческой дипломатии позволяет прийти к ряду заключений. 

Программа «Восточное партнерство», несомненно, активировала процесс создания АРР, обеспечивая его финансовым, 
интеллектуальным и консалтинговым ресурсами. Однако, на практике он сопровождался определенными отклонениями от заявленных 
целей, декларируемых и поддерживаемых ЕС. В национальном пространстве вследствие неравномерного развития инфраструктуры, 
оказывающей определяющее влияние на принятие инвестиционных решений, стало происходить усиление диспропорций регионального 
развития. Во внешнем пространстве – отсутствие институциональной и организационно-правовой идентичности АРР стран «Восточного 
партнерства» стало ингибитором процесса межрегионального взаимодействия на межгосударственном уровне. 

В целом, практика функционирования АРР привела к усложнению инвестиционного ландшафта, а не к его выравниванию, что 
предусматривала программа «Восточного партнерства». Следовательно, эффективность действий ЕС в рамках «Восточного партнерства» 
по-прежнему остается максимальной на уровне двусторонних отношений, не усиливая межстрановое взаимодействие стран-участниц. 
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Омельченко О.В. Механізми підвищення ефективності функціонування системи електронної комерції в Україні. 
У статті обґрунтовано, що електронні технології відкривають нові можливості для реструктуризації галузевого та корпоративного 
ланцюжків цінностей. Оформлення замовлень на матеріали і комплектуючі через Інтернет змушує виробників переходити на постачання 
точно в строк, скорочувати обсяги товарно-матеріальних запасів і виробляти рівно стільки продукції, скільки потребує ринок. Перехід на 
електронні системи знижує витрати, таким чином компанія отримує можливість виробляти персоналізовані товари. Крім того, різко 
скорочується час виробництва і витрати на оплату праці. При цьому електронна комерція має великий потенціал для радикальної зміни 
форм економічної і соціальної діяльності і в першу чергу для розвитку малого та середнього підприємництва. Традиційні підходи до 
організації партнерських відносин між підприємствами не в змозі в сучасних умовах допомогти знизити витрати, поліпшити якість товарів 
або послуг. Доведено, що одне з найважливіших завдань сучасної електронної комерції - заміна традиційного механізму торгівлі між 
підприємствами. Також у статті обґрунтовано моделі оптимізації вітчизняної системи електронної комерції. 
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В статье обосновано, что электронные технологии открывают новые возможности для реструктуризации отраслевой и корпоративной 
цепочки ценности. Оформление заказов на материалы и комплектующие через Интернет заставляет производителей переходить на 
поставку точно в срок, сокращать объемы товарно-материальных запасов и производить ровно столько продукции, сколько требует рынок. 
Переход на электронные системы снижает издержки, таким образом компания получает возможность производить персонализированные 
товары. Кроме того, резко сокращается время производства и затраты на оплату труда. При этом электронная коммерция обладает большим 
потенциалом для радикального изменения форм экономической и социальной деятельности и в первую очередь для развития малого и 
среднего предпринимательства. Традиционные подходы к организации партнерских отношений между предприятиями не в состоянии в 
современных условиях помочь снизить издержки, улучшить качество товаров или услуг. Доказано, что одна из важнейших задач 
современной электронной коммерции - замена традиционного механизма торговли между предприятиями. Также в статье обоснованы 
модели оптимизации отечественной системы электронной коммерции. 
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A. Omelchenko. Mechanisms of the of e-commerce functioning improvement in Ukraine. 
The article founds that electronic technologies offer new opportunities for the restructuring of the industry and the corporate value chain. Ordering of 
materials and components through the Internet makes manufacturers to switch to just-in-time delivery, to reduce the volume of inventories and to 
produce exactly the product as required by the market. The transition to electronic system reduces costs, so the company is able to produce 
customized products. In addition, the sharply reduces production time and labor costs. At the same time e-commerce has great potential for a radical 
change of patterns of the economic and social activity, primarily for small and medium businesses. Traditional approaches to partnership between 
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e-commerce - the replacement of the traditional trading mechanism. The article also justified optimization models of national e-commerce system. 
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Переход к информационному обществу и развитие электронной торговли управляется потребительскими запросами. Ритм данной 

трансформации диктуется развитием информационно-коммуникационных технологий. Такого рода запросы наиболее существенны в 
постиндустриальных экономических системах, управляемых бизнесом, который постоянно ищет более эффективные процессы, более 
широкие рынки, а также новых потребителей для своих новых услуг. В то же время наблюдается постоянный рост запросов со стороны 
населения, которое желает иметь все более качественные средства коммуникации и доступа к информации для сугубо социальных целей и 
самовыражения.  

Распространение электронной коммерции требует разработки новых бизнес-моделей и стратегий. Однако следует 
проанализировать, каким образом освоение Интернет корпоративными и индивидуальными пользователями влияет на ситуацию в отраслях 
и изменяет границы между ними. Наиболее заметными являются следующие признаки этого влияния: 

- Интернет втягивает в глобальную конкуренцию все компании, независимо от места их расположения. Это особенно касается 
компаний, производящих качественные товары с низкими затратами на транспортировку.  

- Конкуренция в отрасли резко усиливается из-за освоения электронной коммерции традиционными компаниями и из-за появления 
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новых Интернет-компаний, работающих только в Сети.  
- Входные барьеры в электронной коммерции относительно низки.  
- Многие виды деятельности, входящие в цепочку ценности электронной компании, можно передать в аутсорсинг.  
- Электронные покупатели более требовательны к цене, поскольку могут тут же сравнить товары, цены, сроки доставки компаний-

конкурентов. Web-сайты конкурирующих поставщиков находятся один от другого в нескольких щелчках мыши и открыты для посетителей 
круглосуточно и без выходных, позволяя покупателям сравнивать коммерческие предложения и искать оптимальный вариант.  

- Интернет позволяет выбирать поставщиков в любой стране мира и устанавливать с ними тесное взаимовыгодное сотрудничество 
для повышения эффективности и снижения издержек.  

- Интернет дает возможность вести поиск поставщиков в глобальном масштабе, а после заключения договоров контролировать че-
рез Сеть исполнение и отгрузку заказов, поддерживать поставки точно в срок, совместно разрабатывать новые товары и просто 
эффективнее общаться. Электронные технологии обеспечивают компаниям дополнительные конкурентные преимущества за счет более 
эффективного взаимодействия с поставщиками. 

- Стремительное развитие Интернет и компьютерных технологий не позволяет однозначно спрогнозировать последствия. 
Например, несколько лет назад Intel и Microsoft сосредоточили усилия на совершенствовании персонального компьютера как 
многофункционального устройства для корпоративного и индивидуального использования. Обе компании недооценили роль Интернет в 
технологическом прогрессе и бизнесе и вскоре были вынуждены в срочном порядке переориентировать свою деятельность в этом 
направлении.  

- Интернет ускоряет распространение новых технологий и идей. Компании в любой стране мира, в том числе в развивающихся, 
могут с помощью Интернет отслеживать технологические инновации, получать информацию о новых товарах на рынках Европы, Японии, 
Северной Америки и о новых проектах и действиях лидеров своей отрасли. 

- Электронные технологии открывают новые возможности для реструктуризации отраслевой и корпоративной цепочки ценности. 
Оформление заказов на материалы и комплектующие через Интернет заставляет производителей переходить на поставку точно в срок, 
сокращать объемы товарно-материальных запасов и производить ровно столько продукции, сколько требует рынок. Это позволяет гибче 
реагировать на изменение спроса.  

- Получение информации о вкусах и поведении потребителей, проведение маркетинговых исследований и использование 
полученной информации для более полного удовлетворения покупателей. 

Электронная коммерция обладает большим потенциалом для радикального изменения форм экономической и социальной 
деятельности и в первую очередь для развития малого и среднего предпринимательства. Традиционные подходы к организации 
партнерских отношений между предприятиями не в состоянии в современных условиях помочь снизить издержки, улучшить качество 
товаров или услуг. 

Внедрение систем электронного бизнеса в Украине требует комплексного подхода, включающего планирование и управление, 
которое поддерживается технологией, процессами и структурой. Основная сложность поддержки в электронном бизнесе заключается в 
необходимости соблюдения безопасности и надежности программного и аппаратного обеспечения, сети, каналов связи и конечно 
Интернета в целом. 

Сегодня, когда десятки миллионов подключенных к Интернету ПК объединяют компании друг с другом и с потребительской 
аудиторией, изменилась сама структура деловых отношений. Что касается инфраструктуры системы электронного бизнеса в нашей стране, 
то в настоящее время она находится на стадии развития. 

В будущем даже компании, не участвующие сегодня в Интернет-экономике, будут вынуждены использовать Интернет-технологии 
в своем бизнесе, что приведет к исчезновению различий между электронным и традиционным бизнесом. 

Многие традиционные компании при попытке внедрить (наряду с обычной) торговлю через Интернет сталкиваются с серьезными 
проблемами в традиционных каналах — возникают так называемые конфликты в каналах распространения. Дело в том, что переход на 
электронные методы продажи подрывает бизнес традиционных дистрибьюторов и дилеров. Обращение к электронной торговле при 
сохранении традиционных каналов распространения требует продуманной стратегии. 

Электронный бизнес не ограничивается чисто технологическими вопросами; в действительности, он оказывает существенное 
влияние на фундаментальные элементы стратегии экономической деятельности любой организации. 

Первоочередными задачами при разработке стратегического решения по выходу компании на уровень ведения электронного 
бизнеса являются следующие задачи: 

- снижение издержек на получение необходимой для ведения бизнеса информации; 
- подготовка, эксплуатация и поддержка систем, обеспечивающих интеграцию в информационную инфраструктуру; 
- формулирование содержания электронного бизнеса в двух сферах: при взаимодействии с бизнес-партнерами и при взаимодействии с 
клиентами; 

- повышение эффективности бизнеса в обеих сферах. 
Главная задача, решаемая на этапе вхождения предпринимательской структуры в электронный бизнес, состоит в формулировании 

основных блоков экономического решения: инвестиционного плана, перечня товаров и услуг, предоставляемых потребителю, и 
предъявляемых к ним требования, концептуальной архитектуры системы, описания основных процессов, требуемой для функционирования 
системы, реализующей предлагаемое решение, организация. На этом этапе решения принимаются менеджерами высшего звена компании и 
реализуются уполномоченными подразделениями. 

Одно из главных требований, предъявляемых к построению современного бизнес-решения в сфере электронного бизнеса – 
экономически эффективная и быстрая реализация идеи в конкретное решение, которое способствует совершенствованию процесса 
формирования цепочек добавленной стоимости для товара или услуги. 

Крупные транснациональные компании уже давно и успешно внедряют Интернет как средство глобальной связи при 
осуществлении крупномасштабных проектов, требующих объединения усилий нескольких подразделений и филиалов, используя 
предоставляемые сетью уникальные возможности информационного доступа.  

Использование внутри фирмы прогрессивных способов коммуникации приводит к улучшению управляемости компанией за счет 
оптимизации ее организационной структуры, качества предоставляемых услуг за счет более быстрого приспособления к изменениям в 
покупательских преференциях, а также к ускорению процесса создания нового продукта и его рыночного тестирования и расширению 
возможности удовлетворять дифференцированные потребности клиентов. 

Переход к экономике с преобладанием информации и услуг (новой или сетевой экономике) сочетается с переходом от 
национальной к глобальной экономической интеграции.  

Позитивный эффект появляется как раз от сочетания этих двух процессов: развития информационно-коммуникационных 
технологий и продолжающейся либерализации мировой торговли, происходящей сегодня прежде всего в сфере услуг. Социальные 
последствия этих процессов не могут сводиться только к технологическому развитию. Поэтому сфера информационного обслуживания не 
может заменить промышленного и сельскохозяйственного производства (реального сектора), а повсеместно внедряется в них, делая эти 
сферы более «информационно насыщенными» (т.е. электронная торговля создает большие возможности для продажи продуктов реального 
сектора). Эта универсальная составляющая приводит к размыванию прежде существовавших географических границ фаз производства: 
неравенство в благосостоянии, ранее имевшее место между регионами и странами, теперь затронет все страны, которые входят в 
глобальное информационное общество. 

Электронная коммерция имеет ряд отличительных особенностей, выделяющих её от всех ранее известных способов классической 
коммерции благодаря исключительным коммуникативным характеристикам Интернета [1]. 
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Несмотря на определённые положительные сдвиги, рынок электронной коммерции в Украине характеризуется бессистемностью 
развития, спонтанным изменением отдельных его структур, что не позволяет достичь реального синергического воздействия 
информатизации и электронизации на оптимальность движения экономических потоков ресурсов как в рамках национальной экономики, 
так и вне её. В связи с этим сформулируем принципиальные основы оптимизации системы электронной коммерции в Украине.  

Безусловно, система электронной коммерции (СЭК) является сложной экономико-технической системой, в которой возникает 
целый ряд новых, ранее не решаемых задач [1, 2]. Поэтому для моделирования СЭК целесообразно применять классические методы 
системного анализа, теории оптимизации, теории оптимального управления. К сожалению, эти методы пока не нашли широкого 
применения в рассматриваемой области. В настоящее время ощущается отсутствие математически проработанной методологической базы 
построения систем электронной коммерции и управления ими. 

Обоснуем модель СЭК как «черного ящика». 
Для дальнейших рассуждений в контексте СЭК введем следующие термины: 
продавец - это субъект, предлагающий на продажу некоторую продукцию через Интернет; 
покупатель - это субъект, способный сделать покупку некоторой продукции в среде Интернет; 
посетитель - это субъект, посетивший СЭК, но не сделавший покупку; 
Система электронной коммерции (СЭК) - это совокупность программно-аппаратных средств для обеспечения процесса 

заключения сделки через Интернет.  
Рассмотрим СЭК в терминах системного анализа [3]. СЭК представляет собой некоторый «черный» ящик с вектором входных 

параметров X, вектором управляющих факторов Z, вектором выходных параметров (результатов) Y (рис. 1). Кроме того, это динамическая 
система, так как одним из параметров является время t, а также следует отметить, что в системе присутствует обратная связь W. 

 
Рис. 1. Модель СЭК как «черного ящика» 
Опишем задачу оптимального управления с точки зрения классической теории. Областью определения функции состояния x(t) 

является множество конечного числа значений t1,  t2,...tN  и изменение состояния происходит согласно закону: 
 

       Nkttutxftx kkkk ,...,1,,,1        (1) 

 
Если положить tk=k, то систему можно наглядно описать как N-ступенчатый процесс (рис. 2). 
 

 
 
 
Рис. 2. Ступенчатый процесс обработки заявки в классической дискретной модели 

 
При этом u(tk) является r-мерным вектором управления в момент времени tk с областью управления Uk. 
Задача оптимального управления такими системами формулируется следующим образом. Пусть дана система: 

  Nkuxfx kkkk ,...,1,,1  
                  (2) 

где каждое 
kf  по меньшей мере один раз дифференцируема по всем переменным 

kk Uu  . Требуется найти такое 

допустимое управление  
kk Uu  , чтобы сумма 



n

i

N
ii xc

1

была минимальна  

(
N
ix  - координаты выходного состояния ix ), т.е. минимизировать 

N
nx 1 . 

СЭК обладает набором специфических свойств, которые отличают их от классических систем коммерции (обыкновенные 
магазины, супермаркеты, биржи и т.п.). В то же время эти свойства необходимо учитывать при построении и анализе моделей процессов в 
СЭК, поскольку классическая постановка оптимизационной задачи оптимального управления дискретной системой не подходит. Итак, 
свойства СЭК: 

1. Время работы неограниченно в отличие от классических систем, где есть строго регламентированное расписание работы. Можно 
говорить о том, что поток посетителей распределен равномерно во времени. 

2.  В отличие от классических систем в СЭК (особенно это характерно для систем класса В2С) посетители приходят не только за 
покупками, но и за получением некоторой информации: ознакомиться с ассортиментом, ценами, условиями оплаты и доставки товара. В то 
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же время для классических систем характерна такая особенность, что посетители с очень большой долей вероятности становятся покупате-
лями. Поэтому возможно рассмотрение различных моделей и способов оценки эффективности функционирования СЭК: соотношение числа 
покупателей к числу посетителей, влияние работы СЭК и обратной связи на входной поток заявок. Для СЭК характерно, что многие 
посетители приходят туда несколько раз, чтобы получить некоторую информацию, и только после того, как они будут удовлетворены 
всеми условиями, они сделают покупку. В данной работе предлагается модель СЭК, в которой эффективность работы оценивается по числу 
совершенных покупок.  Следует заметить, что под числом покупок имеется в виду, сколько посетителей совершило акт покупки в СЭК, при 
этом, естественно, в самой покупке может быть несколько наименований продукции. Все необходимое для покупки и в классических, и в 
электронных торговых системах посетитель складывает в корзину (реальную или виртуальную). 

3. СЭК может обслуживать одновременно достаточно большое число посетителей. Эта характеристика ограничена только 
программно-аппаратными возможностями СЭК. То есть в случае СЭК, с точки зрения пользователя нет очередей ожидания обслуживания. 
Особенно это характерно для полностью или частично автоматизированных СЭК. 

4. В СЭК возможен случай, когда посетитель, набравший продукцию в виртуальную корзину, покидает систему, не совершив 
покупки (при этом естественно, что вся продукция остаётся в системе, поскольку украсть её просто невозможно). Проводя аналогию с 
классическими торговыми системами, опять же трудно представить себе ситуацию, когда посетитель, зайдя в магазин, сначала нагружает 
полную тележку товарами, а потом все разгружает и покидает магазин. В СЭК этот случай возможен, если набор управляющих факторов не 
является оптимальным (или субоптимальным). 

Рассмотрим, что представляют собой компоненты модели СЭК. 
А) Входной поток заявок X можно представить в виде некоторого потока посетителей сайта. Для определения характеристик 

потока необходимо построить модель «Покупатель приходит в СЭК». Эта модель может быть построена на основе модели распространения 
рекламы в Интернет. Пользователь может узнать и прийти в СЭК следующим образом: 

1.  Получив рекомендацию о сайте от своих коллег или друзей. 
2.  Перейдя по ссылке с сайта партнера, в частности, с помощью банерной рекламы. 
3.  Получив ссылку по электронной почте посредством рекламной рассылки. 
4.  Получив электронный адрес с помощью классических СМИ. 
Б) Управляющие факторы Z можно представить в виде набора управляющих параметров, влияющих на работу СЭК. Выделим 

четыре класса управляющих параметров: 
1. Технические: пропускная способность канала, к которому подключен сервер, на котором работает СЭК; устойчивость СЭК, 

операционной системы и аппаратной части сервера к перегрузкам; размер сайта и скорость его загрузки на компьютер посетителя и т.п.  
2.  Структурные: структура сайта, способы навигации по сайту, возможность быстрого поиска нужной информации на сайте и др. 
3. Менеджерские: если СЭК включает в себя возможности интерактивного общения с клиентом, например по электронной почте, в 

чате или по телефону, то очень важно, чтобы менеджер обладал необходимыми профессиональными качествами, чтобы убедить клиента 
сделать покупку. 

4. Дизайнерские: цветовая гамма оформления сайта, наличие и качество картинок, адекватная композиция элементов на сайте и т.п. 
Сам процесс обработки заявки СЭК представляет собой не ступенчатый процесс, а стохастический (вероятностный) автомат (рис. 

3). 

 
Рис 3. Модель стохастического автомата обработки заявки в СЭК. 
Состояния автомата: 
-  Sl - вход посетителя в СЭК (загрузка первой страницы сайта); 
-  S2 - просмотр каталога товаров; 
- S3 - навигация по сайту (поиск информации, ознакомление с ценами, условиями оплаты, доставки, ознакомление с 

характеристиками товаров); 
- S4 - согласование заказа между покупателем и менеджером (наличие товара, сроки оплаты и поставки); 
- S5 - выполнение покупки, принятие заказа к обработке (уi=1); 
- S6 - покидание системы пользователем без оформления заказа на покупку (уi =0). 

Переход заявки из состояния Si в состояние Sj совершается с некоторой вероятностью аij. Матрица переходов ijaA   

формируется на основании статистики работы СЭК. На формирование каждой вероятности аij влияет набор управляющих факторов Z. 
Переходы между состояниями разделим на два класса: положительные и нежелательные. Положительные переходы - это такие, которые 
приводят посетителя в состояние S5 (совершена покупка). Нежелательные переходы - это те, которые приводят посетителя в состояние S6 
(покупка не совершена). Соответственно, нужно найти такое управление, которое увеличивало бы вероятность положительных переходов 
(в идеале до 1) и уменьшало бы вероятности нежелательных переходов (в идеале до 0). 

В) Выходной поток Y(t,Z,Х). В данном случае можно рассматривать две основные модели оценки выходного потока. 
В статистической модели можно рассчитать среднее число посещений за определенное время, среднюю цену покупки, отношение 

числа покупателей к общему числу посетителей в некоторый момент времени. На основании этих характеристик можно делать прогнозы по 
объемам продаж, соотношению покупателей по отношению к посетителям в любой момент времени работы СЭК. 

Вторая модель может быть построена, используя методы экономико-математического моделирования. Аппроксимировав функцию 
спроса (как объем продаж), можно делать прогнозы по спросу по каждому виду продукции [4]. На основании собранной статистики можно 
делать прогнозы по скорости оборота и эффективности капиталовложений, планировать маркетинговую политику. 

Г) Обратная связь W. Положительная обратная связь позволяет успешно развиваться СЭК, при этом количество посетителей, а, 
следовательно, и объем продаж возрастают. В то же время отрицательная обратная связь может сильно повлиять на развитие СЭК не самым 
лучшим образом. Например, неудовлетворенные чем-либо посетители, а тем более покупатели будут распространять информацию о том, 
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что данная СЭК не отличается удобством, надежностью, что там продаются некачественные товары или что там работают не-
профессиональные менеджеры, и т.п. 

Теперь рассмотрим задачу оптимального управления СЭК. 

Пусть в систему попадает т заявок за период времени  NttT ,0 . Определим выходной поток Y(t,Z,Х), где X={x,...,ХM} - 

вектор входных заявок, Z={z1,...,zk} - вектор управляющих факторов (будем рассматривать k=4, подразумевая все перечисленные выше 
группы управляющих параметров), Y={y1,...,yM} - вектор результатов обработки заявок СЭК. 

Выделим подмножество  TtXxQ i  ,  - заявки совершивших покупку в системе в некоторый момент времени. 

Мощность этого подмножества обозначим q. Будем считать, что СЭК каждой входной заявке х, ставит в соответствие результат у, следую-
щим образом: 
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В терминах теории оптимального управления мы имеем дело с дискретной системой [5]. Множеством конечных состояний 

системы является множество {0,1}, областью управления является конечное множество наборов LkZ k ,...,1,   (хотя самих таких 

наборов может быть бесконечно много, в реальных условиях довольно трудно реализовать столь большое число наборов управляющих 
факторов). Следует заметить, что набор управляющих факторов Zi является набором качественных показателей, оценка которых в 
количественной шкале является отдельной задачей. Положим 





M

i
ii ZtxyXZtY

1

),,(),,(                      (4) 

Определение. Управление Z назовем оптимальным и обозначим его Zopt, если функция Y(t,Z,X) достигает максимума. Очевидно, 
что она является функцией, ограниченной сверху числом М. 

Естественным образом из этого определения получается следующее утверждение (об оптимальном управлении СЭК). 
Управление Z оптимально тогда и только тогда, когда любая заявка хi, независимо от времени поступления t, обязательно завершится 
покупкой в СЭК: 

 

1:,  iiopt yTtxZZ                    (5) 

Отметим, что на практике редко встречается случай, когда все заявки обрабатываются и достигается максимум Y(t,Z,X).  Обычно 
это наблюдается в условиях систем класса В2В, поскольку компании-партнеры, работая в СЭК, обязательно договариваются о сделке. В 
системах класса В2С обычно имеется некоторое среднее эмпирическое пороговое значение, являющееся отношением числа покупателей q 
к числу посетителей М: m=q/M, этот порог превышается очень редко (при распродажах, появлении новой продукции). При этом имеет 
смысл говорить о том, что достигнуто новое пороговое значение. В идеале СЭК должна работать таким образом, чтобы 1lim

,
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По сути, это другая формулировка задачи оптимального управления СЭК. Поэтому имеет смысл говорить об субоптимальном управлении в 
смысле достижения порога q, т.е. достижения MqY

optZZot


 ,
lim . 

Данный параметр является случайной величиной m(t,Z). В реальных СЭК значение покупательского порога т можно оценить 
разными методами математической статистики. Если m(t,Z) в определенный промежуток времени изменяется незначительно, то можно 
говорить о том, что параметр m(t,Z) определен. Отметим, что если за время сбора статистики набор управляющих параметров Z изменился, 
то статистика будет неверной. 

Рассмотрим  задачу определения  параметра т. 
Введем следующую дискретную монотонно неубывающую функцию: 
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Далее рассмотрим монотонно неубывающую и непрерывную функцию: 
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Заметим, что 
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Момент, когда можно считать, что величина m(t,Z) не изменяется со временем (число заявок совершивших покупку в СЭК со 

временем не изменяется), можно определить из условия 0
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где ),( ZtmM NN  , ),(0 ZtmM o . 

Этот вывод можно использовать для определения среднего числа покупок в любой момент времени Tt (пороговое значение), 
т.е. 
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где t0 - точка отсчета (момент начала наблюдения). 
Чтобы работа СЭК была эффективной (в смысле объемов продаж и прибыли), необходимо соблюдение некоторых условий. 
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Во-первых, входящий поток должен быть эффективным, т.е. формироваться таким образом, чтобы посетитель с большой 
вероятностью (близкой к 1) сделал заказ. Поток должен формироваться из целевой аудитории - посетителей, заинтересованных в покупке 
именно этой продукции. 

Во-вторых, обратная связь W должна быть положительной. Чем лучше обслуживание посетителей в СЭК и после покупки 
(консультации, техническая поддержка и пр.), тем больше вероятность, что покупатель вернется за следующими покупками и 
порекомендует конкретную систему своим знакомым и т.д. («положительная лавина»). В противном случае после посещения СЭК пользо-
ватели или покупатели могут создать эффект «отрицательной лавины» с плохими отзывами о СЭК. 

Таким образом, предложенные методы способствуют повышению эффективности интеграции Украины в глобальную систему 
электронного бизнеса путём оптимизации управления системами электронной коммерции на предприятиях. 
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Омельченко В.Я., Омельченко Г.П. Логістичні механізми розвитку транснаціональних корпорацій. 

У статті визначено, що інфрасистеми, утворені в результаті глобалізації, набувають форми інтегрованих об'єднань у вигляді корпоративних 
і асоціативних ринкових структур і вимагають для свого ефективного розвитку нових форм і методів управління на базі сучасних 
логістичних та інформаційних технологій. При цьому інтегрованій логістиці в цих умовах належить особливе місце. На її основі 
створюються макрологістичні системи, адекватні за складністю та структурному різноманіттю сучасним об'єктам управління - 
транснаціональним системним утворенням у світовій і національній економіці (ТНК). У рамках інернаціоналізаціі світогосподарських 
процесів глобальні логістичні системи дозволяють: ефективно координувати багатоцільову діяльність різнопрофільних економічно і 
юридично самостійних структур з виробництва продукції і послуг на основі використання методів процесно-орієнтованого управління; 
включати численних учасників ринків в єдиний інформаційний простір; об'єднувати логічні активності і потенціали учасників ринку заради 
досягнення відчутного сенергіческого ефекту від їх партнерської діяльності. В результаті деструктивна для суспільства і самих структур 
конкуренція між учасниками руху товару, замінюється продуктивними альянсами, націленими на кінцевий результат. 
Ключові слова: логістика, транснаціональні корпорації, глобалізація, глобальні логістичні системи, логістичне управління. 
Омельченко В.Я., Омельченко А.П. Логистические механизмы развития транснациональных корпораций. 
В статье определено, что инфрасистемы, образованные в результате глобализации, приобретают формы интегрированных объединений в 
виде корпоративных и ассоциативных рыночных структур и требуют для своего эффективного развития новых форм и методов управления 
на базе современных логистических и информационных технологий. При этом интегрированной логистике в этих условиях принадлежит 
особое место. На ее основе создаются макрологистические системы, адекватные по сложности и структурному многообразию современным 
объектам управления – транснациональным системным образованиям в мировой и национальной экономике (ТНК). В рамках 
инернационализации мирохозяйственных процессов глобальные логистические системы позволяют: эффективно координировать 
многоцелевую деятельность разнопрофильных экономически и юридически самостоятельных структур по производству продукции и услуг 
на основе использования методов процессно-ориентированного управления; включать многочисленных участников рынков в единое 
информационное пространство; объединять логические активности и потенциалы участников рынка ради достижения ощутимого 
сенергического эффекта от их партнерской деятельности. В результате деструктивная для общества и самих структур конкуренция между 
участниками товародвижения, заменяется продуктивными альянсами, нацеленными на конечный результат. 
Ключевые слова: логистика, транснациональные корпорации, глобализация, глобальные логистические системы, логистическое 
управление. 
V. Omelchenko, A. Omelchenko. Logistic mechanisms of transnational corporation development. 
The article determined that the infrasistems formed as a result of globalization, takes the form of integrated unions in the form of corporate and 
associative market structures, and require for their effective development of new forms and methods of management based on modern logistics and 
information technology. In this case, the integrated logistics in these circumstances has a special place. At this basis are created macrologistical 
systems - transnational system entities in the world and national economy (TNCs). As part of global economic processes global logistics systems 
allow you to: effectively coordinate the activities of divers multipurpose economically and legally independent entities for the production of products 
and services based on the methods of process-oriented management; include many market participants into a single information space; combine 
logical activity and market potentials for tangible effect on their affiliate business. As a result the destructive competition between the participants of 
goods movement is replaced productive alliances aimed at the final result. 
Keywords: logistics, transnational corporations, globalization, global logistics system, logistics management. 

 
Под воздействием углубления международного разделения труда, ускорения научно-технического прогресса и других вектор-

факторов современной цивилизации возрастают масштабы, степень связанности и взаимообусловленности развития производительных сил. 
Все большее число мировых хозяйственных структур превращаются в открытые, а затем и «сквозные» системы. В отличие от закрытых 
систем, характерных для индустриальной эпохи, они обнаруживают объективную тенденцию трансформирования в более сложные 
инфрасистемы. 

Именно в таких инфрасистемах исчезают препятствия, разделяющие в технологическом и экономическом отношениях 
производственную и непроизводственную сферы хозяйствования. Это происходит благодаря, с одной стороны, единству производственных 
и инфраструктурных потоковых процессов, а с другой – возрождению автономности, подвижности, гибкости всех элементов и частей 
подобных систем. 

Инфрасистемы, образованные в результате глобализации, приобретают формы интегрированных объединений в виде 
корпоративных и ассоциативных рыночных структур и требуют для своего эффективного развития новых форм и методов управления на 
базе современных логистических и информационных технологий. 

Интегрированной логистике в этих условиях принадлежит особое место. На ее основе создаются макрологистические системы, 
адекватные по сложности и структурному многообразию современным объектам управления – транснациональным системным 
образованиям в мировой и национальной экономике (ТНК). В рамках инернационализации мирохозяйственных процессов глобальные 
логистические системы позволяют: 

- эффективно координировать многоцелевую деятельность разнопрофильных экономически и юридически самостоятельных 
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структур по производству продукции и услуг на основе использования методов процессно-ориентированного управления; 
- включать многочисленных участников рынков в единое информационное пространство; 
- объединять логические активности и потенциалы участников рынка ради достижения ощутимого сенергического эффекта от их 

партнерской деятельности. 
В результате деструктивная для общества и самих структур конкуренция между участниками товародвижения, заменяется 

продуктивными альянсами, нацеленными на конечный результат. 
Таким образом, все вышеизложенное подчеркивает особую актуальность системных научных исследований в контексте 

логистизации глобальных мирохозяйственных процессов. 
В основе логистического управления лежат механизмы, позволяющие непрерывно принимать поправки на всех важных этапах 

закупок, производства и сбыта. Комбинирование и применение разных элементов логистической цепочки для этих процессов определяются 
путем выявления допустимых компромиссов. Например, существуют компромиссы между интенсивностью перевозок и размером запасов, 
которые находятся в обратно пропорциональной зависимости. Дело в том, что ускоренная оборачиваемость запасов и сокращенный цикл 
обработки заявок, особенно в случае готовых изделий, вызывают потребность в более частых отгрузках по мере уменьшения размеров 
отдельных партий товара. 

Как правило, затраты на логистику включают расходы на перевозку, погрузочно-разгрузочные операции, хранение и 
сопутствующую этому управленческую функцию начиная с приобретения сырья, его переработки и доставки готового изделия конечному 
потребителю (ultimate consumer). Неразрывной частью таких затрат служат расходы на финансирование запасов на различных этапах 
процессов закупки, производства, хранения и сбыта. Управленческая составляющая затрат включает также расходы на рекламу. Доля 
логистических затрат в розничной цене товара часто превышает в мировой обрабатывающей промышленности и торговле 25%. По 
отдельным отраслям она такова (%): [1] 

 
Пищевая     30  
Металлообрабатывающая   26 
Химическая    23 
Целлюлозно-бумажная   17   
Электротехническая   16 
Текстильная    15 
 
Усредненный показатель: 
Обрабатывающая промышленность 21,5 
Торговля     28,5 
 
Эти показатели отражают ситуацию в странах Запада по состоянию на конец ХХ века. Разбивка основных средних затрат на 

логистику в первом пятилетии ХХІ века в наиболее развитых странах мира составляет (%): [1] 
 
Транспорт    25 
Хранение     20 
Финансирование запасов   16 
Административные расходы  18 
Управление и контроль   11 
 
Если проследить доли расходов (%) на транспорт (морская и внутренняя перевозки) и управленческий компонент логистики в цене 

с доставкой, то они составляют для удобрений, угля и руды - 30, 25 и 8, зерна — 12,14 и 10, леса и металлоизделий — 8, 10 и 13, 
промышленных товаров в контейнерах — 4,4 и 18. 

В 2010 г. затраты на логистику в мировом автомобилестроении составили 8,2% общих затрат, в промышленности, производящей 
потребительские товары — 12,8% и торговле — 27,6%. В 2012 г. эти затраты были соответственно 7,6%, 12,2% и 26,7%. 

В связи с тем, что эффективное логистическое управление стало решающим фактором успеха в конкурентной борьбе, все большее 
число компаний коренным образом меняют свои организационные и коммерческие подходы. В существенной мере это облегчается 
перестройкой индустрии услуг, что в особенности относится к транспортному сектору, в котором многие традиционные поставщики 
морских, автомобильных или воздушных услуг превратились в интегрированных поставщиков логистических услуг (providers of logistics 
services). Ввиду того, что они располагают значительным опытом и глобальными сетями, к ним обращается все большее число 
промышленных и торговых компаний, причем это стало отчетливо выраженной тенденцией в международной торговле. Причина двояка. 
Во-первых, промышленные и торговые круги в развитых странах характеризуются тенденцией к сокращению своих штатов (downsizing), 
поскольку сосредоточение усилий на основном бизнесе и передача сопутствующих видов деятельности специализированным фирмам 
(outsourcing) повышают корпоративную эффективность благодаря синергическому эффекту и повышенной гибкости. Появляется 
вертикально интегрированная логистическая организация, не сопровождаемая бременем собственности. Во-вторых, ограничивается риск. 
Дело в том, что сложная логистическая система становится уязвимой, если в ней участвует много поставщиков услуг. Поэтому заметна 
тенденция к созданию стратегических союзов с ограниченным числом участников, обычно рассчитанных на несколько лет, которые 
показали свою эффективность в обеспечении большего контроля и ответственности. 

Поскольку необходимость преимущества в логистике диктуется стремлением повысить производительность и сохранить 
конкурентоспособность в условиях глобализации мировой экономики, промышленные и торговые компании, не видя другого выбора, 
активно совершенствуют логистические операции. По мере расширения деятельности в различных сегментах мирового рынка эффективная 
логистическая поддержка производственных и сбытовых операций за пределами национальных границ приобретает для достижения успеха 
первостепенную важность, так как осуществлять комплексные многонациональные мероприятия можно лишь с помощью 
высокопрофессионального логистического управления. В результате доля расходов на логистику выше у фирм, которые занимаются 
международными операциями. Сложность задач, сжатые сроки, высокие требования к качеству обслуживания, иностранная внешняя среда 
и т. д. — все это создает для международной логистики потенциально затратный климат. Успех в этих условиях зависит от наличия 
надежной логистической сети, на которую опираются в своих взаимоотношениях покупатели и продавцы. Иначе говоря, распространение 
на международной арене стратегической логистики является господствующей долгосрочной тенденцией. 

С целью выявления масштаба применения практики логистического "управления и ее результатов Всемирный банк провел в 2009 г. 
обзор 1450 компаний США, Японии, Канады и семи западноевропейских стран. Из этих компаний 55% представляли промышленность, 
15% — оптовую и розничную торговлю, 30% — услуги (транспортировка, хранение, электронная обработка данных или ЭОД). 
Практически ни одна из них не отрицала того, что логистика, облегчая управление, обладает потенциалом повышать эффективность. Среди 
многочисленных подтверждений этого отмечается следующее: 

•   снижение на 1% затрат на логистику так же влияет на эффективность, как и 10%-й рост объема сбыта (компании General Motors, 
Bosch, Siemens, Mitsubishi); 

•   управление каналами движения продукции ведет к сокращению продолжительности цикла заказа на 80% и размера запасов на 30 
— 70°/), повышению производительности на 20 — 50%, уменьшению затрат на доставку продукции до 30% (Европейская ассоциация 
промышленности); 
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•   после перехода членов Всемирного банка на системы с использованием ЭОД (EDI) их запасы сократились на 30 — 50%. 
Благодаря получению товаров с помощью электронных заказов многие фирмы увеличили объемы сбыта в пределах 50% (Ассоциация 
промышленности США); 

•   в результате совершенствования логистического управления и снижения запасов на 30% уменьшились затраты на хранение и 
капитальные вложения, что, в свою очередь, привело почти к 35%-му росту прибыли на активы (Henkel International Chemicals);  

• используя интегрированное управление логистикой, некоторые промышленные компании снизили до 25% продолжительность 
про-изводства продукции, что позволило им сократить на 20% общие затраты на маркетинг (Boston Consulting Group — Обзор изменений в 
восточноевропейских странах). [2] 

Данное исследование также показало, что эти компании добились наилучших результатов в глобальной логистике за счёт четырёх 
основных комплексных факторов: позиционирования, интеграции, гибкости и измеримости. 

Как показывают проведенные исследования, в начале XXI века стратегия ТНК характеризуется стремлением к образованию сетей 
внутрифирменных связей регионального, а нередко и глобального масштаба, в рамках которых интегрируются научные исследования и 
разработки, материальное обеспечение, производство, распределение и сбыт. Таким образом, налицо использование в глобальном 
масштабе интегрированной логистической концепции «Supply Chain Management». Проявляется, в частности, тенденция к 
распространению инновационной активности ТНК, которая ранее базировалась в материнских фирмах, в принимающие страны. 
Происходит это путем создания в других странах научно-исследовательских центров и технологических парков, а также поглощение 
местных фирм с высоким инновационным потенциалом. По данным международной статистики, удельный вес инноваций, приходящихся 
на зарубежные филиалы ТНК, постоянно растет [1].    

Приоритетность сфер приложения капитала меняется под воздействием научно-технического прогресса. В последние десятилетия 
усилилась активность транснациональных корпораций в сфере услуг, на их долю в 2011 году приходилось свыше 48% прямых 
капиталовложений. Сфера обрабатывающей промышленности отошла на второй план. Основная часть промышленных активов 
сосредоточена в четырех отраслях: нефтяной, автомобильной, химической и фармацевтической. Деловая активность корпораций в 
первичном секторе (т. е. в добывающей промышленности) резко сократилась. Наиболее интернационализированной компанией среди 
крупнейших ТНК является швейцарская «Nestle». Объем ее зарубежных продажв настоящее время составляет 98% их общего размера, у 
«Philips» этот показатель составляет 88%, у «British Petroleum» — 75%. Продажи филиалов и дочерних компаний превышают объем 
мирового экспорта. В результате их международных операций треть мировой торговли осуществляется в рамках транснациональных 
комплексов. 

Экспорт капитала осуществляется не только ведущими в промышленном отношении странами. Он вывозится также из 
продвинувшихся в промышленном отношении стран Азии и Латинской Америки (Тайвань, Южная Корея, Сингапур, Бразилия). 
Крупнейшие компании этих стран экспортируют капитал с целью расширения сфер своей деятельности, использования трудовых ресурсов 
или научно-технических достижений принимающих стран для извлечения более высоких прибылей. Одной из самых распространенных 
организационных форм ТНК в мировой экономике являются многоотраслевые концерны. Данную форму организации большинство 
лидеров индустриального сектора мирового хозяйства: ВР и Royal Dutch/Shell Group (Великобритания), Toyota Motor и Sony (Япония), 
Exxon Mobil и IBM (США), Daimler Chrysler и Volkswagen (Германия), Peugeot Group (Франция), Nestle (Швейцария) и др. 

Как правило, головная компания концернов выступает оперативным штабом корпорации. На базе широкомасштабной 
специализации и кооперирования она осуществляет технико-экономическую политику и кон-роль над деятельностью заграничных 
компаний и филиалов. В частности, концерн General Motors (США) входит более 200 заводов в США, 12 в Канаде и 32 предприятия в 
других странах мира, производящие около 20% мирового выпуска автомобилей. Характерной чертой данной группы является преобладание 
вертикальной составляющей над горизонтальной. Головная компания группы - автомобильный концерн выступает в качестве материнской 
по отношению к тысячи фирмам группы, контролируя посредством участия в капитале их производственную и финансовую деятельность. 

Кстати, по данным 2011 года [1] 20 крупнейших транснациональных концернов мира представляют автомобилестроение и 
потребительскую электротехнику, нефтегазовую промышленность, производство электроники и компьютеров, а также продуктов питания, 
напитков и табака, причём почти 87% данных ТНК расположены в США, Великобритании, Японии, Германии. 

Как показали исследования, в последнее время в структуре ТНК происходят существенные изменения, главные из которых связаны с 
осуществлением так называемой комплексной стратегии.  

Современная комплексная стратегия ТНК основана на глобальном (в том числе логистическом) подходе, предусматривающем 
оптимизацию результата не для каждого отдельного звена, а для объединения в целом. Эта стратегия заключается в децентрализации 
управления международным концерном и значительном повышении роли региональных управленческих структур. Такая политика стала 
возможной благодаря достижениям техники в области связи и информации, развитию национальных и международных банков данных, 
повсеместной компьютеризации, а также глобальных логистических дистрибутивных и телекоммуникационных сетей. Она позволяет ТНК 
координировать производственную и финансовую активность зарубежных филиалов и дочерних фирм. Комплексная интеграция в рамках 
ТНК требует и комплексной организационной структуры, которая выражается в создании региональных логистических систем и 
организации производства. 

Региональные логистические системы подразделяются на три основных вида [2]: 
• главные региональные управления, ответственные за все виды логистической деятельности концерна в соответствующем регионе. 

Они наделены всеми правами по логистической координации и контролированию деятельности всех филиалов в соответствующем регионе 
(например, главное региональное управление американского концерна «General Motors» по координации деятельности филиалов в Азии и 
Океании расположено в Сингапуре); 

• региональные логистические управления, координирующие деятельность предприятий по глобальной логистической цепи 
движения продукта. Такие управления отвечают за обеспечение эффективной деятельности соответствующих предприятий, бесперебойное 
функционирование всей логистической цепочки, подчинены непосредственно главному региональному управлению концерна. Они 
нацелены на развитие эффективных видов производств, новых моделей и товаров (например, корпорация «Hewlett-Packard» в начале 90-х 
гг. по этой причине переместила свои производственные управления по ряду лидирующих продуктов из США в Европу); 

• функциональные региональные управления обеспечивают специфические логистические сферы деятельности концерна: сбыт, 
снабжение, обслуживание потребителей после продажи им товара, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и т. д. Эти 
управления ответственны за результаты логистической деятельности всех соответствующих структур в региональном или глобальном 
плане.  

В результате ТНК, развитие которых стимулировалось процессами региональной экономической и логистической интеграции, 
становятся все более важным фактором ее дальнейшего углубления. 

Обобщая вышесказанное, синтезируем экономико-организационные факторы, содействующие глобализации деятельности ТНК 
касательно обеспечения их логистическим обслуживанием:                    

• растущий спрос на товары со стороны многих стран. Во многих странах мира идет экономический рост, и местные рынки 
потребляют все больше товаров и услуг, что поощряет международную экспансию многих корпораций стран развитой экономики; 

• рост спроса на зарубежную продукцию. Средства коммуникации сделали доступными для потребителей выход на производителей 
или продавцов из других стран. Товары заказываются непосредственно за границей; 

• конвергенция рыночного спроса. В мире создалась ситуация, когда одни и те же товары имеют одинаковый спрос во многих 
странах и корпорация создает одинаковую продукцию для ее широкого потребления. То есть вкусы, касающиеся товаров массового 
потребления, всюду почти одинаковые. Это дает возможность многим известным транснациональным корпорациям производить 
продукцию для ее потребления потенциально в любой стране мира; 
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• устранение торговых барьеров. В соответствии с решениями ГАТТ/ВТО все ее страны-участницы равны. Это подтолкнуло неко-
торые страны к созданию зон свободной торговли, основной смысл которых устранение таможенных барьеров и снижение таможенных 
пошлин. Так, если в 50-е гг. таможенные пошлины в цене товара составляли в среднем 50%, то в начале 90-х годов они снизились до 7%, а 
в начале 2000-х г. — до 3%;  

• расширение производства продукции в количествах заведомо больших, чем потребности внутренних рынков. Многие пред-
приятия так организовали производство своей продукции, что оно экономически выгодно только при значительно больших объемах, чем 
потребности внутренних рынков. Дешевизна этой продукции такова, что даже при значительных расходах на ее доставку на внешние 
рынки сохраняется ценовая конкурентоспособность; 

• содействие мировой торговле со стороны специализированных предприятий. Многие предприятия за последние годы скон-
центрировали свои усилия на ключевых компетенциях, отдав на откуп внешним компаниям операции, связанные с логистикой. 
Специализированные транспортные, складские, логистические, страховые компании, фрахтовые и таможенные брокеры и пр., 
содействующие развитию мировой торговле предприятия, эффективно осуществляют аутсорсинг своей компетенции для производителей; 

• интеграция систем поставок товаров. Интеграция операций по доставке товаров во многом облегчила международную торговлю. 
Сделала границы транспарентными, облегчила таможенные процедуры; 

• изменения в практике обеспечения логистических операций. Внедрение современных транспортно-технологических систем в 
практику организации и осуществления логистических операций сделало их более привлекательными для потребителей. Логистические 
операции стали выполняться быстрее, дешевле, сократились потери в пути. Предприятиям стало легче выходить на внешние рынки, проще 
осваивать их; 

•   улучшение коммуникаций в системе мировой торговли. Спутниковая связь, Интернет и другие каналы связи и коммуникаций 
сделали информацию о товарах и услугах доступными для всех членов мирового сообщества, где бы они ни находились. Это 
стимулировало спрос на различных рынках в целом, улучшило узнаваемость брендов, создало условия для конвергенции вкусов, увеличило 
спрос на товары и т.д.; 

• улучшение коммуникаций в бизнесе в целом. Развитие информационных систем коренным образом изменило практику ведения 
бизнеса во всем мире. Это сделало бизнес более гибким, включая вопросы организации эффективного его логистического обслуживания.   

Бесспорно, управление логистическими операциями в глобальном масштабе – чрезвычайно сложный процесс. Тем более, что в 
настоящих условиях существует множество вариантов ведения международной торговли: от традиционной ориентации на экспортно-им-
портные операции до реализации концепции «предприятия без (Гражданства». Нет единой универсальной модели подобных систем 
управления. Каждое предприятие находит собственные решения. Обобщая деятельность многих компаний и фирм, выделим успешно 
работающие модели:  

1. Продажи готовой продукции по всему миру, но обеспечение материально-технического снабжения и производства водном 
центре (я основном в своей стране). Снабженческая логистика: сырье, полуфабрикаты и комплектующие поступают от местных компаний. 
Сложнее со сбытовой логистикой. Готовая продукция развозится по «странам и континентам». Эта модель для компаний, чистых эк-
спортеров, чья основная стратегия — продать товар, но не организовывать его производство в общемировом масштабе. То есть создание 
стоимости сконцентрировано в основном в одном месте. 

2.  Организация производства в одном центре (чаще всего у себя в стране), но поставки сырья, полуфабрикатов и комплектующих 
из многих стран. При данной модели материально-техническое снабжение и дистрибуция готовой продукции осуществляются на дальние 
расстояния в общемировом масштабе. Логистические операции как в рамках снабженческой, так и сбытовой логистики достаточно сложны, 
поскольку осуществляются на дальние расстояния из и во многие страны. Однако, как и в первой модели, основная стоимость создается в 
одном центре. 

3.  Организация основного производства в одном центре (в основном у себя в стране) с последующим комплектованием и предпро-
дажным обслуживанием в других странах или регионах. Это означает перенос некоторых производственных мощное гей в другие центры, 
обычно малые небольшие местные предприятия. Следовательно, некоторая стоимость создается вне главного производственного 
предприятия. Но все комплектующие импортируются из главного центра. Подобные операции называют «отверточной сборкой», поскольку 
не являются источником создания значительной прибавочной стоимости. Такие операции не очень поощряются местным 
законодательством и местными властями. Характерный пример здесь — работа мировых автомобильных производителей в Украине и 
странах СНГ. 

4.  Регистрация и работа в качестве национальной компании, закупки значительной доли основных материалов на местных рынках. 
Снабженческая логистика в данном случае относительно проста, так как поставки идут с местных рынков. Но препятствиями здесь могут 
стать внутренние условия и их возможные изменения. Готовая продукция предназначается для местных рынков, но в случае значительного 
объема производства может экспортироваться. Данная модель поощряется местными властями, так как способствует подготовке и тренингу 
национальных кадров и вносит вклад в развитие национальной экономики. 

5.  Создание сети полностью независимых компаний, снабжающихся с местных рынков и поставляющих на них готовую про-
дукцию. Примером может служить сеть закусочных «Макдональдс» и другие подобные сети ресторанов, в том числе и в Украине. 
Международные логистические операции здесь нулевые. Подобного рода модели основные. Однако возможны их вариации и дополнения, 
поскольку универсальных моделей не существует, и каждое предприятие само выбирает пути своего международного развития и 
сотрудничества. 

Таким образом, глобализация мировой экономики — сфера хозяйственной деятельности, испытывающая всевозрастающие 
потребности в обеспечении должного логистического менеджмента. Предприятия всего мира, включая украинские, выходят на мировой 
рынок, побуждаемые стремлением к рыночному росту. С расширением международной торговли увеличиваются и потребности в 
соответствующем логистическом обслуживании с чётко сформированной стратегией. 
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Орєхова Т.В., Созінова Є., Орєхов М. Детермінанти формування нового покоління транснаціональних виробничих систем у 
вимірах глобальних та регіональних трансформацій. 
У статті розглянуті детермінанти формування нового покоління транснаціональних виробничих систем у вимірах глобальних і 
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Глобальні трансформації світової економічної системи несуть цілий ряд новітніх тенденцій, серед яких необхідно відзначити 

формування ТНК нового типу − глобальних компаній, появу глобальних латентних гравців на світових ринках − глобальних мереж, 
використання нових форм організації виробництва, не пов’язаних з участю в капіталі, тощо. Як зазначають експерти ЮНКТАД, «сьогодні 
міжнародне виробництво більше не обмежується виключно прямими іноземними інвестиціями, з одного боку, і торгівлею − з іншого. 
Значущість способів організації міжнародного виробництва, не пов'язаних з участю в капіталі (СНУК), зростає: у 2010 р. обсяг продажів у 
рамках цих механізмів перевищив 2 трлн дол., головним чином у країнах, що розвиваються. СНУК включають підрядне промислове 
виробництво, аутсорсинг послуг, підрядне сільськогосподарське виробництво, франшизінг, ліцензування, управлінські контракти й інші 
типи договірних взаємовідносин, за допомогою яких ТНК координує діяльність у рамках своїх глобальних виробничо-збутових ланцюжків 
(ГВЗЛ) і впливає на управління компаніями приймаючих країн, не беручи участь в капіталі цих компаній» [1]. 

Дослідженню проблематики й розвитку процесу транснаціоналізації у світовому господарстві присвячені роботи Дж. Гелбрейта, 
С. Хаймера, Ч. Кіндлебергера, К. Акамацу, М. Портера, Дж. Даннінга, Д. Лук'яненка і В. Білошапки та ін. Істотний внесок у вивчення цих 
питань зробили такі вчені-економісти: Ю. Пахомов, Ю. Макогон, В. Новицький, І. Школа, О. Шнирков та ін.  

Метою даної роботи є дослідження детермінант формування нового покоління транснаціональних виробничих систем у вимірах 
глобальних та регіональних трансформацій. 

Розвиток міжнародної інвестиційної діяльності компаній надає істотні вигоди країнам їх базування.  
По-перше, така діяльність пов’язана з перенесенням в інші країни менш ефективних для країни-експортера капіталу виробництв, 

що дає їм можливість концентрувати ресурси країни на розвитку більш ефективних технологій, виробництв і операцій. Тобто йдеться про 
перенесення працемістких операцій у ті країни, де такий фактор виробництва, як праця, є найбільш дешевим; ресурсномістких операцій – у 
ті країни, де вони є також більш дешевими; збуту готової продукції (також шляхом інвестиційних стратегій для подолання 
протекціоністських бар’єрів) – туди, де ринки є найбільш ємними. 

Тим самим підсилюється конкурентоспроможність країн-експортерів капіталу, зберігається їх роль як інноваційних центрів 
міжнародного поділу праці. 

Наслідком даної стратегії ТНК є закріплення розподілу країн світу на Центр та Периферію.  
По-друге, як показує світовий досвід, зростаюча динаміка потоків ПІІ з однієї країни в іншу має тісний зв’язок із динамікою 

зростання експортних можливостей для виробників країни базування ПІІ, завдяки частковому перенесенню, як правило, збирання кінцевої 
продукції та збереженню за країнами базування ролі постачальника інноваційних вузлів і компонентів. 

По-третє, прямі іноземні інвестиції дозволяють країні-експортеру капіталу одержувати можливість доступу до дефіцитних 
ресурсів у країнах-реципієнтах. Прикладом є американські ТНК-нафтодобувачі, які контролюють видобуток нафти у більшості країн 
Перської Затоки.  

По-четверте, вкладання коштів в інвестиційні ринки країн-реципієнтів передбачає можливість отримання там більш високих 
прибутків, що в остаточному підсумку буде працювати на економіку країни базування капіталу. 

І нарешті те, що є найбільш важливим для країн базування: економічна влада ТНК є важливим фактором геополітичних відносин 
між країнами базування і країнами-реципієнтами. 
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Таким чином, транснаціоналізація діяльності фірм стає необхідною умовою формування й підтримки конкурентоспроможності 
країни їх походження. 

За даними Word Investment Report (2013), близько 60% світової торгівлі, обсяг якої на сьогоднішній день становить більше 20 
трлн дол., припадає на торгівлю проміжними товарами або послугами, використовуваними на різних стадіях процесу виробництва товарів і 
послуг для кінцевого споживання. Фрагментація виробничих процесів і розосередження по різних країнах їх виробництв призвели до появи 
«безмежних» виробничих систем. Це можуть бути послідовні ланцюги або складні мережі, їх сфера охоплення може бути глобальною або 
регіональною, зазвичай їх називають глобальні виробничі системи (ГВС) [2]. 

За даними міжнародної консалтингової компанії Orbis, у світі налічується більше 37 млн економічних акторів: як фізичних осіб, 
так і фірм, розташованих у 194 країнах світу. Результати аналізу глобальних мереж розкривають «архітектуру» глобальної власності. 
Глобальна мережа ТНК містить три типи економічних акторів: 77456 акціонерів, 43060 ТНК (більше половини ТНК світу) і 479 992 
компаній, які беруть участь у мережі. Загальна мережа складається з 600 508 вузлів і 10006987 зв'язків. За дослідженнями 
Дж. Глеттфілдера, менше 1% компаній контролюють до 40% усієї мережі [3]. Фактично дане ядро глобальної мережі, більшість учасників 
якого є глобальними фінансовими компаніями, і є центром прийняття рішень, відповідно до яких формуються сучасні тенденції на 
глобальному фінансовому ринках, а також політика глобальної інформаційної асиметрії.  

 Приблизно 80% світової торгівлі координується ТНК в рамках їх глобальних виробничих мереж. Країни, які найбільш 
інтегровано до глобальних потоків капіталу, порівняно з масштабом їх економіки, як правило, є активними учасниками ГВС. ТНК 
координують ГВС через складні мережі взаємодії між постачальниками й різних режимів управління: від прямої власності на закордонні 
філії до договірних відносин і комерційних угод [2].  

Як партнерства на базі способів організації міжнародного виробництва, не пов'язаних із участю в капіталі (СНУК), так і іноземні 
філії можуть забезпечити приймаючим країнам можливість інтегруватися у глобальні виробничо-збутові ланцюги. Одна з головний переваг 
СНУК полягає в тому, що вони є гнучкими механізмами взаємодії з місцевими компаніями, які забезпечують ТНК іманентні стимули для 
інвестування в підтримку життєздатності своїх партнерів у рамках поширення знань, технологій і навичок [1]. З іншого боку, створюючи 
місцевий філіал через здійснення ПІІ, ТНК сигналізує про свою довгострокову прихильність справі розвитку приймаючої країни. Залучення 
ПІІ є також більш оптимальним варіантом для країн, що мають обмежений виробничий потенціал [1]. 

Місце, яке займає країна у глобальній виробничій системі визначає її конкурентоспроможність у міжнародному поділі праці. 
Насамперед країни мають визначитись з реальним потенціалом розвитку  конкурентних переваг, які наддадуть їм можливість стратегічного 
позиціонування у глобальних виробничих системах. Для отримання доступу до ГВС, одержання вигоди з участі у ГВС і реалізації наданих 
ГВС можливостей модернізації потрібен структурований підхід, що передбачає: визначення конкретного місця ГВС у загальних стратегіях 
розвитку й політиці промислового розвитку, створення умов для зростання ГВС у результаті формування й підтримання сприятливого 
середовища для інвестицій і торгівлі та створення допоміжної інфраструктури та нарощування виробничого потенціалу місцевих фірм. Для 
зменшення ризиків, пов'язаних з участю у ГВС, необхідна надійна екологічна, соціальна й управлінська основа [2]. 

Об’єктивні реалії функціонування ГВС потребують перегляду підходів до формування політики промислового розвитку та 
торгівельної політики. Стратегії розвитку, пов'язані із ГВС, потребують наявності більш цілеспрямованої політики, яка приділяє увагу 
вузьким виробництвам у рамках ГВС.  

Якщо виробництво експортно-орієнтованого продукту є імпортно-залежним через його убудованість у ГВС, протекціоністська 
торговельна політика може призвести до негативних наслідків.  

За сучасних умов підвищується значення регіональних виробних мереж, оскільки індустріалізація на базі ГВС спирається на 
більш міцні зв'язки з базою постачання в сусідніх країнах [2]. 

Необхідність модернізації в рамках ГВС мотивує країни до зміцнення партнерських відносин із провідними фірмами, що 
займаються розвитком промисловості. Водночас ГВС потребують наявності системи регулювання для забезпечення того, щоб спільні 
зусилля з економічної, соціальної та екологічної модернізації сприяли досягненню сталого розвитку.  

Для забезпечення участі місцевих фірм у ГВС необхідне створення й підтримка сприятливого середовища для інвестицій і 
торгівлі, а також створення необхідної інфраструктури для участі у ГВС. Сприятливе середовище для торгівлі та інвестицій передбачає 
загальні умови для ділової діяльності, включаючи торговельну та інвестиційну політику, а також податкову й антимонопольну політику, 
режим регулювання ринку праці, інтелектуальну власність, доступ до землі та ряд інших сфер політики (вимоги Рамкової основи 
інвестиційної політики з метою сталого розвитку ЮНКТАД (РОІПСР)) [4]. Спрощення процедур торгівлі й інвестиційної діяльності має 
особливо важливе значення для ГВС, у яких товари багаторазово перетинають кордони і де існує потреба нарощування виробничого 
потенціалу для експорту. Для залучення виробництв ГВС вкрай необхідне надання надійної фізичної та «нематеріальної» інфраструктури 
(включаючи логістику і телекомунікації). Встановлення ефективних комунікаційних і транспортних зв'язків може також сприяти 
«стабільності» операцій у рамках ГВС. Оскільки виробничі системи зазвичай носять регіональний характер, міжнародне партнерство для 
розвитку інфраструктури може бути особливо корисним. 

Таким чином, виходячи з вищенаведеного дослідження теоретичних положень і практичного світового досвіду побудови 
взаємовідносин між ТНК і національними економіками, слід визначити такі специфічні принципи їх оптимальної взаємодії: 

 поважання суверенітету країн, де вони діють; 
 забезпечення виконання вимог законодавчих систем цих країн; 
 у формуванні своєї стратегії виходити із пріоритетів економічної політики країн, де вони діють; 
 дотримання вимог конкуренції та антимонопольного регулювання; 
 невтручання у внутрішню політику приймаючих країн; 
 утримання від корупції; 
 поважання соціокультурних цілей, цінностей і традицій приймаючих країн; 
 забезпечення у своїй діяльності вимог глобальної екологічної безпеки; 
 дотримання принципів соціальної відповідальності перед суспільством; 
 забезпечення у своїй діяльності виконання принципів формування відносин з урядами держав за моделлю «стратегічного 

партнерства». 
Характерною рисою сучасного міжнародного простору є його організаційно-структурний характер. Міждержавні відносини, 

зіткнення національних інтересів, вирішення наявних суперечностей завжди включають у дію систему міжнародних організацій і 
міжнародно-правових режимів глобального, регіонального чи субрегіонального рівнів. Мережа міжнародних організацій, що діяла у той чи 
інший історичний термін, впливала на розвиток подій на міжнародній арені, певною мірою знижувала межу політичної невизначеності 
шляхом стабілізації очікувань сторін і таким чином підвищувала рівень національної та міжнародної безпеки. Історична тенденція до 
підвищення можливостей міжнародних організацій впливати на безпеку тісно пов’язана із загальносвітовими процесами інтеграції та 
глобалізації. 

На сучасному етапі розвитку світової економічної системи формування конкурентних стратегій ТНК одним із концептуальних 
положень є концепція глобального управління у трикутнику «ТНК – держави – міжнародні організації», складові якого є рівновеликими 
силами, що в разі відсутності взаємовигідної співпраці здатні суттєво зашкодити одна одній, а отже, світоцілісності в цілому. 

- Синергізму слід домагатися також через об'єднання в одне ціле міжнародних інвестиційних і торговельних угод. 
Регіональні торговельні й інвестиційні угоди мають особливо важливе значення з точки зору виробничих систем, оскільки регіональні 
зусилля щодо лібералізації формують регіональні виробничі системи і передбачають розподіл доданої вартості.  
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Актуальність регіональних виробничих систем показує потенційні наслідки перетворення регіональних торговельних та 
інвестиційних угод на регіональні домовленості по промисловому розвитку. Такі угоди можуть бути спрямовані на створення 
транскордонних кластерних утворень шляхом спільного інвестування в необхідну для ГВС інфраструктуру та спільного нарощування 
виробничого потенціалу. Створення таких домовленостей передбачає комплексну підтримку партнерських зв'язків між урядами макро-
регіону, між урядами та міжнародними організаціями з метою надання технічної допомоги і нарощування потенціалу й між державним і 
приватним секторами з метою інвестування в інфраструктуру і виробничий потенціал регіональних виробничих систем [2]. 

Критерії оптимального узгодження пріоритетів розвитку держави та ТНК іноземного походження подано на рисунку. 
Таким чином, можна зробити висновок, що для формування процесу узгодження цілей діяльності транснаціональних корпорацій 

з інтересами країн базування та країн-реципієнтів з метою запобігання можливим конфліктами між усіма сторонами оптимальна взаємодія 
ТНК з міжнародними організаціями має будуватися на засадах таких специфічних принципів: 

з організаціями глобального рівня: 
- упровадження на добровільній основі правил поведінки відповідно до вимог законодавчих норм системи 

міжнародного права; 
- потреба врахування пріоритетів розвитку світового суспільства, які визначаються міжнародними організаціями;  
- дотримання принципів прозорості у своїй діяльності; 
- здійснення постійних консультацій із питань узгодження цілей діяльності ТНК та інтересів країн базування і країн-

реципієнтів інвестицій для запобігання виникненню конфліктів; 
- дотримання вимог надання інформації з питань порушення державних гарантій і міжнародних норм щодо прав 

іноземних інвесторів у приймаючих країнах;  
- дотримання принципів забезпечення глобальної екологічної безпеки й соціальної відповідальності перед світовим 

суспільством; 
- дотримання вимог міжнародних організацій у сфері трудових відносин; 

з організаціями регіонального рівня: 
- дотримання вимог спільної торговельної політики та політики щодо руху товарів, послуг, осіб, капіталу, технологій, 

«ноу-хау» між державами-членами організацій; 
- урахування при формуванні стратегії пріоритетів сільськогосподарської та промислової політики країн-членів 

економічних регіональних організацій; 
- дотримання вимог політики у сфері екологічної та соціальної безпеки у країнах-членах регіональних організацій; 
- урахування у своїй діяльності пріоритетних напрямів розвитку співробітництва між країнами-членами регіональних 

організацій; 
надання пропозицій і консультацій щодо поліпшення інвестиційного клімату у країнах-членах регіональних угруповань.При 

побудові державної стратегії взаємодії України із ТНК на основі моделі «стратегічного партнерства» необхідним є дотримання таких 
принципів державної регуляторної політики: для ТНК зарубіжного походження – необхідність застосування справедливого й 
недискримінаційного режиму; стимулювання ТНК до реалізації переважно інвестиційних стратегій, орієнтованих на розвиток експортного 
інноваційного виробництва; вимагання дотримання ТНК принципів соціальної відповідальності відносно населення приймаючої країни; 
для ТНК національного походження – створення передумов для реалізації потенціалу транснаціоналізації власних підприємств і галузей 
економіки країни залежно від видів стратегій, що впроваджуються; вимагання дотримання принципів економічної безпеки країни. 
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АСИММЕТРИЧНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ: СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ 

 
Палагута Н., аспирант кафедры экономической теории Донецкого национального университета   
 
Палагута Н. Асимметричность информации: сущность и формы проявления. 
Рассмотрена сущность и формы проявления асимметричности информации на различных рынках, таких как рынок страхования, рынок 
труда и кредитный рынок. Отмечен ряд отличий в формах проявления информационной асимметрии на этих рынках, в связи с чем 
возникает необходимость дополнительных исследований. Подчёркнуто, что, наличие сходных характеристик обусловливает 
целесообразность рассмотрения проблемы асимметричности информации на всех рынках одновременно.  
Описаны ключевые понятия, необходимые для дальнейшего изучения проблемы, среди которых – понятия «информация» и 
«информационная асимметрии». Изучены основные проблемы, возникающие в рамках асимметричности информации, а именно проблема, 
морального риска, неблагоприятного отбора, рационирования кредитов и др.  
Проанализированы работы отечественных и зарубежных ученых теоретического и эмпирического характера. Выявлены различия в 
выводах, сделанных этими учеными, что обусловливает необходимость проведения дальнейших исследований. 
Ключевые слова: информация, асимметрия, моральный риск, неблагоприятный отбор, сигнализирование, рационирование кредита. 
Палагута Н. Асиметричність інформації: сутність та форми прояву. 
Розглянуто сутність та форми прояву асиметричності інформації на різних ринках, таких як ринок страхування, ринок праці та кредитний 
ринок. Відмічено ряд відмінностей форм проявлення інформаційної асиметрії на цих ринках, у зв’язку з чим виникає необхідність 
подальших досліджень. Підкреслено, що наявність схожих характеристик обумовлює доцільність розглядання проблеми на всіх ринках 
одночасно.  
Описані ключові поняття, необхідні для подальшого вивчення проблеми, серед яких поняття «інформація» та «інформаційна асиметрія». 
Досліджено головні проблеми, які виникають в рамках асиметричності інформації, а саме проблема морального ризику, несприятливого 
відбору, раціонування кредиту, тощо.  
Проаналізовано роботи вітчизняних та закордонних вчених теоретичного та емпіричного характеру. Виявлено відмінності у висновках, 
зроблених цими вченими, що обумовлює необхідність проведення подальших досліджень.  
Ключові слова: інформація, асиметрія, моральний ризик, несприятливий відбір, сигналізування, раціонування кредиту.  
Palaguta N. Asymmetric information: its nature and forms. 
The article concentrated on the nature and the forms of asymmetric information revision. It is concluded that it could arise in different markets, 
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including insurance, labor, credit markets. It was noticed that there were several differences in informational asymmetry display in those markets, 
which makes it necessary to proceed with the research work in this field. On the other hand, presence of some similar characteristics makes it 
important to study the problem in all of the markets simultaneously.  
This paper also presented a description of the key notions that are important for the following problem studying, such as moral hazard, adverse 
selection, credit rationing, etc.  
The paper analyses theoretical and empirical research works carried out by Ukrainian and foreign scientists, where some differences in conclusions 
were discovered so that the importance of further research in this area was made clear.  
Keywords: information, asymmetry, moral hazard, adverse selection, signalizing, credit rationing.  
 

Постановка проблемы. Одним из современных феноменов, имеющих отношение к экономическим процессам в целом и к их 
состоянию в условиях экономического кризиса, является асимметричность информации. 

Поскольку кризисы наносят значительный урон благосостоянию страны, целью экономической политики должна стать не только 
разработка планов по выходу из кризиса, но недопущение их развития. Это значит, что существует необходимость выявления причин 
кризисов до того, как они нанесут полномасштабный удар по экономике страны.  

Одной из подобных причин является асимметричность информации, которая в значительной степени приводят к развитию 
кризисных явлений, а значит, нуждается в выработке рычагов воздействия для ее регулирования. Но для того, чтобы предупредить 
разрушительное воздействие фактора асимметричности информации на экономику страны, необходимо ясно понимать формы ее 
проявления на различных рынках. 

На данный момент отечественными и зарубежными учеными выявлено влияние асимметричности информации на многих рынках, 
таких как товарный, кредитный, финансовый рынок, рынок труда, рынок страхования и другие.  

Асимметричность информации, в частности, проявляет себя в банковских отношениях, где подрывает стабильность банковских 
учреждений и может приводить как к банковской панике, так и приводить к кризису. 

Таким образом, выяснение сущности понятия «асимметричность информации», а также изучение ее воздействия на рынки является 
важным элементом разработки антициклического регулирования.  

Анализ публикаций. Данная проблема была рассмотрена в трудах таких ученых как Дж. Акерлофф, К. Эрроу, Дж. Стиглер, Дж. 
Стиглиц, М. Ротшильд, М. Спенс, Ф. Мишкин, Р. Бебчук. 

Целью данной статьи является выяснение понятия асимметричности информации, а также изучение ее воздействия на различные 
рынки. В первую очередь будут даны представления о сущности асимметричности информации, а затем будут рассмотрены механизм и 
последствия ее воздействия на различные рынки.  

Результаты исследования. Понятие информации, ее свойства и функции как средства производства многие годы привлекают 
внимание ученых-экономистов. Кембриджский толковый словарь бизнес терминологии определяет информацию как факты или детали о 
человеке, компании, продукции и т.д. [1].  Информация должна обладать следующими главными свойствами: достоверность, полнота, 
правильность, правдивость, надежность, сбалансированность, объективность, востребованность, полезность, актуальность [2].  

Информация, в отличие от других благ, может находиться во владении нескольких субъектов одновременно, причем, в некоторых 
случаях, передаваться незаметно одним из владельцев субъектам без ведома других владельцев, поскольку может быть продублирована 
неограниченное число раз. Кроме того, она не подвергается физическому износу, ввиду того, что не имеет материальной формы, но может 
стать неактуальной или общеизвестной, в результате чего потеряет свою ценность и привлекательность для потенциального покупателя. В 
то же время, она станет общественным благом [3]. 

Информация обладает ценностью, потому что может влиять на поведение индивидов, их решения, а следовательно, в рамках 
компании и на прибыль. Таким образом, можно подытожить, что информация представляет собой данные, которые являются а) 
достоверными и своевременными, б) организованными в соответствии с потребностями, в) и ведут к пониманию, снижая неуверенность [4]. 

Под асимметрией понимают отсутствие или нарушение симметрии [5-6]. Следовательно, под асимметричностью информации, в 
литературе понимают  ситуацию, при которой преимущество имеет сторона, обладающая большим количеством знаний касательно 
совершаемой сделки, заключаемого договора и т.д.  От недостатка информации могут страдать как учреждения и компании, так и 
отдельные индивиды, клиенты, потребители [6-7]. 

Можно различить следующие формы, которые может принимать асимметричность информации на рынке: неблагоприятный отбор, 
моральный риск или затраты на мониторинг, а также агентская проблема [8]. 

Под неблагоприятным отбором понимают ситуацию, при которой организация или потребитель не может определить степень 
надежности контрагента (или продукции) при совершении сделки.  При этом сторона, обладающая меньшим количеством информации 
желает выбрать самый безопасный вариант, а сторона, обладающая большим ее количеством не намеренна ею делиться, а старается извлечь 
из нее максимальную для себя выгоду.  

Проблема морального риска представляет собой в общем случае ситуацию, при которой сторона сделки склоняется к рисковому 
поведению, поскольку знает, что потери понесет другая сторона сделки.  

В условиях морального риска, стороны будут стараться получить как можно больше информации о контрагенте. Но мониторинг 
может оказаться затратным.  

В случае, когда операция осуществляется через посредника, возникает агентская проблема. Под агентом, в данном случае 
понимают посредника,  а под принципалом – конечного потребителя. В подобной ситуации агент должен представлять интересы 
принципала, действовать  в его интересах. При таких условиях информация распределяется неравномерно между агентом и принципалом, 
поскольку агент обладает большим количеством информации, и приобретение ее не сопряжено с такими же затратами, как для принципала. 
Кроме того, агент может различными способами уклоняться от своих обязательств, а надзор за его деятельностью для принципала 
сопряжен с новыми затратами [9]. 

Асимметричность информации может проявляться в различных сферах жизни. В данной статье будут рассмотрены несколько 
примеров.  

Так, например, ярким примером существования асимметричности информации является рынок медицинский и услуг и связанных с 
ними услуг страхования. Впервые этой темы коснулся К. Дж. Эрроу в своей статье  «Неопределенность и экономика благосостояния 
здравоохранения», где он в первую очередь утверждает что «специальные экономические проблемы медицинского обслуживания могут 
быть истолкованы как способы приспособления к существованию неопределенности относительно возможности болезни и действенности 
лечения» [10].  Эрроу отмечает, что в условиях функционирования конкурентной модели (т.е. при допущении того, что «услуги, которые 
были бы предложены и проданы, и цены, которые были бы заплачены за них, если бы каждый индивид на рынке предлагал или покупал 
услуги по существующим ценам так, как будто бы его решения не имеют никакого влияния на них, и если бы существующие цены были 
такими, что количество доступных   услуг, равнялось бы общему количеству, которое другие индивиды хотели бы купить при отсутствии 
наложенных ограничений на предложение или спрос» [10]), и при выполнении условий двух теорем оптимальности государство могло бы 
ограничиться регулированием распределения покупательной способности, таким образом, что рынок достигал бы оптимального 
конкурентного равновесия. Из чего следует возможность достижения любого оптимального желаемого состояния [10]. 

Но, сравнив модель и реальность, ученый приходит к выводу об их различии.   
Например, он отмечает, что важным моментом является факт того, что в медицинском обслуживании значимость имеет «бремя 

риска». Т.е. человек находится в опасности заболеть и возникнет необходимость лечения. Существуют индивиды желающие переложить 
бремя риска, а также другие индивиды, желающие на себя возложить это бремя. Но, с другой стороны, количество возможных рисков 
настолько велико, что все их невозможно учесть, так что некоторые услуги просто не существуют на рынке. Таким образом, равновесие 
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нарушается, и т.д. [10]. 
Кроме того, само наличие страховки вызывает определенные проблемы. В первую очередь, это моральный риск (т.е. изменение 

поведения индивидуума и его склонность рисковать здоровьем больше, нежели раннее). А также проблема неблагоприятного отбора. В 
случае медицинского обслуживания под ним понимается перераспределение страховых выплат от лиц с низкой склонностьою к 
заболеваниям, к лицам с высокой склонностью [10].  

Далее Эрроу говорит о сигналах, которые неизбежно возникают в условиях асимметричности информации (под которой здесь в 
основном понимается незнание клиента о возможностях, знаниях, и качестве лечения у конкретного специалиста), и которые 
свидетельствуют в пользу того или другого  медицинского учреждения. Во-первых, Эрроу подчеркивает, что  врач, в отличие от 
предпринимателя, должен имеет доверительные отношения с клиентом, и, во-вторых, стараться не просто продать услугу, а иметь желание 
улучшить здоровье больного. Таким образом, он пошлет сигнал о своей добросовестности [10]. 

Другим способом уменьшить неопределенность является образование и лицензирование специалистов, которые служат гарантами 
качества предоставляемых услуг [10] 

Асимметричность информации может также проявлять себя и на товарном рынке. В своей знаменитой статье 1970 г. «Рынок 
«лимонов»: неопределенность качества и рыночный механизм» Дж. Акерлоф среди прочего предложил математическую модель ее 
существования на рынке автомобилей. Он утверждает, что информационная асимметрия возникает на рынке автомобилей потому, что 
продавцы знают о продаваемых ими автомобилях больше, чем потенциальные покупатели, и к тому же им не выгодно продавать только 
хорошие автомобили, поскольку хорошая репутация в итоге создается для автомобиля, а не для их предприятия. Кроме того, и плохие, и 
хорошие автомобили продаются по одной и той же цене, по причине того, что покупатель может определить качество товара только через 
некоторое время после покупки. Эта тенденция приводит к понижению качества продаваемых автомобилей и в дальнейшем –  к 
уменьшению рынка и его коллапсу [11]. 

Акерлоф также поддерживает идею о существовании асимметричности информации на рынке медицинского страхования и 
утверждает, что эта ситуация полностью аналогична ситуации на рынке автомобилей. Только в данном случае, уже клиенты имеют больше 
информации (о своем здоровье), чем страховая компания. Акерлоф предполагает, что среди застрахованных будет все больше граждан с 
худшими показателями здоровья, что, в конце концов, также приведет к коллапсу. Коллапсу способствует также и недобросовестное 
поведение некоторых продавцов, которые неизбежно вытесняют с рынка честных [11]. 

Среди способов борьбы против возникновения проблем, связанных с информационной асимметрией Акерлоф, кроме 
лицензирования, называет наличие фирменного знака и создание сетей [11]. 

Дальнейшее развитие тема асимметричности информации на страховом рынке получила в работах М. Ротшильда и Дж. Стиглица. В 
своей работе «Равновесие наконкурентном рынке страхования: эссе по экономике неполной информации» (англ. “Equilibrium in Competitive 
Insurance Market: Esssay on the Economics of Imperfect Information”) они теоретически рассмотрели возможность существования равновесия 
на конкурентном рынке страхования. Ученые пришли к выводу о том, что в условиях асимметричности информации существование 
равновесия на конкурентном рынке страхования почти невозможно, т.к. индивидуумы, находящиеся в группе высокого риска оказывают 
внешнее воздействие на положение индивидуумов в группе с низким риском (т.е. в силу существования проблемы неблагоприятного 
отбора). Кроме того, структура равновесия, как и его существование, полагались на допущения, невозможные в условиях равномерного 
распределения информации. Это значит, что, средства людей из низкой группы риска оплачивают счета клиентов из высокой группы риска. 
В конце концов, рынок сужается и приходит к коллапсу [11]. 

Тем не менее, ученые отметили тот факт, что работа их чисто теоретического характера, и что, при проведении эмпирических 
исследований возможны другие результаты [12] 

Работа Дж. Лиу (Jerry W. Liu) и М. Брауна (Mark J. Browne) «Асимметричная информация, транзакционные издержки и внешние 
воздействия на рынке страхования» (англ.“Asymmetric Information, Transaction Cost, and Externalities in Competitive Insurance Markets”) 
продолжает исследование Ротшильда и Стиглица. Авторы утверждают, что главной проблемой работы Ротшильда и Стиглица являются 
условия, которые не учитывают ни прибыли, ни транзакционных затрат, а также предполагают покрытие всех возможных рисков. Однако, 
подчеркивают Лиу и Браун, ситуация полного покрытия рисков случается довольно редко, и к тому же эмпирические исследования  не 
подтвердили теоретических предположений. Например, замечают авторы, люди из группы риска в некоторых случаях покупают больше 
страховых полисов, чем люди из группы малого риска [13]. 

Таким образом, Лиу и Браун предлагают проводить подобные исследования, учитывая большее количество факторов, например, 
такие как доход, тяжесть возможных убытков, склонность к риску, личные предпочтения и др. В таких условиях, наступает новый вид 
равновесия, без сильного внешнего эффекта, оказываемого одной группой на другую в модели Ротшильда и Стиглица [13]. 

Эмпирическое исследование Дж. Кардона и И. Хэндела (James H. Cardon; Igal Hendel) вообще не нашло подтверждения наличия 
асимметричности информации в сфере страхования. Авторы утверждают, что зачастую выбор различных видов страхового полиса зависит 
от множества мелких факторов, которые невозможно учесть [14]. 

Что касается сигнализирования, то этой теме посвящена работа Майкла Спенса «Сигнализирование на рынке труда». В его работе в 
целом речь идет об «эндогенных рыночных процессах, в рамках которых работодатель требует (а индивидуум передает) информацию о 
потенциальном работнике, которая в конце концов определяет результат скрытой лотереи найма, предлагаемую заработную плату  и 
распределение работ между людьми и людей на рабочие места на рынке» [15]. 

 В первую очередь он говорит о проявлении асимметричности информации на рынке труда, где она заключается в том, что 
работодатель не может располагать изначально всей необходимой информацией о работнике, а выясняет нужные факты только через 
некоторое время после найма. Но работодатель, конечно, должен располагать какими-то данными о потенциальных работниках, чтобы 
сделать выбор. Факторами указывающими на пригодность или непригодность индивида для выполнения конкретной работы могут 
служить: образование, предыдущая работа, расовая и половая принадлежность, наличие или отсутствие криминального прошлого и т.д. 
[15]. 

Сигналами Спенс называет те из этих характеристик, которые могут быть изменены (например, образование или опыт работы), а 
неизменные – индексами [15]. 

Вопроса образования касается и  Дж. Акерлоф в статье «Рынок «лимонов»: неопределенность качества и рыночный механизм». Он 
говорит: «Необученный работник может быть наделен значительными врожденными способностями, но качество этих способностей 
должно быть удостоверено "образовательным учреждением", прежде чем компания сможет позволить себе принять его на работу» [11]. 

Спенс использует образование, иллюстрируя механизм сигнализирования, и приходит к выводу о том, что сигналы изменяются с 
течением времени, причем они определяются поведением и желанием предпринимателей и способностями работников (с приходом новых 
работников на рынок у работодателя появляется новая информация о них, он устанавливает новые критерии набора, ставку заработной 
платы и т.д.;  в соответствии с этим со временем меняются и сигналы). Таким образом, «каждый виток цикла приводит к следующему» [15]. 

Похожая ситуация происходит с индексами. Хотя на первый взгляд нет прямой связи между продуктивностью работника и его 
полом, например, при ближайшем рассмотрении оказывается, что она существует. Так, если в какой-то момент времени будут посланы 
сигналы о том, что мужчины более продуктивны по причине преимущества в образовании (больших затрат на образование) на новом витке 
женщинам придется потратить на образование больше, для того, чтобы претендовать на то же место, что и мужчины и наоборот [15]. 

Проблема асимметричности и сигнализирования на рынке труда становиться тем более актуальной по причине активизации 
трудовых миграций в современном мире [16]. 

Информационная асимметрия существует также на кредитном рынке. В первую очередь, она проявляется аналогично рынку 
«лимонов». Заемщик располагает большим количеством информации о своем проекте и рисках с ним связанных, чем кредитор. Поскольку 
кредитор не в состоянии определить надежность заемщика, он устанавливает усредненную процентную ставку для всех заемщиков. Таким 
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образом, заемщики, чьи проекты не предполагают серьезных рисков, платят больше, чем должны были бы, а заемщики с рискованными 
проектами – меньше. Т.е. возникает проблема неблагоприятного отбора, которая снижает количество качественных инвестиционных 
проектов [17]. 

Кроме того, возникает проблема рационирования кредитов, обсуждаемая в статьях Стиглица и Вейса «Рационирование кредита на 
рынке с несовершенной информацией», «Асимметричность информации на кредитном рынке и ее применение в макроэкономике» (“Credit 
Rationing in Markets with Imperfect Information”,”Asymmetric Information in Credit Markets and Its Implications for Macro-Economics”) и др., 
которая заключается в том, что некоторым заемщикам отказывают в кредите без достаточного основания, причем ставка процента 
повышается, привлекая, в основном, инвесторов с рискованными проектами [17]. 

Сохраняется также и проблема морального выбора, поскольку некоторые заемщики склонны к растрате или принятию участие в 
рискованных проектах [17]. 

Эти и другие факторы в совокупности могут приводить к различным проблемам, таким как коллапс рынка, банковская паника или 
кризис.  

Выводы. Таким образом, становится понятна важность информации и обладание ее в современном мире. Тем не менее, 
необходимо отметить тот факт, что асимметричность информации будет постоянно проявлять себя на различных рынках. Поэтому 
возникает необходимость ее регулирования.  

С другой стороны, эмпирические исследования в области асимметричности информации не всегда подтверждают ее наличие. Ввиду 
этого факта, появляется понимание важности проверки теоретических исследований эмпирическим путем.  

Множество ученых ведут исследования, стараясь предотвратить негативные последствия влияния информационной асимметрии. 
Однако, проблема все еще требует более глубокого изучения.  
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Писаренко С.М. Україна в системі інтеграційних тенденцій ОЧЕС 
Розглядаються питання основних напрямів регіональної інтеграції у світовій економіці і місця ОЧЕС в системі сучасних процесів 
глобалізації і регіоналізації. У статті наголошується, що кожна країна -учасниця ОЧЕС, а також ЄС має власну зацікавленість у цьому 
регіональному інтеграційному об’єднанні. Для України особливо важливим є залучення можливостей ОЧЕС для вирішення проблем 
диверсифікації джерел енергопостачання, реалізації проектів розвідки та видобування енергоносіїв на шельфі Чорного моря, розбудови 
енерготранспортних комунікацій, вирішення проблем енергозбереження, а також взаємодія у забезпеченні регіональної безпеки, у сфері 
боротьби з тероризмом, організованою злочинністю. Підкреслюється, що Україна під час головування в ОЧЕС зробила значний внесок у 
вирішенні проблем його розвитку. 
Ключові слова: глобалізація, регіональна інтеграція, міжнародне співробітництво, об’єднання, країна - учасниця 
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Писаренко С.М. Украина в системе интеграционных тенденций ОЧЕС 
Рассматриваются вопросы основных направлений региональной интеграции в мировой экономике и место ОЧЕС в системе современных 
процессов глобализации и интеграции. В статье подчеркивается, что каждая страна – участница ОЧЕС, а также ЕС заинтересованы в этом 
региональном интеграционном объединении. Для  Украины особенно важно использовать участие в ОЧЕС для решения проблем 
диверсификации источников энергоснабжения, реализации проектов разведки и добычи энергоносителей на шельфе Чорного моря, 
строительства энерготранспортных коммуникаций, решения проблем энергозбережения, а также взаимодействия в обеспечении 
региональной безопастности, в  сфере борьбы с терроризмом, организованной преступностью. Подчеркивается, что Украина во время 
своего председательства в ОЧЕС внесла значительный вклад в решение проблем его развития. 
Ключевые слова: глобализация, региональная интеграция, международное сотрудничество, объединение, страна -участница 
Pysarenko S.M. Ukraine in the BSEC integration trends 
In the article reviewed the issues of main areas of regional integration in the world economy and the place of BSEC in the system of modern 
processes of globalization and regionalisation. Made the accent that each member State of BSEC and EU has its own interest in this regional 
integration associations. For Ukraine is especially important the engagement of BSEC opportunities to resolve problem of energy diversification, 
implementation of exploration projects and production of energy resources in the Black Sea, developing energy transportation routes, and also 
cooperation in regional security, combating terrorism and organized crime. It is emphasized that Ukraine under the chairmanship of BSEC has made a 
significant contribution to solving the problems of  organization development. 
Key words: globalization, regional integration, international cooperation, association of countries - participants 

 
До визначальних процесів розвитку сучасної світової економіки відноситься регіоналізація. Створення регіональних інтеграційних 

об’єднань було пов’язано з новою хвилею міжнародної економічної інтеграції, яка розпочалася в умовах глобалізації з кінця 80-х років 
ХХст. і визначалася так званим ’’новим регіоналізмом’’.  

Глобалізація сприяла підвищенню ступеня економічної, екологічної, науково – технічної, правової та інформаційної 
взаємозалежності національних економік, підвищенню рівня їх екомічної відкритості.  

Розвиток процесів регіоналізації світової економіки  пов’язаний із формуванням різних форм економічної інтеграції.  Погляди 
науковців відносто  форм інтеграції як основи формування регіональних інтеграційних об’єднань неоднозначні, особливо це відноситься до 
митних союзів. Ця проблема була досліджена ще у 1950р., коли французским економістом М.Біє і американским Дж.Вайнером була 
створена теорія митних союзів, в якій був визначений  ефект стимулювання росту (trade – creation) внутрішньоблокової торгівлі і її 
гальмування ( trade – diversion).  

Пізніше Дж.Бхагвати  та його прихильники прийшли до висновку, що преференційні торгові угоди також гальмують 
багатосторонню вільну торгівлю [1] 

Такі висновки пояснюються  тим, що ефекти митного союзу на різних етапах його формування  проявляються по – різному. Це 
намагалися довести у своїх роботах А.І.Солоага і А.Вінтерс (2000р.), К.Кернат (2001р.), Ф.Ді та Дж.Галі (2003р.),С..Гош.і С.Яиарик 
(2004р.), К.Каррер  (2006р.) [2 

Лібералізація торгівлі в регіональному інтеграційному об’єднанні збільшує національні ринки збуту і дозволяє країнам – 
учасницям використовувати економію на масштабах виробництва і таким чином підвищувати цінову конкурентоспроможність на 
внутрішньому та зовнішньому ринках. 

Крім того, лібералізація  внутрішньорегіональної торгівлі сприяє конкуренції між фірмами країн – учасниць і стимулює їх до 
технологічних та організаційних інновацій. 

Торгова відкритість країн – учасниць регіонального інтеграційного об’єднання  визначається зовнішньоторговою, фіскальною, 
валютною та іншими напрямами макроекономічної політики цих країн. Існуючий  рівень інтеграції чим  регіонального інтеграційного 
об’єднання може бути розрахований  як частка внутрішньо регіонального експорту  до суми товарного експорту країн - учасниць. Чим 
більша ця частка, тим вищий рівень регіональної міжнародної інтеграції. 

Починаючи з 90-х років ХХст. кількість  міжнародних інтеграційних об’єднань з різною формою інтеграції  в  регіонах світу 
збільшується. Особливо інтенсивно розвиваються ці процеси після фінансової кризи 1997 – 1998 рр. в Азійсько – Тихоокеанському регіоні ( 
АТР). 

Для східно – азійської інтеграції  специфічною характеристикою є боротьба учасників процесу за провідну роль і лідерство в 
ньому. Так Китай намагається посилити свій вплив на АТР приєднанням до зони вільної торгівлі НАФТА\АСЕАН, що зможе привести до 
створення зони вільної торгівлі з ринком в 1,7млрд. споживачів, ВВП – майже в  2трл. дол.  Передбачається також створення Східно - 
Азійського форуму, в якому приймуть участь Китай, Японія та Південна Корея.  

Між країнами Північно – Східної Азії та Центральної Азіі та між Росією, Китаєм та чотирма центрально – азійськими країнами 
СНД  розвивається співробітництво, яке направлено на боротьбу з тероризмом, а також в області транспортних комунікацій, енергетики, 
телекомунікацій, сільського господарства, торгівлі. Передбачається, що  в перспективі і інші азійські країни,  включаючи Монголію, 
В’єтнам, Індію та Пакистан, будуть залучені до трансконтинентальної інтеграції. 

Розвиток співробітництва між країнами Чорноморського регіону стало можливим завдяки  названим процесам, які відбуваються у  
світовій економіці, і пов’язаних з ними  змінами у політико – економічній структурі Європейського континенту. 

Починаючи з 1992р., коли країни  Чорноморського регіону прийняли спочатку ’’Босфорську Заяву’’, а потім ’’Стамбульську 
Декларацію’’, ОЧЕС існує і розвивається на основі забезпечення прав людини, економічної свободи і безпеки для країн – учасниць. 

  Пріоритетні напрями міжнародного співробітництва в ОЧЕС визначені на зустрічі глав країн – учасниць в Москві у 1996р. До них 
відноситься : 

 - спрощення візового режиму; 
 - формування спільного  митного режиму у зовнішній торгівлі; 
 - уніфікація податкового режиму; 
- заохочення до співпрації в різних сферах економічної діяльності. Таким чином, у перспективі передбачаєтьмя створення митного 

союзу [4]  
У сучасних умовах значна увага приділяється перетворенню регіону Чорного моря у зону миру, стабільності та безпеки,   ОЧЕС -  в 

зони вільної торгівлі і кооперації в Чорноморському регіоні на основі  розвитку  активних відносин на взаємовигідних засадах, поглиблення 
контактів в політичній, виробничій, торгівельній та науково-технічній сферах.  

Вважається, що найголовнішою та значимою метою функціонування ОЧЕС залишається саме існування широкої платформи для 
переговорів усіх країн та організації, що мають свої інтереси в Чорноморському регіоні. 

ОЧЕС відноситься до регіональних інтеграційних об’єднань, які знаходяться на етапі формування зони вільної торгівлі. У зв’язку з 
цим розвиток внутрішньо - регіональної торгівлі  вимагає системи узгоджених заходів країн – учасниць, направлених на створення 
відповідних умов забезпечення режиму вільного руху товарів, послуг, капіталу, розширення виробничої кооперації та спільного 
підприємництва, реалізації моделі структурної інтеграції. 

ЄС розглядає ОЧЕС як платформу для здійснення власної чорноморської політики. З приєднанням до ЄС Румунії та Болгарії у 2007 
р. ЄС отримав стратегічну геополітичну присутність у Чорноморському регіоні та можливість впливати на інтеграційні процесі так, як це 
має місце у Середземномор’ї та в Балтійському регіонах. Значна увага зі сторони ЄС приділяється взаємодії з окремими країнами – 
учасницями ОЧЕС. ЄС має намір звернутися з проханням до ОЧЕС надати йому статус спостерігача у цьому у регіональному 
інтеграційному об’єднанні.  

Нова ініціатива ЄС охоплює країни зони Чорноморського басейну, які мають різний формат відносин з ЄС: Туреччина (кандидат на 
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вступ), Україна  (кандидат на підписання Угоди про асоціацію);Україна, Молдова, Вірменія, Азербайджан, Грузія (країни – учасниці 
Європейської політики сусідства), Росія (стратегічне партнерство) та країни-члени ЄС – Румунія, Болгарія та Греція, програмного 
документу «Чорноморська синергія», підписаному у 2007 р. У цьому документі ключовими секторами, які , на думку ЄС, потребують 
посиленого регіонального співробітництва, названі  енергетика, транспорт, захист довкілля, переміщення людей та товарів, безпека. 
регіону. 

ЄС визначає конкретні механізми своєї участі у реалізації регіональних проектів в зоні Чорноморського басейну, які передбачають 
їх фінансову підтримку через залучення таких залучення міжнародних фінансових структур, як  ЄБРР, ЧБТР, Європейського 
інвестиційного банку та приватних фондів; надання технічної допомоги для поглиблення співробітництва; розробка  регіональних програм; 
спільне фінансування проектів; залучення бізнес і науково-дослідних структур, що працюють в регіоні (Ділова Рада країн ОЧЕС, 
Міжнародний центр чорноморських досліджень); розвиток міжпарламентської взаємодії;  координація з регіональними програмами і 
проектами ЄС, які вже реалізуються в Чорноморському регіоні; Існують такі  програми ЄС, як TACIS, TRACECA (транспортний коридор 
«Європа - Кавказ - Центральна Азія»), INOGATE (міждержавний нафто-газотранспортний коридор), в  яких деякі члени ОЧЕС вже 
включені. 

Передбачається проведення регулярних зустрічей керівництва ЄС з міністрами закордонних справ  країн - учасниць ОЧЕС для 
обговорення питань постачання газу і нафти з Каспію; боротьби з сепаратизмом, нелегальною міграцією і контрабандою; захисту 
навколишнього середовища та створення нових транспортних комунікацій; використання існуючих структур і організацій для проведення 
заходів співпраці між ЄС і чорноморськими державами. 

Зі свого боку країни - учасниці ОЧЕС надають особливої ваги розвитку конструктивних відносин з ЄС. Декларація міністрів 
закордонних справ ОЧЕС “Посилення співпраці з Європейським Союзом” (Кишинів, 28 жовтня 2005 р.) підкреслює, що “посилення 
відносин з ЄС, зокрема в економічній сфері, створило б додатковий поштовх для діяльності ОЧЕС у напрямі  посилення співробітництва в 
регіоні та сприяло б тісній взаємодії з іншим регіональними та міжнародними організаціями”. 

У загальній інтеграційній системі ОЧЕС кожна з країн – учасниць обирає свої напрями стратегічного партнерства, які визначаються 
на основі  спільності інтересів,засобів і форм їх реалізації. Рівень стратегічного партнерства залежить  від  конкретних життєво важливих 
сфер, у яких стратегічні інтереси двох країн повністю збігаються. 

Україна визначає свої зовнішньополітичні пріоритети і вибудовує систему відносин стратегічного партнерства у трьох головних 
вимірах – на рівні інтеграційних процесів з ЄС, на рівні країн-глобальних гравців (США, РФ, КНР) та на регіональному рівні (Польща, 
Туреччина та інші).  Ці основні напрями української зовнішньої політики є взаємодоповнюючими.    

Головна мета відносин стратегічного партнерства України з провідними країнами світу, у тому числі і з країнами – учасницями 
ОЧЕС полягає в посиленні міжнародних гарантій безпеки України, її суверенітету, територіальної цілісності, демократичного розвитку й 
економічного зростання[5]. 

На південному напрямі найважливішим стратегічним партнером України є Туреччина. Україна і Туреччина наближені до найбільш 
конфліктогенних зон світу – Балкан, Кавказу, Близького Сходу. Неврегульованість конфліктних ситуацій, можливість їх розповсюдження 
створюють нестабільну атмосферу в регіоні Чорного моря. Отже безпосередній інтерес обох країн значною мірою полягає в ефективному 
розв’язанні регіональних безпекових проблем. Обидві країни беруть активну участь у регіональних миротворчих процесах. 

Україна і Туреччина позитивно ставляться до активізації ролі ЄС у процесі врегулювання «заморожених» конфліктів, вважаючи, 
що європейський чинник здатний ефективно сприяти примиренню ворогуючих сторін, налагодженню міжрегіонального діалогу та 
співробітництва.   

Обидві країни зацікавлені у створенні системи колективної безпеки в Чорноморському регіоні, що прямо пов’язано із 
нафтогазовими та транспортними проектами. Їх реалізація вимагає формування субрегіональних структур безпеки, які б утворили спільну 
платформу для співробітництва в цій сфері із максимальним врахуванням інтересів всіх держав регіону.  

Українсько-турецьке стратегічне партнерства передбачає розвиток  взаємодії у таких сферах, як політичний діалог, розбудова 
договірно-правової бази двосторонніх відносин, торговельно-економічні взаємини, співпраця в галузях оборони, енергетики, транспорту і 
консульських відносин, а також взаємодія у культурно-гуманітарній сфері 

Турецька сторона висловлює зацікавленість в участі у проектах інфраструктури, які заплановані до реалізації на території України, 
обміні інформацією щодо створення технопарків (Національний Проект “Технополіс” та його складова “Bionic Hill”), Національного 
проекту “Енергія природи” та його складової “Теплий дім” та Національного проекту “Індустріальні парки України”. 

Основним політичним документом українсько – турецьких міжнародних відносин є «Договір про дружбу і співробітництво між 
Україною і Туреччиною від 4 травня 1992року. Сучасна українсько – турецька договірна база є досить розвиненою і складає понад 100 
міжнародних документів.  

Зовнішньоекономічна діяльність України і Туреччини характеризується  такими показниками, як обсяг експорту товарів в 
розрахунку на одну особу (відповідно 1511,0 млн.дол. США і 2017,3 млн.дол. США); обсяг імпорту товарів на одну особу  ( 1859,0 млн.дол. 
США і 3127  млн.дол. США (2012р.).Обсяг експорту України до Туреччини у 2012р. дорівнював 3,685,1 млрд. дол.. США, обсяг імпорту – 
1,952млрд. дол. США. Причому, якщо за останні шість років обсяг експорту залишався майже на одному рівні, то імпорт мав тенденцію до 
збільшення ( Табл. 1)  

 
Таблиця 1 – Динаміка торгівлі товарами між Україною та Туреччиною, млрд. дол. США 

Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

Товарообіг 4,622 6,583 3,079 4,324 5,230 5,637  

Експорт 3,650 4,633 2,127 3,036 3,749 3,685 

Імпорт 0,972 1,950 0,952 1,298 1,481 1,952 

Сальдо 2,630 2,683 1,174 1,728 2,568 (+)1,733 

Джерело: за даними Державного комітету статистики України  
 
У торгівлі з Туреччиною Україна має найбільше позитивне сальдо серед усіх своїх зовнішньоторговельних партнерів. Туреччина 

займає друге місце (після Російської Федерації) серед споживачів українських експортних товарів. Основними товарами українського 
експорту до Туреччини є сталевий прокат, вугілля, мінеральні добрива та інша продукція хімічної промисловості, а імпорту з Туреччини – 
текстиль, продукція машинобудування, побутова хімія, сільськлгосподарська продукція. 

У перспективі у перспективі ( до 2016р.) можна прогнозувати створення зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною; 
зростання українсько – турецького товарообороту до 10 млрд. дол..США; активізацію економічного співробітництва в трансчерноморській 
транспортно – логістичній системі; поглиблення стратегічного співробітництва в науково -  технічній, інноваційній, енергетичній, 
туристичній сферах.; залучення України до енергетичних проектів, що реалізуються на території Туреччини (Набукко, Тапар). 

У період головування в ОЧЕС з січня по червень 2013 року Україна на основі сформованих пріоритетів ОЧЕС у спільній декларації 
країн - учасниць, ухваленій на Ювілейному саміті ОЧЕС у червні 2012 року, а також оновленого Економічного порядку денного об’єднання 
на майбутнє спрямовувала свої зусилля  на розвиток багатостороннього економічного співробітництва в Чорноморському регіоні; 
реалізацію існуючих проектів Чорноморської окружної автомагістралі та морських магістралей; просування ініціатив у сфері охорони 
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довкілля Чорного моря ; формування єдиних спільних стандартів для розвитку круїзного туризму, що дозволить створювати якісний 
конкурентоспроможній  туристичний продукт на  зовнішньому ринку [6]. 

 Значна увага була приділена Україною у досягненні компромісу щодо маршруту Чорноморської окружної автомагістралі,  
підготовці багатостороннього документу  про мультимодальні перевезення. Ця угода надасть можливість безпосередньо з’єднати  порти 
міст за допомогою поромно-залізничного сполучення, що  спростить процес транспортування товарів, зменшивши  час затримки товарів у 
портах (за рахунок спрощення митних процедур), що у свою чергу буде сприяти збільшенню  товарообігу між країнами – учасницями  і 
матиме позитивний вплив на розвиток туристичного сектору в системі морських портів Чорноморського регіону. 

Важливим напрямом діяльності України  було сприяння створенню зони вільної торгівлі в ОЧЕС на основі лібералізації торгівлі та 
гармонізації режимів зовнішньої торгівлі з врахування норм СОТ; посилення діалогу з ЄС та СОТ щодо надання ОЧЕС необхідної  
підтримки  у  створенні  зони вільної торгівлі. 

Питання зміцнення фінансових можливостей на основі більш повного використання програмно-орієнтованого бюджету ОЧЕС було 
основним  у роботі України у роботі  з Чорноморськоим банком торгівлі та розвитку, Фондом розвитку проектів та залучених ресурсів.  

Посилення співпраці з  міжнародними організаціями та регіональними ініціативами, імплементація наявних договорів між країнами 
ОЧЕС та ЄС,  намагання створити об’єднання причорноморських портів різних країн, що може дати синергетичний эффект, створити 
Адмііністрацію причорноморських портів займали важливе місце в діяльності України під час головування в ОЧЕС. 

Значні зусилля України були направлені на посилення співпраці мерій міст, розташованих на березі Чорного моря; розширення  
досвіду вирішення однотипних муніципальних проблем меріями міст чорноморських сусідів з інших країн; надання муніципалітетам 
узагальнених матеріалів про діяльність мерій міст, розташованих на березі Чорного моря і однотипних муніципальних мерій міст  
чорноморських сусідів з інших країн. 

Україною був започаткований Форум ЗМІ Чорноморського регіону з метою висвітлення його проблем засобами масової 
інформації; була  надана можливість меріям міст Чорного моря подавати публікації на порталі інформаційних повідомлень 
«BlackSeaNews». 

У теперішній час Україну призначено країною – координатором з туризму і робочої групи з торгівлі  та економічного розвитку, а 
також   робочої групи  з транспорту (на два роки). 

Україна намагається через причорноморське співробітництво з країнами – учасницями ОЧЕС,  на основі взаємодії державних і 
підприємницьких структур забезпечити приєднання економічного  простору України до економічного і правового простору європейського 
континенту.  

 Основними завданнями України у ОЧЕС в умовах європейського вектора інтеграції є:  
- розробка системи пріоритетів у відносинах з  країнами - учасницями ОЧЭС;  
- робота над зміною української законодавчої бази, що відповідає за міждержавне та регіональне співробітництво;  
- розробка моделі взаємодії існуючих інституційних механізмів (у т.ч. міжурядових, міжпарламентських, банківських) для 

посилення інтеграційних процесів; 
- забезпечення економічної безпеки, зниження рівня економічної залежності;  
- активізація політики, спрямованої на об’єднання зусиль по забезпеченню стабільності в країнах регіону; 
- сприяння розвитку майбутніх транспортно–енергетичних комунікацій і відповідної інфраструктури, що поєднують Європу й 

Азію, враховуючи інтенсивний їх розвиток у майбутньому [7,с.193-200]   
- вирішення проблем регіональної безпеки, зокрема, поступової  демілітаризацію басейну Чорного моря та врегулювання 

конфліктів, виходячи з того, що розробка і реалізація заходів зміцнення довіри та безпеки у військово-морській галузі буде сприяти 
підвищенню безпеки як причорноморських держав, так і європейського континенту загалом.  

Особливо важливим для України є залучення можливостей ОЧЕС для вирішення проблем диверсифікації джерел 
енергопостачання, реалізації проектів розвідки та видобування енергоносіїв на шельфі Чорного моря, розбудови енерготранспортних 
комунікацій, вирішення проблем енергозбереження. 

Для України важливою залишатиметься взаємодія з ОЧЕС у сфері боротьби з такими викликами та загрозами, як тероризм, 
організована злочинність, наркотрафік, торгівля людьми тощо 
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Пономарьова М.А., Тяглов С.Г. Механізм стимулювання зниження негативного впливу на навколишнє середовище в рамках 
забезпечення екологічної безпеки : регіональний аспект. 
У статті здійснено аналіз основних недоліків інструментів російського механізм стимулювання зниження негативного впливу на навколишнє 
середовище. Зокрема, зроблено акцент на неефективності застосовуваних систем екологічного нормування та екологічних платежів , що 
спираються спочатку на концепцію «нульового ризику» для здоров'я людини і вимагають від підприємств реалізації надмірно жорстких лімітів 
впливу на навколишнє середовище, недосяжних за технологічними і фінансовим умовам на сучасному рівні розвитку. Крім того , санітарно - 
гігієнічне нормування, що використовується в якості методологічної основи визначення технічних екологічних нормативів , призводить до 
відсутності обліку регіональних аспектів реалізації процесів природокористування. У зв'язку з цим у статті сформована нова концептуальна модель 
механізму стимулювання зниження негативного впливу на навколишнє середовище, що базується на системі видачі комплексних екологічних 
дозволів з урахуванням найкращих доступних технологій , і дозволяє нівелювати вищеназвані недоліки . 
Ключові слова: екологізація, екологічне нормування, екологічні платежі, найкращі доступні технології , комплексні екологічні дозволи . 
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Пономарева М.А., Тяглов С.Г. Механизм стимулирования снижения негативного воздействия на окружающую среду в рамках 
обеспечения экологической безопасности: региональный аспект. 
В статье осуществлен анализ основных недостатков инструментов российского механизм стимулирования снижения негативного воздействия на 
окружающую среду. В частности, сделан акцент на неэффективности применяемых систем экологического нормирования и экологических 
платежей, опирающихся изначально на концепцию «нулевого риска» для здоровья человека и требующих от предприятий реализации чрезмерно 
жестких лимитов воздействия на окружающую среду, недостижимых по технологическим и финансовым  условиям на современном уровне 
развития. Кроме того, санитарно-гигиеническое нормирование, используемое в качестве методологической основы определения технических 
экологических нормативов, приводит к отсутствию учета региональных аспектов реализации процессов природопользования. В связи с этим в 
статье сформирована  новая концептуальная модель механизма стимулирования снижения негативного воздействия на окружающую среду, 
базирующуюся на системе выдачи комплексных экологических разрешений с учетом наилучших доступных технологий, и позволяющая 
нивелировать вышеназванные недостатки.  
Ключевые слова: экологизация, экологическое нормирование, экологические платежи, наилучшие доступные технологии, комплексные 
экологические разрешения. 
Ponomareva M.A., Tyaglov S.G. Incentive mechanism to reduce negative impacts on the environment within the framework of environmental 
security: a regional perspective . 
The article analyses the main shortcomings of the Russian incentive mechanism tools reduce the negative environmental impact. In particular, focus on 
ineffectiveness of ecological systems and environmental charges, based initially on the concept of "zero risk" to human health and requiring implementation of 
excessively rigid limits environmental impacts, technological and financial unattainable conditions at a modern level of development. In addition, the sanitary-
hygienic regulations, used as a technical definition of the methodological framework of environmental regulations, results in a lack of regional dimension of 
environmental management processes. In this article a new conceptual model of incentive mechanism reducing negative environmental impact, based on the 
system for integrated environmental permits, taking into account the best available technology, and to neutralize these disadvantages. 
Keywords: ecology, environmental regulation, environmental payments, best available technology, integrated environmental authorization. 

 
Обеспечение экологической безопасности страны и регионов требует формирования действенного механизма стимулирования снижения 

негативного воздействия на окружающую среду посредством внедрения экологически чистых (и энергоэффективных) технологий. Создание такого 
механизма предполагает не только установление ограничительных, запретительных и штрафных мер, но и формирование условий для обеспечения 
их выполнения, в первую очередь, технико-технологических и организационно-экономических. Кроме того, данный механизм должен предъявлять 
природопользователям, с одной стороны, объективные и выполнимые требования по снижению негативного воздействия на окружающую среду, с 
другой стороны, достаточно серьезные негативные последствия (экономического и административного характера, вплоть до закрытия 
производства) при их невыполнении. 

Следует, однако, констатировать, что действующий в настоящее время в РФ и регионах механизм полностью противоречит данным 
требованиям – а именно, предъявляет природопользователям, с одной стороны, практически невыполнимые требования в части соблюдения 
установленных (чрезмерно жестких по многим параметрам) лимитов воздействия на окружающую среду, а с другой стороны – чрезмерно мягкие, в 
большинстве случаев формальные, санкции (в виде, например, необязательных экологических платежей), которые редко доводятся до реального 
воплощения в действительность. В целом это приводит к тому, что данный механизм не работает, и снижение загрязнения окружающей среды не 
происходит, как не происходит и масштабной экологизации и повышения энергоэффективности производственной сферы. Это требует проведения 
полномасштабного анализа действующих в настоящее время в РФ и регионах инструментов стимулирования экологизации экономики и 
формирования комплекса мер по его совершенствованию. 

Вопросам обеспечения экологической безопасности и экологизации экономики, формирования действенных механизмов и инструментов 
стимулирования снижения негативного воздействия предприятий на окружающую среду посвящено значительное количество работ. 
Теоретические и методологические основы определения эффективных механизмов, инструментов, подходов к стимулированию снижения 
негативного антропогенного воздействия на окружающую среду освещены в трудах таких авторов, как: Анопченко Т., Гирусов Э., Глухов В., 
Долятовский В., Новоселов А., Перелет Р., Петелин А., Чепурных Н. и др. Вопросам повышения эффективности механизмов стимулирования 
рационального природопользования и охраны окружающей среды на региональном и местном уровнях посвящены работы известных ученых:  
Адама А., Ахполовой В., Аганина Д., Бабкова А., Базелюк А, Горшковой Ю., Гранберга А., Лаптева Н., Ломовцевой О., Россинской М., Терешиной 
М, и др. Подходы к решению задач снижения ресурсо- (в том числе, энерго-) емкости и негативного воздействия хозяйствующих субъектов и 
производственной сферы, в целом, на окружающую среду и качество жизни, представлены в исследованиях известных ученых: Аверченкова А., 
Бегак М., Боравской Т., Буяновой Э., Гашо Е., Гокжаевой Е., Гусевой Т., Захарова А., Мекуш Г., Руут Ю., Шарипова А. и др.  

Тем не менее, до сих пор остается нерешенной проблема экономического обоснования пределов допустимого воздействия предприятий на 
окружающую среду, что приводит к противоречивым и технологически невыполнимым экологическим требованиям к их деятельности.  

Цель данной статьи – на основе исследования действующих в РФ и ее регионах инструментов и механизма стимулирования снижения 
негативного воздействия на окружающую среду сформировать его новую концептуальную модель, базирующуюся на системе выдачи 
комплексных экологических разрешений с учетом наилучших доступных технологий, а также предложения по корректировке действующих в 
Российской Федерации систем нормирования негативного воздействия на окружающую среду и экологических платежей в направлении 
обеспечения комплексного предотвращения загрязнения на основе наилучших доступных технологий и усиления функции, стимулирующей 
экологически целесообразное поведения хозяйствующих субъектов. 

Инструментарная база стимулирования экологизации экономики и снижения негативного воздействия на окружающую среду включает в 
себя целую систему инструментов и методов:  экологическое нормирование; платежи за загрязнение окружающей среды; оценка воздействия 
предприятий на окружающую среду; экологическая ответственность и экологическое страхование; экологический мониторинг; экологический 
аудит; экологическая сертификация и экомаркировка. 

Анализ действенности данных инструментов, показывает их недостаточную эффективность. Одной из наиболее разработанных в 
Российской Федерации является процедура оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Однако практически не действуют и не развиты 
такие инструменты, как экологическая экспертиза, экологическая сертификация и маркировка, экологическое страхование и экологическая 
ответственность. Не доведены до логического конца и практически не функционируют такие важные инструменты как экологическое 
нормирование и стандартизация, система экологических платежей. 

Из всех вышепредставленных инструментов целесообразно акцентировать внимание на системах экологического нормирования и 
экологических платежей, т.к. именно эти инструменты являются центральными в общем механизме стимулирования экологизации и снижения 
негативного воздействия на окружающую среду. Это обусловлено тем, что от действенности данных двух инструментов во многом зависит 
эффективность всех остальных (экологическая сертификация, мониторинг, стандартизация, маркировка и т.д.).  

Система экологических платежей является фактически основным экономическим инструментом стимулирования экологически 
ориентированного поведения хозяйствующих субъектов производственной сферы, деятельность которых является одной из главных причин 
продолжающего роста негативного воздействия на окружающую среду. Так как она методологически и функционально напрямую связана с 
системой экологического нормирования, то эти два инструмента необходимо рассматривать во взаимосвязи. На настоящий момент можно сказать,  
что основной их недостаток в том, что фактически они не работают. И главной причиной этого является изначально чрезмерно жесткие условия 
лимитирования  негативного воздействия на окружающую среду для производственных предприятий, ориентированные на нулевой риск для 
здоровья населения. В результате предприятиям предъявляются требования, недостижимые не только финансово, но и технологически. Это, 
конечно, требует их существенной трансформации. 

Если более подробно говорить именно о системе экологических платежей, то она характеризуется целым рядом недостатков,  из которых 
основными можно считать следующие: 
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- неналоговый характер экологических платежей (приводит к тому, что их взимание не контролируется налоговыми органами, а 
предприятия воспринимают выплаты по экологическим платежам как досадное препятствие для нормальной работы, или как способ региональных 
администраций вытянуть из них дополнительные средства); 

- отсутствие механизма целевого использования средств от экологических платежей, т.е. платежи, основной назначение которых должно 
являться стимулирующим, на практике таковыми не являются, так как выполняют бюджетообразующую функцию (причем расходы региональных 
и федерального бюджетов на охрану окружающей среды систематически на порядок ниже, чем получаемые доходы от выплат по экологическим 
платежам); 

- экономически необоснованная методика расчета размеров экологических платежей, построенная на «презумпции виновности» 
производственных предприятий: предприятие должно платить в любом случае – если вписывается в установленные лимиты воздействия на 
окружающую среду, и если не вписывается в данные лимиты, а также оно не освобождается от обязанности строительства различного рода 
очистных сооружений, и внедрения экологически чистых технологий; 

- в установленных лимитах фактически никак не отражаются региональные особенности процесса природопользования, хотя в 
законодательстве и отмечается обратное, что приводит не только к загрязнению территорий, но и игнорированию особенностей их экосистем, 
которые в результате необходимости соблюдения нормативов качества, например, сбрасываемой воды, изменяют естественный ее состав в сторону 
снижения концентрации некоторых веществ. 

Что касается системы нормирования в области охраны окружающей среды, то оно заключается в установлении нормативов качества 
(состояния) окружающей среды, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности, иных нормативов в области охраны окружающей среды, а также государственных стандартов и иных нормативных документов в 
области охраны окружающей среды. 

Предполагается, что нормативы состояния должны основываться на тех характеристиках экосистем, которые наиболее информативно 
реагируют на антропогенное воздействие, значимое для состояния данной экосистемы в целом. Подразумевается также, что, в свою очередь, 
установление нормативов предельно допустимых воздействий на экосистемы способствует регулированию загрязнения окружающей среды, 
изъятия природных ресурсов, ограничению антропогенной трансформации экосистем. Таким образом, развитие экологического нормирования 
призвано обеспечить создание системы реальных, отражающих фундаментальные природные процессы и возможности современных технологий, 
ориентиров минимизации антропогенного воздействия. 

Логика регулирования качества окружающей среды посредством нормативов качества окружающей среды в РФ может быть представлена 
следующим образом. В основе конечного установления предельно-допустимых воздействий предприятий на различные компоненты окружающей 
среды лежит санитарно-гигиеническое нормирование. В отношении истории развития нормирования верен принцип антропоцентризма: 
значительно ранее прочих были установлены нормативы приемлемых для человека условий среды (прежде всего, производственной). Тем самым 
было положено начало работам в области санитарно-гигиенического нормирования. Однако человек – не самый чувствительный из биологических 
видов, и принцип «Защищен человек – защищены и экосистемы», вообще говоря, неверен. 

Экологическое нормирование предполагает учет так называемой допустимой нагрузки на экосистему. Допустимой считается такая 
нагрузка, под воздействием которой отклонение от нормального состояния системы не превышает естественных изменений и, следовательно, не 
вызывает нежелательных последствий у живых организмов и не ведет к ухудшению качества среды. Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
— нормативы, устанавливающие концентрации вредного вещества в единице объема (воздуха, воды), массы (пищевых продуктов, почвы) или 
поверхности (кожа работающих), которые при воздействии за определенный промежуток времени практически не влияют на здоровье человека и 
не вызывают неблагоприятных последствий у его потомства. Как экологическое, так и санитарно-гигиеническое нормирование основано на знании 
эффектов, оказываемых разнообразными факторами воздействия на живые организмы.  

В основе санитарно-гигиенического нормирования лежит понятие предельно допустимой концентрации. Санитарно-гигиенические и 
экологические нормативы не указывают на источник воздействия и не регулируют его деятельность напрямую. Однако они используются при 
установлении научно-технических нормативов — требований, предъявляемых собственно к источникам воздействия. К научно-техническим 
нормативам относятся нормативы выбросов и сбросов вредных веществ (ПДВ и ПДС), образования отходов и лимиты их размещения, а также 
технологические, строительные, градостроительные нормы и правила, содержащие требования по охране окружающей природной среды.  

Научно-техническое нормирование означает введение ограничений деятельности хозяйственных объектов в отношении источников 
воздействия на окружающую среду. В том числе, определяются предельно допустимые потоки вредных веществ, которые могут поступать от 
источников воздействия в воздух, воду, почву. Таким образом, от предприятий требуется не собственно обеспечение тех или иных ПДК, а 
соблюдение пределов выбросов и сбросов вредных веществ, установленных для объекта в целом или конкретных источников, входящих в его 
состав. Зафиксированное превышение величин ПДК в окружающей среде само по себе не является нарушением со стороны предприятия, однако 
служит сигналом, что нужно более детально разобраться с тем, как предприятие выполняет установленные научно-технические нормативы (а в 
ряде случаев свидетельствует о необходимости тщательного анализа ситуации, чтобы понять, какие нормативы следует пересмотреть). 

Анализ системы нормирования качества окружающей среды в РФ, осуществленный группой российских и зарубежных ученых, 
работающих в рамках проекта сотрудничества России и ЕС [1], показывает, что существующие российские природоохранные требования, 
основанные на использовании ПДК, для целого ряда загрязняющих веществ в настоящее время являются избыточно жесткими и нереальными с 
точки зрения их достижения экономически целесообразными способами. Предприятия не в состоянии достичь установленных нормативов, в 
результате чего получила широкое распространение практика использования нормативов для временно согласованных выбросов (ВСВ, ВСС). 
Такие разрешения выдаются в индивидуальном порядке регулирующими органами, которые обладают широкими полномочиями определять 
условия разрешений по своему усмотрению и, следовательно, могут быть подвержены коррупции. Временные нормативы ПДВ и ПДС зачастую 
соответствуют реальным объемам выбросов загрязняющих веществ, что не создает для предприятия никаких стимулов к улучшению этих 
показателей, это значит, что в целом система экологических стандартов не отвечает своей цели, заключающейся в постепенном снижении уровней 
загрязнения окружающей среды. Нормативы предельно-допустимых выбросов/сбросов (ПДВ/ПДС) устанавливаются для каждого предприятия в 
отдельности на основании результатов сложных расчетов и моделирования рассеивания загрязняющих веществ, с учетом стандартов качества 
окружающей среды. При этом не принимаются во внимание ни технические, ни экономические аспекты деятельности предприятия. 
Законодательные акты сами по себе не устанавливают предельных значений выбросов для особо опасных веществ. Более того, отсутствие гибкости 
системы допустимых выбросов сильно ограничивает возможности постепенного внедрения методов сокращения или предотвращения загрязнения. 
При установлении этих нормативов был использован подход, ориентированный на нулевую степень риска возможных негативных воздействий на 
здоровье людей, вместо подхода, основанного на управлении риском, используемого в ЕС. Данные стандарты требуют жесткого контроля 
огромного количества загрязняющих веществ без учета того, насколько сложным или даже невозможным является их соблюдение на практике. В 
результате, регулирующие органы не способны осуществлять мониторинг или обеспечивать соблюдение этих стандартов в полном объеме. По той 
же причине, субъекты регулирования считают, что достижение соответствия этим стандартам является технически невозможным или потребует 
чрезмерных затрат, а, следовательно, не стремятся их соблюдать, поскольку стандарты воспринимаются как неоправданные и обременительные. 

Таким образом, российская система экологического  и технического нормирования изначально построена на принципах «нулевого риска» 
для здоровья человека. Это означает, что предельно допустимые нормы негативного воздействия на окружающую среду для предприятий 
определяются на основе предельно-допустимых концентраций вредных веществ в окружающей среде, которые, в свою очередь, рассчитаны на 
основе санитарно-гигиенических нормативов, ориентированных на воздействие, абсолютно безопасное для человека (в том числе в течение 
длительного времени), т.е. нулевое воздействие на его здоровье. Учитывая, что данные требования фактически предъявляются к производственным 
площадкам и территориям (а не только, например, к жилым помещениям или районам), их выполнение на уровне современных технологий  пока 
недостижимо. В такой ситуации предприятие, даже внедряющее современные технологии, все равно окажется «виновным» в загрязнении 
окружающей среды, что никак не создает для них стимулы к улучшению показателей негативного  воздействия на окружающую среду. Кроме того, 
рассматриваемая система инструментов не учитывает региональных аспектов природопользования, используя одинаковые нормы воздействия на 
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окружающую среду для всех предприятий, что требует дальнейших исследований в направлении ее совершенствования. Существующая сейчас 
система экологических платежей никак не стимулирует предприятия к внедрению экологически чистых технологий.  

Для преодоления основных выявленных недостатков данной системы, на основе анализа действующего в развитых странах Европейского 
Союза механизма снижения негативного воздействия на окружающую среду, в работе предлагается переход к системе выдачи комплексных 
экологических разрешений для промышленных установок, при которой ПДВ/ПДС для промышленных объектов будет определяться на основе 
наилучших доступных технологий (далее – НДТ) (рис. 1).  

Комплексные экологические разрешения (далее – КЭР) в Европейском Союзе санкционированы Директивой 96/61/EC о Комплексном 
Предотвращении и Контроле Загрязнений [2], в соответствии с которой, комплексные экологические разрешения обеспечивают решение 
следующих задач: выдачу разрешений промышленным объектам в индивидуальном порядке с учетом местных особенностей; реализацию 
комплексного подхода к выдаче разрешений (означающего необходимость учета всех видов воздействия промышленной и иной деятельности на 
окружающую среду, в целом, а не каждого из ее элементов в отдельности; проведение оценки с точки зрения потребления энергии и минимизации 
отходов, рассмотрение воздействия производственной установки с учетом всех этапов ее жизненного цикла; учет факторов потребления сырьевых 
материалов, в том числе, воды; принятие мер по предотвращению риска загрязнения после вывода установки из эксплуатации) и к защите 
окружающей среды, в целом (недопущение случайного или непреднамеренного попадания загрязнений из одной среды в другую); возможность 
общественности участвовать в процессе принятия решения о выдаче разрешения и доступа к информации; применение «наилучших доступных 
технологий»; акцент на предотвращение и снижение загрязнений в источнике в отличие от очистки и контроля «на конце трубы»; предотвращение 
аварий и минимизация последствий аварий; минимизацию вреда окружающей среде при закрытии объекта.[3] 

Основным преимуществом предлагаемого механизма является то, что комплексные экологические разрешения уже включают в себя 
лимиты показателей негативного воздействия на окружающую среду (сбросов/выбросов, размещения производственных отходов), установленные 
для конкретного предприятия на основе его финансовых возможностей и существующего уровня технико-технологического развития, 
определяемого на основе «справочников по наилучшим доступным технологиям» (отраслевым, а также горизонтальным). Если предприятие 
выполняет установленные в КЭР требования, запланированные для улучшения показателей воздействия на окружающую среду, то оно 
освобождается от любых финансовых санкций (в виде штрафов в зарубежной практике, и в виде экологических платежей – в российской). Такие 
санкции возникают только в том случае, если по вине предприятия запланированные работы не были выполнены и установленные лимиты не были 
достигнуты. 

Конкретные параметры воздействия предприятия на окружающую среду (т.е. нормативы сбросов/выбросов/образования и размещения 
отходов) определяются как планируемыми технологическими изменениями в производственных процессах, так и режимом использования 
природных объектов на данной территории (например, для водоемов, используемых в целях рыбоводства и рыболовства, нормативы воздействия 
могут быть более строгими в отношении ряда загрязняющих веществ). Кроме того, в системе КЭР заложен комплексный подход к оценке вредного 
воздействия на окружающую среду, означающий невозможность снижения негативного воздействия на один из компонентов окружающей среды 
(атмосферу, водную среду, почву) при его увеличения за счет другого компонента. 

 
 
 

Рисунок 1 – Механизм стимулирования экологизации на основе комплексных экологических разрешений и наилучших доступных 
технологий [авторская разработка] 

 
Центральную роль в предлагаемом механизме играют «наилучшие доступные технологии», под которыми понимаются «технологии и 

организационные мероприятия, которые позволяют свести к минимуму воздействие на окружающую среду, в целом, и осуществление которых не 
требует чрезмерных затрат». НДТ описывает технологии и соответствующие им предельные величины выбросов (ПВВ). Понятие «наилучшие 
доступные технологии» (НДТ) определены в Директиве ЕС по комплексному контролю и предотвращению загрязнения (далее – Директива ККПЗ) 
как «самая эффективная и передовая стадия развития производственной деятельности и методов эксплуатации установок, которая свидетельствует 
о практической пригодности определенных методов (методик, технических приемов) для создания принципиальной основы обеспечения 
предельных величин выбросов/сбросов, предназначенных для предотвращения и, если это нереально, общего снижения выбросов/сбросов и 
сокращения воздействия на окружающую среду, в целом» [2].Модернизация экономики региона, в первую очередь, производственной сферы, на 
основе наилучших доступных технологий (энергоэффективных, экологически чистых), таким образом, становится основным условием и способом 
снижения негативного воздействия на окружающую среду.  

Внедрение предлагаемого механизма предполагает обеспечение координации деятельности всех институтов, участвующих в управлении 
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устойчивым развитием природо-хозяйственной системы региона («бизнес», «власть», «наука», «общественность»). На сегодняшний момент можно 
сказать, что каждая из этих групп субъектов хозяйственных отношений, в значительной степени, функционируют автономно. Основными 
противоречиями, при этом, являются вопросы поиска общих интересов, а также финансирования мероприятий и определения прав и обязанностей 
каждой из сторон в процессе реализации выработанных решений. В связи с этим, в регионах должны быть созданы прецеденты для успешного 
(результативного) взаимодействия бизнеса, власти и науки, которое позволит обеспечить за счет четкого распределения обязанностей и ролей в 
процессе подготовки справочников по НДТ и внедрения принципов Директивы ККПЗ существенный прорыв в области модернизации и перехода к 
эколого- и энергоэффективным технологиям. Особое внимание должно быть уделено разработке российских Справочников по НДТ. Для этого, 
помимо Федерального, должны быть созданы Региональные центры по НДТ, а также в регионах (в первое время, в рамках 3-5 пилотных проектов) 
сформированы полнофункциональные экспертные группы по НДТ - т.е. совокупность представителей предприятий и организаций различных форм 
собственности и видов деятельности, объединенных, например, по кластерно-отраслевому принципу (для составления отраслевых справочников по 
НДТ)  в целях разработки справочников по НДТ в данном регионе. Данные экспертные группы могут быть также включены в отраслевые 
экспертные группы, формируемые в регионах в рамках работ по разработке программ инновационно-инвестиционного развития.  
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ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ  

ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 

Правдивцев П.А., к.е.н., доцент, ДонНУ   
 
Правдивцев П.А. Инноваційно-інвестиційна діяльність економічних суб’єктів як чинник розвитку національної економіки 
України. 
В статті доведено, що забезпечення сталого соціально-економічного розвитку України неможливе без активної інноваційно-інвестиційної 
діяльності економічних суб’єктів. На прикладі досягнень високо розвинутих країн розкрито роль і значення інноваційної моделі 
економічного розвитку. Констатовано низький рівень  інноваційного стану української економіки. 
Показано, що для реалізації інноваційної моделі національної економіки України, необхідні великі обсяги інвестицій. У зв’язку з цим 
проаналізовано основні інвестиційні джерела та їхню структуру. На підґрунті аналізу статистичних показників, доведено, що найбільшу 
питому вагу в загальному обсязі інвестицій в основний капітал в Україні посідають власні кошти підприємств і організацій. Показано 
причини зниження інвестиційної спроможності українських підприємств і організацій, а також українських громадян. 
Розкрито роль і значення інвестиційної діяльності держави. Зроблено висновок щодо вельми низької частка державних коштів щодо 
інвестування в основний капітал і зокрема в основний капітал в промисловості. Проте показано переважну роль української держави в 
інвестуванні наукових інноваційних робіт та інноваційних  технологічних розробок.  
Ключові слова: державна інноваційна політика, інновації, інвестиції, інноваційно-інвестиційна модель економічного розвитку, 
інвестиційні джерела, іноземні інвестиції, кошти державного й місцевих бюджетів. 
Правдивцев П.А. Инновационно-инвестиционная деятельность экономических субъектов как фактор развития национальной 
экономики Украины. 
В статье показано, что обеспечение устойчивого экономического развития Украины невозможно без активной инновационно-
инвестиционной деятельности экономических субъектов. На примере достижений высокоразвитых стран мира раскрыта роль и значение 
инновационной модели экономического развития. Констатирован низкий уровень инновационного состояния украинской экономики. 
Показано, что для реализации инновационной модели национальной экономики Украины, необходимы значительные объёмы инвестиций. 
В связи с этим проанализированы основные источники инвестиционных средств и их структура. На основе анализа  статистических 
показателей, доказано,  что наибольший  удельный вес в общем объёме инвестиций в основной капитал в Украине составляют собственные 
средства предприятий и организаций. Показаны причины снижения инвестиционной способности украинских предприятий и организаций, 
а также украинских граждан. 
Раскрыты роль и значение инвестиционной деятельности государства. Сделан вывод относительно низкой доли государственных средств 
среди источников инвестиций в основной капитал и, в частности, в основной капитал в промышленности. Вместе с тем показана ведущая 
роль украинского государства в инвестировании научных работ и инновационных технологических разработок. 
Ключевые слова: государственная инновационная политика, инновации, инвестиции, инновационно-инвестиционная модель 
экономического развития, инвестиционные источники, иностранные инвестиции, средства государственного и местных бюджетов.  
Innovation and investment activities of economic entities as a factor in the development of the national economy of Ukraine. 
The article shows that sustainable economic development in Ukraine is impossible without the active innovation and investment activities of 
economic entities. On the example of the achievements of the advanced countries of the world revealed the role and importance of innovation model 
of economic development. Ascertained low level of innovative state of the Ukrainian economy. 
It is shown that the implementation of an innovative model of the national economy of Ukraine, will require substantial investments. In this regard, 
analysis of the main sources of investment funds and their structure. Based on an analysis of statistics, it is proved that the largest share of the total 
investment in fixed assets in Ukraine are own funds of enterprises and organizations. The reasons for reducing the ability of Ukrainian investment 
companies and organizations, as well as Ukrainian citizens. 
The role and value of the investment activities of the state. Concluded the relatively low share of public funds in the structure of investments in fixed 
assets and in particular in fixed assets in the industry. At the same time shows the leading role of the state in investing in Ukrainian scientific papers 
and innovative technological developments. 
Keywords: government innovation policies, innovation, investment, innovation and investment model of economic development, investment sources, 
foreign investment, state and local budgets. 

 
Актуальність теми дослідження. Сучасний етап розвитку суспільства вимагає від економічних суб’єктів вельми активної 

інноваційно-інвестиційної діяльності, без чого в жодній економічній і соціальній справі неможливо досягти позитивних ефектів. Ось чому у 
Національних доповідях НАН України «Стратегія економічного й соціального розвитку України (2004-2015 роки) «Шляхом Європейської 
інтеграції» та «Соціально-економічний стан України: наслідки для народу і держави» інноваційно-інвестиційна діяльність 
підприємницьких структур визначається пріоритетною [1, с.83,90, 112-141;  2, с. 118-135].  

Державна позиція щодо означеної проблеми така: «Проголошена інноваційна модель економічного розвитку України передбачає 
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реалізацію стратегії розвитку національної економіки, спрямованої на істотне підвищення її ефективності, зростання ВВП шляхом широкої 
цілеспрямованої діяльності щодо створення, освоєння у виробництві і просування на ринок технологічних і організаційно-управлінських 
інновацій» [2, с.118.]. 

Необхідно наголосити на тому, що усвідомлення потреби активізувати інноваційно-інвестиційні процеси не є достатнім для того, 
щоб вони (процеси) «запрацювали». Доказом цієї тези є низькі темпи розбудови сучасного формату інноваційної сфери національної 
економіки України. Таким чином, необхідно мобілізувати всі організаційно-економічні важелі управління інноваційно-інвестиційною 
діяльністю, що обумовлює актуальність  теми дослідження. 

Аналіз останніх публікацій. Провідні вітчизняні вчені – А.Гальчинський, В.Геєць, А.Гриценко, М.Долішній, Т.Панчишин – 
досліджували різні аспекти проблеми інноваційно-інвестиційної діяльності. Наукові розробки цих фахівців стали підґрунтям для 
формування стратегічних напрямків розвитку національної економіки України.  

Щодо сучасних публікацій з інноваційно-інвестиційних проблем економічної теорії, то необхідно наголосити на такому. З першого 
погляду, актуальність проблеми визнають всі верства суспільства – робітники підприємств, представники науки й господарюючі суб’єкти. 
Але щодо наукових розробок механізмів розвитку інноваційно-інвестиційних процесів, то останнім часом їх бракує.  

Аргументом може бути те, що навіть у науковому журналі «Економічна теорія», де публікуються праці провідних вчених з 
економічної теорії, за весь 2012 рік не знайшлося жодної статті з означеної проблеми. Проте вчені занадто поглибилися у проблеми 
інституціональної економіки як такої. І це не дивлячись на пріоритетність інноваційно-інвестиційної орієнтації національної економіки, 
чому було присвячено навіть парламентські слухання «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах 
глобалізаційних викликів».  

Але все-таки певне коло вчених намагається знайти ефективні механізми забезпечення інноваційно-інвестиційної моделі 
національної економки. Так, В.Савчук досліджує цивілізаційні та ментальні чинники зовнішньо інвестиційних відносин [3, с. 491-493].  

А.Устименко аналізує шляхи розвитку інноваційної діяльності національного господарства України [4, с. 464-471].  
К.Гресс розглядає інвестиційну активність України в умовах економічної інтеграції [5, с. 111-113].  
На галузевому рівні, зокрема інноваційну діяльність підприємств агропромислового комплексу досліджує Ж.Шумак [6, с.400-403].  
Інновації на ринку праці докладно аналізує А.Бойко [7, с.114-118].  
Системним дослідженням інноваційно-інвестиційної діяльності як чинника економічного розвитку країни є монографія 

Л.Дмитриченко і І.Брайловського [8]. 
Проте, залишається низка проблем щодо механізмів активізації інноваційно-інвестиційного розвитку національної економіки, що й 

визначило науковий інтерес і зміст даної статті. 
Постановка проблеми й ціль дослідження. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку України є умовою її інтеграції 

у світовий економічний простір. І хоча протягом періоду становлення України як самостійної держави вдалося започаткувати процеси 
розвитку в науково-технологічній та інноваційній сфері й сформувати усвідомлення суспільства, орієнтоване на необхідність інновацій і 
інвестиційної активності, все-таки темпи розбудови сучасного формату інноваційної моделі розвитку залишаються вельми низькими.  

Отже ціллю дослідження в даній статті є пошук механізмів активізації інноваційно-інвестиційної діяльності економічних суб’єктів, 
здатних забезпечити розвиток національної економіки України. 

Викладення основного матеріалу. Як відомо, існують дві моделі економічного розвитку країн світу: інноваційна модель і модель, 
згідно з якою певна країна дожинає розвинуті країни. Перша модель орієнтується на розробку й впровадження високих технологій, а друга 
– базує власну економіку на попередніх досягненнях, використовуючи технології й товари, вироблені розвинутими країнами. Обидві моделі 
– реальна дійсність. Перша – притаманна провідним країнам світу, громадяни яких належать до так званого золотого мільярду й являють 
собою найбільш забезпечену частину людства. Друга – обумовлює майже безнадійну технологічну відсталість економіки і зубожіння 
громадян. На жаль, сучасній Україні притаманна саме друга модель.  

Досліджуючи причини й наслідки світової економічної кризи, що розгорнулася наприкінці 2008 року, можна зробити висновок: 
країни й підприємства, які орієнтувалися на інноваційно-інвестиційну модель виробництва, не збанкрутилися й продовжують 
функціонувати й набирають потенціал економічного розвитку. Зважаючи на це, Кабінет Міністрів України (яку світова спільнота 
характеризує як таку, де криза набула найбільшої глибини) затвердив «Концепцію розвитку національної інноваційної системи до 2025 
року». Розрахована на довгострокову перспективу, концепція передбачає сполучання довгострокових, середньострокових (на 3 роки) й 
поточних планів інноваційної діяльності. Проте, затвердження концепції  не реалізується автоматично. Необхідна активна діяльність і 
держави, й інших економічних суб’єктів. Щодо останніх, то їхня інноваційна активність залишається на вельми низькому рівні, про що 
свідчать дані табл. 1.   

 Не дивлячись на зростання обсягу наукових та науково-технічних робіт у ВВП протягом періоду 1995-2011 років з 709,3 млн. 
грн. до 10349,9 млн. грн., тобто у майже 14,6 разів,  питома вага цього показника зменшилася з 1,16% до 0,78%. Як правильно зауважує Л. 
Проданова, зростання абсолютних показників здебільшого обумовлено інфляційними процесами [10, с. 209]. Отже реальних інновацій в 
національній економіці України не стає більше. 

Щодо фундаментальних досліджень, то протягом 1995-2008 року (тобто до кризи) питома вага обсягів науково-технічних робіт в 
цій сфері науки неухильно зростала – з 11,5% у 1995 році до 22,6% у 2008 році (зростання становило майже у 2 рази). Протягом 2008-2011 
років цей показник встановився на рівні 22,1% у 2008 році й 21,3% у 2011 році. 

На відміну від динаміки фундаментальних розробок, у сфері прикладних досліджень справи гірші: спостерігається нестійка 
тенденція  показника питомої ваги їхніх обсягів наукових та науково-технічних робіт. У продовж періоду 1995-2005 років  падіння цього 
показника становило 14,8%: він скоротився з 29,5% у 1995 році до 14,7% у 2005 році.  В період 2005-2008 року відбулося підвищення 
питомої ваги обсягу наукових та науково-технічних робіт  прикладного характеру з 14,7% у 2005 році до 18,1% у 2008 році, після чого у 
кризові 2008-2010 роки цей показник знову знижався й досяг рівня 16,4% у 2010 році. За 2010-2011 роки відбулося зростання цього 
показника до 18,0%. 

Не краща ситуація й у сфері науково-технічних розробок. Питома вага обсягів наукових та науково-технічних робіт у цьому 
напрямку неухильно знижується. Якщо у 1995 році вона становила 55,6%, то у 2011 році – 48,2%. Падіння показника становить 7,4%. 
Виключенням були 2009 і 2010 роки, коли порівняно з попереднім 2008 роком відбулося зростання цього показника з 47,9% до 48,7%  у 
2009 році й до 51,0% у 2010 році. А за 2011 рік знов відбулося падіння, яке становило майже 3%. 

Більш-менш позитивною є ситуація щодо науково-технічних послуг, питома вага яких  за досліджуваний період збільшилася 
майже в 4 рази. 

Необхідно звернути увагу на скорочення кількості організацій, що виконують наукові дослідження і розробки, а також кількості 
спеціалістів, які виконують наукові й науково-технічні роботи. Проте, доречно зауважити, що при суттєвому скороченню чисельності 
організацій, що виконують наукові дослідження й розробки і більше ніж 2-разовому скороченні чисельності спеціалістів з наукових 
досліджень питома вага обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт у ВВП скоротилася значно менше. Це свідчить про доволі 
міцний потенціал наукових організацій і наукових працівників, що дає надію на можливість використання цього потенціалу для активізації 
інноваційної діяльності в Україні. На наш погляд, механізмами відповідної активізації можуть бути: 

- по-перше,  інвестиційна діяльність держави (фінансування науки з бюджету, а також використання потужної сили випускників 
вузів); 

- по-друге, інвестиційна діяльність самих наукових і науково-проектних організацій, відродження практики функціонування 
заводів-втузів; 

- по-третє,  використання потенціалу сучасних організаційно-інституціональних форм підприємств, наприклад, корпорацій. 
Формування корпоративного капіталу й зацікавленість у отриманні доходів активізує інвестиційно-інноваційну діяльність корпорацій. 
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- по-четверте, активізація діяльності винахідників і раціоналізаторів. Відомо, що за часи існування СРСР у країні була потужна 
спілка винахідників і раціоналізаторів. Але їхні ідеї не завжди знаходили підтримку з боку господарських суб’єктів і навіть з боку держави. 
Багато пропозицій цих талановитих людей використали зарубіжні компанії, які впровадили у виробництво винаходи наших громадян, 
запатентували винаходи й продавали патенти й ліцензії, чим поповнювали власні доходи.  

 
   Таблиця 1 

Динаміка показників наукового й інноваційного розвитку України (1995-2011 рр.)  
[складено за: 9, с.320-325] 

  
Р О К И 

 

 
П О К А З Н И К И  

 
1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних 
власними силами організацій (підприємств), у фактичних 
цінах, млн. грн. 

709,3 1978,4 4818,6 8538,9 8653,7 9867,1 10349,9 

Питома вага обсягу виконаних наукових і науково-
технічних робіт у ВВП, % 

... 1,16 1,09 0,90 0,95 0,90 0,78 

Питома вага обсягів наукових та науково-технічних 
робіт за напрямами в загальному обсязі робіт, %: 

       

фундаментальні дослідження 11,5 13,5 18,7 22,6 22,1 22,2 21,3 
прикладні дослідження 29,5 22,1 14,7 18,1 16,3 16,4 18,0 
науково-технічні розробки 55,6 55,9 50,0 47,9 48,7 51,0 48,2 
науково-технічні послуги 3,4 8,5 16,6 11,4 12,8 10,4 12,5 
Кількість організацій, які виконують наукові дослідження і 
розробки, одиниць 

1453 1490 1510 1378 1340 1303 1274 

Кількість спеціалістів, які виконують наукові та науково-
технічні роботи, тис. осіб 

179,8 120,8 105,5 94,1 92,4 89,5 85,0 

Упроваджено нових прогресивних технологічних процесів, 
у тому числі: 

2936 1403 1808 1647 1893 2043 2510 

маловідходних, ресурсозберігаючих і безвідходних 1044 430 690 680 753 479 517 
Освоєно виробництво нових видів продукції, найменувань 
із них: 

11472 15323 3152 2446 2685 2408 3238 

нових видів техніки 1000 631 657 758 641 663 897 
Питома вага промислових підприємств, що 
впроваджували інновації, % 

22,9 14,8 8,2 10,8 10,7 11,5 12,8 

Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі 
промислової продукції, % 

... ... 6,5 5,9 4,8 3,8 3,1 

Питома вага інноваційно активних промислових 
підприємств за видами економічної діяльності, % 

... 18,0 11,9 13 12,8 13,8 16,2 

 
Продовжуючи аналіз динаміки показників наукового й інноваційного розвитку України, зазначимо, що вельми низькою є питома 

вага підприємств, які впроваджують інновації: у 2011 році вона становила 12,8% від загальної чисельності підприємств України, проти 
22,9% у 1995 році. Падіння становило 10,1%! Внаслідок цього вельми низьким є показник питомої ваги інноваційної продукції 
промисловості в загальному обсязі реалізованої промислової продукції – всього 3,1% у 2011 році. До речі, цей показник неухильно 
знижується: у 2005 році він дорівнював 6,5%, тобто скорочення становить понад 2 рази. 

Така невтішна ситуація у інноваційній сфері діяльності в Україні обумовлює низку питань: «Що робити, щоб активізувати 
інноваційну діяльність?», «Як спонукати економічних суб’єктів до інноваційної активності?» і «Де взяти інвестиційні кошти для цього? 

Відповідь на перше питання вельми банальна: «Для активізації інноваційної діяльності необхідні інвестиції». Міжнародний досвід 
підтверджує, що країна, ціллю якої є технологічна незалежність і  соціально-економічний розвиток, має інвестувати в національну 
економіку 19-25% ВВП. За часи самостійності в Україні навіть до початку економічної кризи 2008 року цей показник дорівнював 13-17% 
[1, c.92]. У 2008 році індекс інвестицій в основний капітал становив усього 85,4% відносно його рівня у 1990 році, а в 2010 році – навіть 
49,7%. Індекс інвестицій в основний капітал у 2011 році становив 60,8% від його рівня у 1990 році  [2, c. 204; 9, с. 202]. Такий рівень 
інвестицій – майже катастрофа для країни. Отже економічна криза поставила під загрозу не тільки інноваційний економічний розвиток, але 
навіть економічне зростання як таке.  

Підтвердженням вагомості інвестиційного чинника інноваційного розвитку країни є наступне. У високо розвинутих країнах питома 
вага підприємств, що впроваджують інновації, сягає 70-75%. Наслідком є те, що вже наприкінці ХХ століття три центри так званого 
постіндустріального світу – США, Європейський Союз і Японія виробляли  62% світового ВНП. На території цих країн починається й 
закінчується понад 80% світових торговельних потоків. Вони забезпечують понад 85% загальносвітового обсягу міжнародних інвестицій. В 
цих країнах зосереджено майже 97% світового інтелектуального капіталу, що дає понад 90% виробництва високотехнологічних товарів. Ці 
країни забезпечують вельми високий рівень життя своїх людей. Так, частка багатств, що знаходяться у розпорядженні громадян розвинутих 
країн (громадяни таких країн становлять 1/5 населення планети), наприкінці ХХ століття дорівнювала 82,7%  і з кінця 80-х років ХХ 
століття зросла на 12,7%, в той час як частка багатств, що припадає на  1/5 громадян найбідніших країн світу,  скоротилася з 2,3% до 1,4% 
[12, с.125].   

Відповідь на друге питання міститься у площині стимулів економічних суб’єктів до інвестування. Необхідно наголосити на тому, 
що впроваджуючи економічну реформу щодо формування багатоукладної економіки в Україні, щодо розвитку системи відносин власності, 
розвитку її приватної форми, керманичі реформ були впевнені у реалізації функції накопичення капіталу власниками підприємств. Нажаль, 
ця функція не реалізована. Справа в тому, що з самого початку реформування суспільних відносин невідповідною була система 
оподаткування, яка  у кінцевому результаті забирала у власника до 90 копійок з кожного заробленого карбованця. Окрім того, що це не 
дало можливості накопичення капіталу і його подальшого інвестування, стало підґрунтям приховування зароблених коштів і формування 
так званої тіньової економіки.  

Щодо відповіді на третє питання – питання про джерела інвестування, то  відповідь складна, хоча й прозоро зрозуміла. Відомо, що 
існують по крайній мірі сім позицій щодо інвестиційних джерел: 

- кошти державного бюджету; 
- кошти місцевих бюджетів; 
- власні кошти підприємств та організацій; 
- кредити банків та інших позик; 
- кошти іноземних інвесторів; 
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- кошти населення; 
- інші джерела інвестування (хоча про них мало що звісно; уявляється, що якщо вони не тіньові, то мають проходити через 

бюджети). 
Динаміку й структуру інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування у 2001-2011 роках відбито у табл. 2.  

 
Таблиця 2 

Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування у 2001-2011 роках [складено за: 9, с.200]    
Показники 2001 2005 2008 2009 2010 2011 

Обсяг інвестицій в основний капітал 
УСЬОГО, у фактичних цінах, млн. грн. 32573 93096  233081   151777 150667 209130 

% 100 100 100 100 100 100 
у тому числі, за джерелами фінансування  
 за рахунок 

            

коштів держбюджету 1749 5077 11576 6687 9479 15599 
% до загального обсягу 5,4 5,5 5,0 4,4 6,3 7,5 
коштів місцевих бюджетів 1332 3915 9918 4161 4357 6111 
% до загального обсягу 4,1 4,2 4,2 2,7 2,9 2,9 
власних коштів підприємств та організацій 21770  53424  132138 96019  83997  112989 
% до загального обсягу 66,8 57,4 56,7 63,3 55,7 54,0 
кредитів банку та інших позик 1400 13740 40451 21581 20611 37436 
% до загального обсягу 4,3 14,8 17,3 14,2 13,7 17,9 
коштів іноземних інвесторів  1413 4688   7591 6859  3429  6544 
% до загального обсягу 4,3 5,0 3,3 4,5 2,3 3,1 
коштів населення 1415 3091 21084 10294 20829 19573 
% до загального обсягу 4,4 3,3 9,1 6,8 13,8 9,4 
інших джерел  3494  9161 10323  6176  7965  10878 
% до загального обсягу 10,7 9,8 4,4 4,1 5,3 5,2 
 
 
Дані таблиці свідчать про переважну питому вагу власних коштів підприємств і організацій в загальному обсязі інвестування. Хоча цей 
показник неухильно знижується. За досліджуваний період  питома вага власних коштів підприємств і організацій становила 66,8% у 2001 
році й 54,0% у 2011 році, тобто вона скоротилася на 12,8%. Зауважимо, що по неухильному зниженню питомої ваги інвестування за власні 
кошти підприємств у  передкризовий період (з 2001 по 2008 роки зниження становило понад 10%) можна було відчувати наближення 
кризи. Підприємствам все складніше було займатися інвестиційною діяльністю, незважаючи на зростання показника абсолютного обсягу 
інвестування: у 2001 році було інвестовано 21770 млн. грн., а у 2011 році – 112989 млн. грн., що майже у 5,2 рази більше. На таке зростання 
суттєво впливали інфляційні процеси, які розгорталися напередодні кризи і які не закінчилися дотепер. Внаслідок такого порівняно з до 
кризовим періодом, коли  у 2008 році підприємствами й організаціями за рахунок власних коштів було інвестовано 132138 млн. грн., у 2001 
році зниження показника становило майже 20 млн. грн. У абсолютному виразі він дорівнював тільки 112989 млн. грн., тобто спостерігалося 
відчутне зниження інвестиційної спроможності –  на 14,5%.  

Щодо даного джерела інвестування (за рахунок власних коштів підприємств і організацій), то його обсяги в значній мірі 
визначаються існуючою в країні системою оподаткування, а також позабюджетними відносинами. Відомо, що внаслідок цілої системи 
економічних і « економічних» відносин  із усього прибутку від реалізації продукції підприємствам залишається 10-13%. Зрозуміло, що це 
не сприяє активізації інвестиційної діяльності підприємств.  

Але бажання вижити за будь-яких умов спонукає підприємства брати кредити й інвестувати їх у виробництво. Інвестування за 
рахунок кредитів банку й інших позик посідає друге місце в обсязі інвестицій в основний капітал: їх питома вага за досліджуваний період 
суттєво збільшилася – з 4,3% у 2001 році до 17,9% у 2011 році, тобто майже у 4,2 рази. Щоправда, у кризових 2008-2010 роках 
спостерігалося зниження питомої ваги цього показника з 17,3% у 2008 році до 13,7% у 2010 році, тобто на 3,6%. 

Третя позиція серед джерел інвестування в основний капітал належить коштам державного бюджету. Питома вага цього 
показника найбільш стабільна. Навіть у кризовий період зниження становило усього 1%. А в цілому за 2001-2011 роки відбулося зростання 
цього показника з 5,4% до 7,5%. Щодо нашої оцінки такого рівня інвестування в основний капітал за рахунок бюджетних коштів, то ми 
вважаємо його надто низьким. До того ж він знизився майже на 1% порівняно з показником кінця минулого століття. Але необхідно 
зауважити й таке. У зв’язку зі стратегічним напрямом забезпечення інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України на 
державному рівні було прийнято рішення Кабінету Міністрів, починаючи з 2001 року інвестувати за рахунок коштів державного бюджету 
не менше 0,5% ВВП. Як видно, цю програму значно перевиконано: за рахунок даного джерела у 2011 році в основний капітал інвестовано 
15599 млн. грн., що становить майже 1,2% ВВП. 

Щодо коштів місцевих бюджетів, які посідають останню позицію серед джерел інвестування в основний капітал, то їхня питома 
вага неухильно скорочується: за 2001-2011 роки скорочення з 4,1% до 2,9%, хоча абсолютний обсяг виріс з 1332 млн. грн., до 6111 млн. 
грн., тобто майже у 4,6 рази. 

Кошти населення посідають четверте місце щодо питомої ваги в обсязі інвестицій в основний капітал: у 2011 році цей показник 
становив 9,4%. Щоправда, динаміка цього показника нестабільна. У 2001 році частка коштів населення у загальному обсязі інвестицій в 
основний капітал дорівнювала 4,4%, у 2005 році – 3,3%, у 2008 році – зросла до 9,1%, знизившись у 2009 році до 6,8% й піднявшись до 
рівня 13,8% у 2010 році, а потім знову знизившись до 9,4%. Така нестабільність пояснюється впливом багатьох чинників: криза, інфляція, 
невиплата заробітної плати, відтік громадян закордон тощо. Необхідно зазначити, що не дивлячись на негаразди в економіці й скрутне 
становище з заробітною платою й іншими доходами громадян, за досліджуваний період питома вага даного показника зросла у понад 2 
рази. Як вважають фахівці, одним з позитивних явищ відтоку громадян на роботу закордон міститься в тому, що зароблені гроші вони 
вкладають в українську економіку – інвестують в мале й середнє підприємництво, а також будують житло. Проте, залишається низка 
проблем щодо доходів громадян України (зокрема низька заробітна плата, високі податки, високі комунальні платежі тощо), що гальмує 
інвестиційну активність українських громадян. 

Низькою (відносно потреб України для активного інвестування) залишається питома вага коштів іноземних інвестицій. До того ж 
вона має схильність до зниження: у 2001 році вона становила 4,3%, у 2008 році – 3,3%, піднявшись до рівня 4,5% у 2009 році, а потім знову 
знизившись до 2,3% у 2010 році. У 2011 році цей показник незначно підвищився й становив 3,1%. У науковій літературі часто йдеться про 
причини такого низького рівня іноземних інвестицій в українську економіку. Серед них називають непрозорість законодавства, що дійсно 
має місце, нестабільність «правил гри», встановлених державою. За оцінками фахівців, Україна потребує до 100 млрд. дол. США. 
інвестицій. Іноземні інвестори у 2011 році дали лице 6,5 млрд. грн. то є крапля в морі. Навіть у першому десятиліття самостійності України 
іноземні  інвестиції становили біля 3,2 млрд. дол. США, що у 10 разів менше, ніж було вкладено іноземних інвестицій в економіку Польщі, 
у 8 разів менше, ніж в економіку Угорщини, і навіть у 3 рази менше, ніж в економіку Росії. У розрахунку на одну особу за цей період в 
Україну спрямовано 54 дол. США. Для порівняння: аналогічний показник в Угорщині становив 1652 дол., в Чехії – 968 дол., в Естонії – 947 
дол., у Словенії – 596 дол. [13, с. 2]. Необхідно зазначити, що й джерела іноземного інвестування, й напрями інвестування оцінюються 
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неоднозначно. У багатьох випадках іноземне інвестування не виключає розв’язання політичних питань, що диктуються Україні іноземними 
інвесторами. Отже розраховувати на збільшення обсягів іноземного інвестування не приходиться. Тим більше, що в нинішній ситуації 
понад 60% запозичених коштів  спрямовується не на економічний розвиток, а на обслуговування державного боргу. 

Ми проаналізували загальну картину інвестицій в основний капітал. Але окремого аналізу заслуговує динаміка показників 
фінансування саме наукових розробок та інновації. Так от саме за рахунок державних коштів фінансується до 40-45% загального обсягу 
фінансування наукових розробок. Хоча динаміка цього показника нестабільна. У  2000 році за рахунок держави фінансувалося  30,0% 
наукових  розробок, у 2005 році –  33,2%, у 2008 році – 48,7%,  у 2010 році – 41,2%, у 2011 році – 40,2% [9, с.321]. Необхідно зауважити, що 
державні інвестиції у наукові розробки в промисловості в 2011 році становили усього 1% [9, с.324]. 

Щодо порівняння абсолютного показника обсягів і питомої ваги фінансування інновацій в українській економіці із вітчизняних 
джерел і іноземних джерел, то, за даними 2011 року, переважає показник іноземного інвестування: обсяг вітчизняних коштів дорівнює  
2285,9 млн. грн. (23,8%), а іноземних – 2478,1 млн. грн. (25,8%), що відповідно майже на 2 млн. грн. (на 2%) перебільшує показники 
інвестування інновацій за рахунок вітчизняних коштів [9, с.321]. 

Якщо мати на увазі факт, визначений на Всесвітньому економічному форумі, що країни світу, які йдуть шляхом інновацій, 
забезпечують 85-90% приросту ВВП й основний обсяг виробництва й експорту наукоємної продукції – 2,503 трлн. дол. США, то можна 
уявити собі обсяг інвестицій і обсяг роботи, необхідний Україні для прориву в цьому найважливішому напрямку відтворення національної 
економки [14]. Але такий прорив необхідно здійснити, щоб не залишитися на узбіччі світової цивілізації. 

Висновки:  
1. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку України є умовою її інтеграції у світовий економічний простір. Без 

активної інноваційно-інвестиційної діяльності економічних суб’єктів розв’язати цю складну задачу неможливо. 
2. Усвідомлюючи важливість для сучасної національної економіки здійснення прориву в інноваційно-інвестиційній сфері, Кабінет 

Міністрів розробив «Концепцію розвитку національної інноваційної системи до 2025 року». Розрахована на довгострокову перспективу, 
концепція передбачає сполучання довгострокових, середньострокових (на 3 роки) й поточних планів інноваційної діяльності. Проте, 
затвердження концепції  не реалізується автоматично. Необхідна активна діяльність і держави, й інших економічних суб’єктів, інноваційна 
активність яких залишається на вельми низькому рівні. 

3. Існує система декілька вагомих джерел інвестування економічної діяльності як такої, інвестування в основний капітал, 
інвестування наукових розробок. Їхні обсяги й питома вага розрізняються й не завжди задовольняють вітчизняній потребі в інвестиціях. 
Необхідно використовувати різні механізми й важелі активізації інноваційно-інвестиційної діяльності, зокрема – політику оподаткування, 
політику доходів економічних суб’єктів, політику заробітної плати й інших доходів громадян України. 
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Резнікова Н.В. Інституційні домінанти продукування фінансової залежності країн як фактор поглиблення фрагментації 
глобального економічного простору  
Аналізується проблема консервування відносин залежності між країнами розвиненими та країнами, що розвиваються. Досліджується  
питання інституціоналізації структурної, торговельної, технологічної і фінансової залежностей. Наголошується на необхідності врахування 
ризиків співпраці з міжнародними економічними інституціями, які вдаються до класифікаційних маніпуляцій з метою визначення країн-
реципієнтів допомоги і подальшого їх контролю. Фінансова залежність від допомоги розглядається як джерело стримування економічного 
розвитку країн.  
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Анализируется проблема консервирования отношений зависимости между развитыми и развивающимися странами. Исследуется проблема 
институционализации структурной, торговой, технологической и финансовой зависимостей. Отмечается необходимость учета рисков 
сотрудничества с международными экономическими институтами, которые прибегают к классификационным манипуляциям с целью 
определения стран-реципиентов помощи и дальнейшего их контроля. Финансовая зависимость от помощи рассматривается как источник 
сдерживания экономического развития стран. 
Ключевые слова: экономическая зависимость, институционализация, финансовая помощь, условия кредитования, МВФ, МБРР, МАР, 
МФК. 
Reznikova N.V. Institutional dominants of states' financial dependence as a determinant of growing fragmentation of global economic space 
The problem of conservation of the relations of dependence between developed and developing countries is analyzed. The theme of an 
institutionalization of structural, trade, technological and financial dependences is investigated. Need of the accounting of risks of cooperation with 
the international economic institutes which resort to classification manipulations for the purpose of definition of the countries recipients of the aid and 
their further control is noted. The author stresses the need for considering the risks of cooperation with international economic institutions practicing 
classification manipulations with the aim of determining the recipient-countries and their further control. Financial dependence on the aid is 
considered as a source of control of economic development of the countries. 
Keywords: economic dependence, institutionalization, financial aid, credit conditions, IMF, IBRD, IDA, IFC. 

 
Постановка проблеми. Трансформація форм економічної залежності в контексті глобалізації втілюється як у виникненні нових 

форм залежності, так і певній змістовній мутації вже існуючих з поглибленням ролі ринкових та інституційних важелів у формуванні 
каркасу міжкраїнової взаємодії.  На заміну державі приходить ринок з кодексом поведінки на кожному з його сегментів, або дещо 
символічно – ділянок, покликаний, на нашу думок, законсервувати існуючий стан несиметричної залежності, що продукується гравцями з 
табору розвинених країн.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В інтерпретації М.Аокі [2] поняття «інституції» набуває дещо символічного значення, 
адже, виступаючи водночас фундатором, носієм та регулятором правил гри, інституції здатні як провокувати держави до змін, так і 
гальмувати процес ендогенних перетворень в останніх. Маневруючи між інтерпретацією інституцій як кодексу ієрархічно побудованих 
правил та визначених реакцій на екзогенно сформовані, нав’язані і вимушено підтримувані ззовні виклики, Д.Норт [15] ввів розподіл 
інституцій на формальні та неформальні, перемістивши дослідницький ракурс в бік вивчення відповідних рамкових обмежень реалізації 
економічних відносин та процесів. Успіх або провали у реалізації стратегій економічного розвитку в країнах, що розвиваються, 
розроблених  в межах співпраці з міжнародними економічними організаціями, частіше пояснювались якістю державних інституцій, які 
брали участь в їх реалізації [16]. Серед адептів такого підходу – Дж.-П. Джойс [5], М. Муса і М.Савастано [8], А. Моді та Д.Саравіа [6], 
К.Де Резенде [4]. Втім, на нашу думку, така система аргументації не витримує жодної критики, адже відсутність жодної відповідальності за 
надані рекомендації зводить нанівець спроби держави пом’якшити каркас жорстких вимог на тлі феномену зростаючого морального 
ризику. 

Дослідники Р.Рой, Р.Рамос і Ф.Верос [10], серед іншого, встановили, що упорядники рекомендацій, розрахованих для реалізації в 
країнах з низьким та середнім рівним доходу, не враховували наслідків їхнього впливу на соціальну захищеність та рівень безробіття. Такої 
ж думки дотримується і український вчений Ю.Макогон [14], який справедливо заперечує адекватність рекомендацій вимогам 
національного розвитку з ігноруванням відповідної внутрішньої специфіки країн, зазнаючи, що здебільшого міжнародні фінансові 
інституції вдаються до підміни понять, маніпулюючи ринковою ефективністю і місією, що стоїть перед державою у забезпеченні її 
економічної безпеки. На тлі цього вивчення питання інституціоналізації структурної, торговельної, фінансової й технологічної 
залежностей, що продукуються міжнародними економічними організаціями, набуває значної актуальності та становить мету дослідження.   

Виклад основного матеріалу. Ми наполягаємо, що Бретон-Вудські інституції стали наслідувачами колоніальної системи та 
реалізаторами інтересів розвинених країн (Див.Табл.1). Дж. Стігліц описує стан інституційної залежності, що пронизує міжкраїнову 
взаємодію, так: “У нас є система, яку можна було б назвати глобальним управлінням без глобального уряду, в якій кілька установ - 
Всесвітній банк, МВФ, СОТ - і кілька гравців - фінанси, торгівля, міністерства торгівлі, пов'язані з певними фінансовими і комерційними 
інтересами - домінують над сценою, але в якій багато із тих, хто зазнає впливу їхніх рішень, залишаються майже безмовними [12, с.21-22]. 
Структурні нерівності, вбудовані у Бреттон-Вудську парадигму, значно сприяли створенню світової системи, в якій економічний і 
політичний стан країн Глобального Півдня наблизився до колоній корпоративних інтересів країн Першого світу. 

Більше того, ми зауважуємо на необхідності виокремлення інституційної складової фінансової залежності, що напряму 
кореспондується з політикою МФО, яка визначає не лише умови надання кредитних ліній, позик, але й окреслює коло потенційних 
реципієнтів допомоги.  
Периферійні країни постійно залежать від економічної допомоги, яка поглиблює їхню залежність від тих самих інститутів, корпорацій і 
країн, які позбавляють їх інфраструктурних і бізнес-активів, роботи, ухвалення рішень владою, природних ресурсів, соціальної підтримки, 
які могли б служити основою для створення самодостатнього суспільства. Колишній президент МБРР Дж. Вудс ще п’ятдесят років тому 
підкреслював, що у банку «немає важливішого завдання», ніж насадження в країнах, що розвиваються відповідно адаптованих до місцевих 
умов інститутів, «здатних керувати економічними справами», а також впровадження відповідної технології і стандартів. МБРР з позиції 
найвищого рівня розвитку капіталу надає «допомогу» державам-членам у визначені галузі, в яких можуть бути здійснені проекти, і у виборі 
цих проектів. Ці проекти призначені, як правило, для приватних компаній, що виконують їх повністю або частково. Ці компанії часто діють 
у зв'язку з МФК, а також національними банками розвитку. Водночас, діяльність МБРР підкріплюється концентрованою експансією 
капіталістичних норм господарювання через МФК і неминучими субсидіями - через «м'які позики» MAP. При цьому МБРР разом з МФК і 
MAP виступає на чолі цілої групи орієнтованих на нього кредитно-фінансових установ на рівні регіонів та окремих країн, де в різних 
комбінаціях здійснюється «партнерство» і по-різному поєднуються робочі принципи МБРР, МФК та MAP [17, с.96].   

Серед проявів прихованого втручання інтересів представників капіталу через посередництво МБРР у внутрішні справи країн, що 
розвиваються, можемо зазначити такі: 
1) економічний: чи перебуває даний проект в найбільш ефективному секторі економіки; чи є він найприбутковішим засобом реалізації 

ресурсів у цьому секторі; чи буде потрібно залучення коштів ззовні і в якій формі; 
2) технічний: яка технічна оснащеність проекту; чи відповідає він необхідним фірмовим стандартам і яка монополія виступає в якості 

консультанта; 
3) управлінський: яка фінансова та виробнича структура нового підприємства; чи буде їм керувати будь-яка колишня фірма або яка-

небудь нова установа; 
4) організаційний: яка організаційна робота потрібна на підготовчій стадії, яка - пізніше; 
5) комерційний: чи повністю забезпечене будівництво матеріалами, кадрами, технічними послугами; яке становище з сировиною, 

матеріалами, робочою силою, збутом готової продукції після завершення будівництва; 
6) фінансовий: які ресурси потрібні для запуску і експлуатації підприємства, в якій формі; яка очікується віддача. 

Аналогічні вимоги висуваються МФК, причому особлива увага приділяється критеріям «економічної обґрунтованості» 
(включаючи обсяг виробництва, забезпеченість сировиною, робочою силою і ринком збуту) і фінансової забезпеченості. Відсутність на 
початковому етапі прямих вимог МФК до управлінських та інших організаційних питань компенсується зобов'язанням фірмі,якій надається 
кредит, щорічно представляти корпорації свої балансові звіти [17,с.97-98]. МБРР став фактично слідувати в своїй практиці одній з поправок 
до американського закону про «допомогу», згідно до якої позики не надаються країнам, де відбулась експропріація іноземної власності і де 
«не вживаються належні зусилля для досягнення справедливого і рівноцінного врегулювання». В принципі нові кредити також не 
видаються, якщо країна - одержувач «допомоги» виявилася не в змозі погасити в строк борги за раніше взятими зобов'язаннями; щоправда, 
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цей принцип проводиться в життя досить формально, і, коли потрібно, банк закриває очі на прострочену заборгованість [17, с.102]. 
 

Таблиця 1.  
Інституційні актори залежності 

Рівень структурної залежності 
 

МВФ 
 

 сприяння структурним економічним реформам з метою забезпечення доступу до фінансових ресурсів, що 
знаходяться на рахунках Цільового фонду; 

 кредитування через механізм Фонду структурної перебудови, призначеного для надання допомоги бідним 
країнам у здійсненні ними середньострокових програм макроекономічної і структурної перебудови; 

ЮНІДО 
 

 сприяння розвитку міжнародного промислового співробітництва;  
 участь в індустріалізації країн, що розвиваються;  

МБРР 
 

 надання позик для цілей виробництва; 
 сприяння реконструкції і розвиткові країн-членів шляхом заохочення капіталовкладень для виробничих цілей; 

МАР  кредитування проектів у найбідніших країнах з метою їхнього економічного розвитку; 
 надання сприяння країнам-членам у проведенні економічних реформ; 

ФАО  сприяння капіталовкладенням у сільське господарство;  
МБРСТР  рішення проблеми пропорційного розвитку виробництва і споживання сировинних ресурсів;   Механізм 

багатобічного регулювання світових товарних ринків 
Рівень технологічної залежності 

ВОІВ  охорона прав інтелектуальної власності; 
ЮНІДО 

 
 здійснення багатобічної технічної допомоги країнам, що розвиваються; сприяння впровадженню в країнах, що 
розвиваються сучасних методів  виробництва, програмування і управління;  

МБРР  сприяння інвестуванню і передачі технологій; 
 надання технічної допомоги країнам, що розвиваються; 

ЮНКТАД   встановлення принципів і політики, що стосується міжнародної торгівлі в галузі передачі технологій; 
ПРООН  надання технічного сприяння країнам, що розвиваються;  
ФАО  передача технологій країнам, що розвиваються;  
ОЕСР   сприяння розвитку країн, що розвиваються шляхом надання технічної допомоги;  

Рівень фінансової й інвестиційної залежності 
МАР  безвідсоткові займи і гранти урядам найбідніших країн; 

 
МФК 

 допомога країнам, що розвиваються, в досягненні стійкого економічного зростання шляхом фінансування 
інвестицій, залучення засобів з міжнародних фінансових ринків, а також шляхом надання консультативних 
послуг компаніям і урядам; 

 
МБРР 

 

 кредитування найбідніших країн, некредитоспроможних на міжнародних фінансових ринках;надання позик 
країнам, що розвиваються, які не в змозі виплачувати процентні ставки, близькі до ринкових; 

ЮНКТАД  встановлення принципів і політики, що стосується, окрім іншого, питань фінансів та інвестицій; 
БІГА  залучення прямих іноземних інвестицій в країни, що розвиваються,  для підтримки економічного зростання, 

скорочення бідності і підвищення рівня якості життя населення; 
ОЕСР  як ініціатор укладання Багатосторонньої угоди з інвестицій (БУІ) для регулювання ПІІ у міжнародному 

масштабі. 
Рівень торговельної залежності 

 
 
 

ВТО  

 регулювання міжнародної торгової політики шляхом встановлення наступних принципів: принципу 
найбільшого сприяння або недискримінації; принципу національного режиму; принципу захисту 
національної промисловості; загальної заборони кількісних обмежень імпорту; принципу створення стійкої 
основи торгівлі; принципу сприяння справедливої конкуренції; принципу можливих дій у надзвичайних 
обставинах; принципу регіональних торговельних домовленостей.  

 
 

ЮНКТАД  
 

 узгодження політики урядів і регіональних економічних угруповань в галузі торгівлі і розвитку; встановлення 
принципів і політики, що стосується міжнародної торгівлі і проблем економічного розвитку, зокрема, в галузі 
фінансів, інвестицій і передачі технологій; 

ЮНІСТРАЛ  уніфікація права міжнародної торгівлі; координація роботи міжнародних організацій в сфері права міжнародної 
торгівлі; сприяння широкої участі держав в існуючих міжнародних конвенціях і розробці нових міжнародних 
конвенцій з права МТ; 

ОЕСР  
 

 сприяння розвитку світової торгівлі на багатобічній недискримінаційній основі відповідно до міжнародних 
зобов’язань;   

 
 

Система 
багатобіч-ного 
регулю-вання 

світових 
товарних ринків 

 

 передбачає проведення погоджених дій урядами країн-виробників, експортерів і імпортерів сировинних товарів, 
спрямованих на стабілізацію світових товарних ринків шляхом створення міжнародних механізмів і 
відповідних організаційних форм;  

 механізм багатобічного регулювання ринку передбачає укладання міжурядових угод (що реалізуються на 
основі Міжнародних товарних угод), розроблених і діючих у рамках і під егідою ЮНКТАД і міжурядових 
угод країн-продуцентів, країн-експортерів і країн-споживачів того або іншого товару;  

 нормалізація міжнародної торгівлі сировинними товарами шляхом координації політики продуцентів, 
експортерів і споживачів на світовому ринку; стабілізація цін; 

 
Прикметно, що оперативні та аналітичні класифікації припускають відмінності у трактуванні ступеня доступності кредитів для 

країн, що робить можливим отримання допомоги на жорстких або більш м’яких умовах кредитування. Згідно з оперативною 
класифікацією, Міжнародний банк реконструкцій і розвитку (МБРР) як частина Світового банку, має право надавати кредити лише 
кредитоспроможним країнам, що не мають можливості отримати фінансування з зовнішніх джерел у розумні терміни. Таке зобов’язання 
вимагає від МБРР визначити перелік країн-членів, які відповідають цьому критерію. Визначення відповідності спочатку мало суб’єктивне 
підґрунтя, та на початку 1980-х у МБРР перейшли до використання валового національного доходу на душу як основного критерію. Згідно 
з цією класифікаційною системою, країни, що мають запозичення перед МБРР і заборгованість яких перевищила певні показники 
дохідності, опиняються в ситуації, що позбавляє країну статусу позичальника. 

Із запровадженням у 1960 році Міжнародної асоціації розвитку Світовий банк (СБ) склав два списки країн-членів МАР. Так, 
країни, що потрапили до «Списку №1» могли розраховувати на фінансову допомогу від МАР, тоді як «Список №2» містив країни, які лише 
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частково могли розраховувати на отримання фінансових ресурсів на пільгових умовах [5]. Питання відповідності існуючому стану речей 
критеріїв поділу країн на два списки, на думку виконавчого директора від США у Світовому банку Г.Аптона, є досить складним. Зокрема, 
він пише таке: «Так, серед критеріїв розведення країн по двох списках аналітиками Світового Банку використовувались такі показники, як  
сума експортованого з країни капіталу, показник ВНП країни та  інші показники такого ж типу, які і були розглянуті Радою директорів. 
Втім, управління СБ подало список тих країн, котрі, спираючись на попередню роботу зі Світовим банком, повинні бути включеними до 
«Списку № 1» і ті, що мають бути у «Списку №2». Управління представило ці два списки і підтвердило їх відповідність» [9]. Як зрозуміло з 
цитати, таке розмежування було лише політичним ходом. Втім, якщо поділ ґрунтувався на критерії доходу на душу населення, то з 
декількома винятками. Ці винятки стосувалися Іспанії, яка була віднесена до списку №1, але не відповідала цьому списку за показниками. 
Японія (експортер капіталу) також була у списку №1, незважаючи на рівень доходу на душу населення. Більше того, критерій доходу не 
використовувався для розмежування країн на два списки, адже він був запроваджений лише у 1964 році як показник дохідності для 
класифікації потенційно можливих позичальників.   

У 1970-х роках основним принципом було використання показників сукупного національного доходу на душу населення як 
основи для визначення основних претендентів на пільгове фінансування  від Світового банку  і підтримки стабільного співвідношення між 
зведеними показниками благополуччя, як-от зниження бідності, дитячої смертності, з одного боку, та економічними змінними, у тому 
числі, валовий національний дохід на душу населення, підрахований Світовим банком за методом Атласа, з іншого.  Після визначення 
основних показників вони щорічно коригуються відповідно до темпів інфляції.  Світовий банк використовує показники дохідності не для 
порівняння з розвитком, оскільки вважає, що валовий національний дохід є відображенням економічної сили і прогресу країни. 

Крім показників відповідності МАР, Світовий банк визначив показники, що надають преференції національним компаніям, які 
працюють у соціальній сфері і проектах, що фінансуються Світовим банком, та інші показники для визначення, яким країнам варто надати 
більш м’які умови кредитування МБРР. До цих трьох показників на початку 1980-х рр. був доданий четвертий відповідно до методології 
МБРР і, зрештою, у 1987 р – у роки збільшення кількості членів МАР – порогові значення було розділено на високі історичні та більш 
нижчі оперативні, що відображало дефіцит спонсорського фінансування за такого рівня попиту, що не давало МАР змогу допомагати 
державам, у яких дохід на душу населення був вищим за оперативний рівень. МБРР, за словами його представників, повинен бути 
впевнений, що позики використовуються належним чином на цілі, заради яких ці позики було надано, причому акцент робиться на 
міркуваннях економічності і ефективності. При цьому чітко виявляється фальшивий характер діалогу про рівноправне співробітництво, 
адже при виділенні позик робиться акцент не на сприянні реалізації національних стратегій розвитку, а на категоріях прибутковості, 
ефективності роботи і т.д., що визначаються самим банком [ 17, с.97]. 

У 1978 році Світовий банк уперше створив аналітичну систему класифікації країн. Приводом для цього стало оприлюднення 
Доповіді про світовий розвиток. Додатком до цієї Доповіді були Індикатори світового розвитку, що слугували основою аналізу. Перша 
економічна класифікація 1987 року на основі цих показників поділила країни на три категорії – розвинені держави, індустріальні держави і 
країни-експортери нафти. Країни, що розвиваються, були віднесені до категорії держав з низьким доходом (дохід на душу населення вищий 
$ 250). Замість використання показника доходу для класифікації КЩР і індустріальних держав Світовий банк використовував членство в 
ОЕСР. Однак, чотири члени ОЕСР (Греція, Португалія, Іспанія, Туреччина) класифікувались як країни, що розвиваються, тоді як Південно-
Африканську Республіка, яка не була членом ОЕСР, було визначено індустріальною державою.  

Через нафтову кризу 1973-1974 рр. аналітична класифікація країн-експортерів нафти була зрозумілою, але ці країни 
класифікувалися не однаково, адже деякі з них – Іран, Ірак, Венесуела – було включено до списку країн, що розвиваються. Окрім того, 
жоден з відступів від основоположних принципів системи класифікації не був пояснений. У підсумку дві відносно бідні країни (ПАР з 
доходом на душу населення  $ 1,340 та Ірландія з доходом $ 2,560) були у групі індустріальних держав, коли 5 країн (Ізраїль, Сінгапур, 
Венесуела і країни-члени ОЕСР – Греція, Іспанія), дохід яких перевищував відповідні показники Ірландії, визнані як країни, що 
розвиваються. Три з цих п’яти країн – Греція, Іспанія і Венесуела – були активними позичальниками МБРР, а кредитування ПАР й Ізраїлю 
припинилося у 1966 р. та 1975 р. відповідно. 

Основні реформи системи класифікації країн на основі Індикаторів світового розвитку здійснено у 1989 році. По-перше, 
категорія держав з високими доходами – дохід, який перевищує $ 6,000, – тепер становила комбінацію з індустріальних держав і країн-
експортерів нафти. Тридцять країн (члени ОЕСР за винятком Туреччини) потрапили до основної групи країн з високим рівнем доходу. По-
друге, що стосується країн, що розвиваються, з середнім рівнем доходу, то межа між державами з низькими доходами і наближеними до 
середнього була встановлена на основі використання доходу як показника між жорсткими і більш м’якими умовами кредитування МБРР. 
По-третє, з усуненням категорії індустріальних держав було також вилучено і категорію країн, що розвиваються. Однак, було визнано, що 
для зручності можна продовжувати визначати держави з низьким і середнім рівнями доходу як країни, що розвиваються.  

Показники економічної класифікації є суб’єктом спаду середнього рівня світового доходу. З 1987 р. (основного року 
класифікаційних реформ) до 2009 р. рівень світових цін, який визначається через збільшення показників Світового банку, подвоївся, а 
показник середнього світового доходу на душу населення зріс майже втричі. Відтак, показник низького доходу знизився з 16 % до 11 % від 
середньосвітового доходу за цей період, а показник високого доходу впав з 189% до 140 % (Див.Табл.2, Табл.3).  

Таблиця 2 
Показники операційного доходу за методологією Світового банку 

Фінансовий рік 1978 1984 1989 2011 
У доларах 

Роботи соціальної сфери 1/ 265 410 480 995 
Список МАР (оперативний) 1/ 520 805 580 1,165 
Список МАР (історичний) 1/ 520 805 940 1,905 
Умови кредитування МБРР 2/ 1,075 

…. 
1,670 
2,910 

1,940 
3,385 

…. 
6,885 

Класифікація МБРР 3/     
Валовий дохід на душу населення (метод Атласа) 4/ 1,562 2,486 3,179 8,741 

Відсоткові показники 
Роботи соціальної сфери 1/ …. 55 17 107 
Список МАР (оперативний) 1/ …. 55 - 28 101 
Список МАР (історичний) 1/ …. 55 17 103 
Умови кредитування МБРР 2/ …. 55 16 …. 
Класифікація МБРР 3/ …. 55 16 103 
Валовий дохід на душу населення (метод Атласа) 4/ …. …. 28 175 

У відсотках до валового доходу на душу 
Роботи соціальної сфери 1/ 17 16 15 11 
Список МАР (оперативний) 1/ 33 32 18 13 
Список МАР (історичний) 1/ 33 32 30 22 
Умови кредитування МБРР 2/ 69 67 61 …. 
Класифікація МБРР 3/ …. 117 106 79 
Де: 1/ максимальний показник; 2/ показники між жорсткими і більш м’якими умовами кредитування МБРР; 3/ мінімальні 
показники; 4/ за даними календарного року, що передує фінансовому року 
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Джерело: [9] 
Таблиця 3  

Показники аналітичного доходу за методологією Світового банку 
 1976 1982 1987 2009 

У доларах 
Низький дохід 1/ 250 410 480 995 
Дохід нижче середнього 1/ …. 1,670 1,940 3,945 
Високий дохід 2/ …. …. 6,000 12,195 
 
Валовий дохід на душу населення (метод Атласа) 

 
1,562 

2,486 3,179 8,741 

Відсоткові показники 
Низький дохід 1/ …. 64 17 107 
Дохід нижче середнього 1/ …. …. 16 103 
Високий дохід 2/ …. …. …. 103 
Валовий дохід на душу населення (метод Атласа)  

…. 
 
59 

 
28 

 
175 

У відсотках до валового доходу на душу населення 
Низький дохід 1/ 16 16 15 11 
Дохід нижче середнього 1/ …. 67 61 45 
Високий дохід 2/ …. …. 189 140 
Де: 1/ максимальний показник 2/ мінімальні показники 
Джерело: [9] 

Така категоризація припускає, що показники визначаються залежно від рівня розподілу, але це не так. Ці показники є 
абсолютними, а не відносними, тому є ймовірність, що країни можуть класифікуватися як держави з низьким і високим рівнем доходу 
одночасно. Така неточність ставить під сумнів достовірність (відповідність) такої категоризації. Наприклад, зі зростанням 
середньосвітового доходу показники високого доходу держав знизилися нижче рівня середньосвітового доходу. Тому, ймовірно, в 
подальшому доцільно врахувати таке застереження при  укладанні більш досконалої класифікації, яка б краще відображала абсолютність 
показників, а не їх відносність. 

На конференції у Бреттон-Вудсі 1944 р., скликаній для створення МБРР і МАР, Індія запропонувала включити до Статуту МВФ 
пункт, що зобов’язував МВФ “допомагати слаборозвиненим країнам, використовуючи фінансові ресурси МВФ”. ПАР і Великобританія 
виступили проти такої пропозиції через те, що питання розвитку перебувало у компетенції МБРР, а не МВФ. Відтак, Статут МВФ не 
містить даних про класифікацію його членів за рівнем розвитку. Так само політика поточної фінансової допомоги, нагляду і технічної 
підтримки не розмежовувалися між членами МВФ залежно від рівня їхнього розвитку упродовж перших 30 років існування МВФ. 
Наприклад,  Фонд компенсаційного фінансування і Резервний фонд, створені у1963 р. і 1969 р. відповідно, надавали фінансову допомогу 
для врегулювання платіжного балансу, в основному, країнам, що розвиваються, хоча доступ до ресурсів фондів мали всі члени МВФ [5]. 

МВФ відреагував на нафтову кризу 1973 р. і викликані нею міжнародні дисбаланси створенням двох фондів у 1974 р. і 1975 р. 
Відповідно до практики МВФ можливості використовувати ці фінансові ресурси мали всі члени МВФ, але особливістю цих ресурсів було 
те, що вони надходили від запозичень на комерційній основі (більшість від країн-експортерів нафти) і витрати фондів фінансової допомоги 
були вищими, аніж витрати фондів,  створених на основі квотарних надходжень. Для допомоги країн, що розвиваються, у виконанні їх 
зобов’язань з обслуговування боргу, що виник через нафтову кризу, МВФ створив у 1975 р.  Фонд субсидування зі спонсорських внесків 
індустріальних країн і країн-експортерів нафти, які використовувалися для фінансування таких витрат. МВФ напряму управляв Фондом 
субсидування. Для визначення основних держав, яким потрібна допомога, МВФ використовував список (складений ООН) з 41 держави які 
нібито “найбільше постраждали від нафтової кризи”. Зі створенням Фонду субсидування МВФ уперше поділив своїх членів [6]. 

Відповідно, як реакція на нафтову кризу, США запропонували  у 1974 р. створити Цільовий фонд МВФ. Метою Цільового фонду 
є надання підтримки платіжних балансів країн, що розвиваються після використання фонду допомоги після нафтових криз. У 1976 р.  МВФ 
розпочав серію продажів золота, а дохід від такої акції став основою Цільового фонду, резерви якого використовувалися у формі пільгових 
кредитів або прямого розподілу. Доступ до ресурсів Цільового фонду мала 61 країна, дохід яких на душу населення не перевищував 300 
СПЗ у 1973 р., розподіл проводився на користь країн, що розвиваються. Така умова була прописана у Комюніке Внутрішнього комітету, але 
основні права вибору країн, що розвиваються, котрі отримають фінансову допомогу, покладено на Виконавчу Раду МВФ. Більшість членів 
МВФ - 107 країн - наполягала на внесенні їх до списку країн, що розвиваються. Компромісу щодо визнання 107 країн як країн, що 
розвиваються і 46 країн тими, що не матимуть доступу до ресурсів Цільового фонду, не було досягнуто. Після двох років обговорень, шо не 
мали результату, Виконавча рада МВФ  у 1977 році визнала 103 країни як країни, що розвиваються (107 країн, окрім Греції, Ізраїлю 
Сінгапуру й Іспанії). Однак, Сінгапур, використовуючи класифікацію ГАТТ, подав до МВФ детальні статистичні дані, які доводили, що 
рівень доходу на душу населення не може вважатися надійним показником розвитку. Виходячи з цих даних, Рада МВФ погодилася 
включити Сінгапур як 104 країну до списку країни, що розвиваються. 

У 1978 році прийнята друга поправка до Статуту МВФ. У ній зазначалося, що допомога у питаннях платіжних балансів може 
бути надана на спеціальних умовах країнам, що розвиваються у кризовий час, окрім того, МВФ має враховувати  рівень доходу на душу 
населення. У 1986 р.  МВФ створив Фонд структурної перебудови, щоб зробити доступнішими фінансові ресурси, що знаходяться на 
рахунках Цільового фонду. Створюючи черговий фонд, МВФ вважав, “що всі держави з низьким рівнем доходу, які можуть отримати 
фінансову допомогу від МАР і дійсно потребують такої допомоги, мають тривалі дисбаланси у платіжних балансах і першими матимуть 
можливість скористатися ресурсами новоствореного фонду”. Таке ретельно продумане рішення чітко зазначає, що тепер саме МВФ, а 
не МАР, вирішуватиме, кому надавати фінансову допомогу. З роками пільгові фонди було розширено, переорієнтовано і 
перейменовано. Зараз пільгова допомога МВФ надходить від Фонду розвитку, зменшення бідності. Повноваження Фонду розвитку щодо 
визначення країн, яким буде надано допомогу, погоджено у 2010 році. Основним критерієм є дохід на душу населення, відкритість ринків і 
вразливість. Враховуючи ці три критерії, кількість держав, що можуть отримати допомогу від Фонду розвитку, було зменшено з 77 до 71. 
Ці держави класифікуються МВФ як країни, що розвиваються з найнижчим доходом. 

Висновки. Таким чином, сама по собі класифікація країн стає детермінуючим чинником в отриманні іноземної допомоги, яка 
надається в більшості випадків тим країнами, які є економічно і стратегічно важливими, або тим, які мають схожу культуру і мають 
історичні зв'язки з країною-донором. Ми приймаємо позицію А. Алесіни і Д. Долара [1], що емпірично довели залежність розподілу 
допомоги, в першу чергу, від політичних і стратегічних міркувань, серед яких спільне колоніальне минуле та приналежність  до політичних 
союзів посідали центрову позицію серед найважливіших детермінантів розподілу допомоги. Більше того, не лише політика країни-
реципієнта допомоги, але й навіть власна економічна доцільність не могли зрівнятись у впливовості на рішення щодо надання чи відмови у 
допомозі.  

При визнанні важливості ролі, що відіграють окремі фінансові організації (наприклад, групи Світового Банку), спеціалізовані 
установи ООН, міжнародні організації або  майданчики для обговорення глобального порядку денного, продиктованого викликами 
сьогодення, складається враження про глобальне дежавю – тільки у нинішніх умовах та з новітньою лексикою. Втім, суть залишається все 
тією ж: з одним і тим же дещо умовним розподілом країн на два умовних табори – країн розвинених і тих, що лише прагнуть досягти 
омріяних показників розвитку; з усе тим же набором глобальних проблем людства, перелік яких лише збільшується, що спростовує саме 
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існування окремих організацій, що згідно зі своїм статутом мали б сприяти зменшенню останніх; з перекладанням на так звані країни 
периферії тих функцій, що відмовляються виконувати країни центру як через сповідування принципів капіталістичної системи  (зменшення 
витрат, зростання прибутку), так і переходу на новий етап постіндустріалізації, що, саме по собі, зводить нанівець заклики досягнення 
загального процвітання.  
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Рудницкий А.О., Кузнецов М.М. Конвергенция международных экономических отношений между ЕС и третьими странами: 
восточный вектор 
В работе исследуется процессы международного интеграционного взаимодействия на примере программы «Восточное партнерство» 
Европейской Политики Соседства. Внешнеторговое взаимодействие стран-членов Европейского союза играет важную роль в системе 
торговых отношений мирового хозяйства. Для успешного функционирования национальных экономик в системе мирового хозяйства 
жизненно важным является участие в процессах интеграционного взаимодействия. С этой целью связана необходимость конвергенции 
экономических систем отдельных стран с экономиками стран-партнеров и с общей экономической системой интеграционной группировки. 
В статье проанализирован процесс создания и функционирования программы «Восточное Партнерство» Рассмотрены основные 
направления и формы финансирования программ в рамках восточного вектора Европейской Политики Соседства. Выявлены 
перспективные направления интеграционного взаимодействия стран-участниц «Восточного Партнерства» со странами Европейского 
Союза, которые в перспективе должны усилить взаимосвязанность и взаимодополняемость участвующих сторон. 
Ключевые слова: интеграция, конвергенция, Европейская политика соседства, Восточное партнерство. 
Рудницький А.О., Кузнецов М.М. Конвергенція міжнародних економічних відносин між ЄС та третіми країнами: східний вектор 
У роботі досліджуються процеси міжнародного інтеграційної взаємодії на прикладі програми «Східне партнерство» Європейської Політики 
Сусідства. Зовнішньоторговельна взаємодія країн-членів Європейського союзу грає важливу роль в системі торговельних відносин 
світового господарства. Для успішного функціонування національних економік у системі світового господарства життєво важливою є 
участь у процесах інтеграційної взаємодії. З цією метою пов'язана необхідність конвергенції економічних систем окремих країн з 
економіками країн-партнерів і з загальною економічною системою інтеграційного угруповання. У статті проаналізовано процес створення 
та функціонування програми «Східне Партнерство». Розглянуті основні напрямки та форми фінансування програм у рамках східного 
вектора Європейської Політики Сусідства. Виявлені перспективні напрями інтеграційної взаємодії країн-учасниць «Східного Партнерства» 
з країнами Європейського Союзу, які в перспективі мають посилити взаємопов'язаність і взаємодоповнюваність сторін, які що беруть 
участь у процесі. 
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Rudnitsky A., Kuznetsov M. Convergence of international economic relations between the EU and third countries: eastward vector 
The article investigated processes of international integration co-operation basis on the sample «East partnership» program European Policy of 
Neighborhood. Foreign trade co-operation of countries-members of the European Union have an important role in the system of world economy trade 
relations. For the successful functioning of national economies in the world economy system crucially important is participating in the integration 
processes. In this case the necessity of the economic systems convergence between separate countries with the economies of countries-partners and 
with the general integration economic system. In the article analyzed the process of creation and functioning of the program «East Partnership». 
Considered basic directions and forms of the east vector the European Policy of Neighborhood programs financing. Perspective directions of 
integration co-operation of «East Partnership» participants with the countries of European Union are educed. 
Key words: integration, convergence, European Neighbourhood Policy, East partnership. 

 
В современных условиях развитие международных экономических отношений между странами регионов мира, все чаще 

подвергаются влиянию со стороны развитых субъектов мировой экономики, которые рассматривают их через призму собственных 
геополитических интересов. Это проявляется в разработке и воплощении в жизнь политической стратегии реализации международного 
взаимодействия этих субъектов со странами-соседями и партнерами, которые располагаются в непосредственной близости от их 
собственных границ.   

Проблематика международного экономического интеграционного взаимодействия как специфического экономического явления 
мирового экономического развития исследовалась в работах Б. Баласса, Дж. Вайнера, Ч. Киндлебергера, Ю. Шишкова и др. Значительный 
научный интерес представляют труды отечественных ученых: А.Билоруса, А. Кредисова, Д. Лукьяненко, Ю. Макогона, В. Новицкого, Ю. 
Пахомова, А. Филиппенко, Т. Цыганкова, В. Чужикова. Среди исследований, посвященных специфике функционирования и развития 
региональных торговых группировок, необходимо выделить труды таких зарубежных специалистов, как: Г. Болдуин, Дж. Бхагвати, П. 
Кругман, Р. Лоуренс, А. Панагария, А. Солано, Л.А. Уинтерс, К. Финк, Б. Хоукман, М. Шифф. Вместе с тем недостаточно изученной 
является проблема конвергенции национальных экономик в результате интеграционного взаимодействия. Таким образом, целью статьи 
является выявление процесса конвергенции национальных экономик, вследствие интеграционного взаимодействия. 

Вместе с этим, происходит активизация процесса регионального интеграционного взаимодействия, который вышел на новый 
уровень интенсификации в мировом масштабе, после завершение Уругвайского раунда ГАТТ. С помощью интеграционного механизма и, 
прежде всего, устранения барьеров на пути взаимной торговли и согласования экономической политики наиболее эффективные 
национальные отрасли экономики утверждаются в мировом масштабе за счет расширения сферы своей активности и влияния. 

Таковым игроком на геополитической арене, придерживающемся интеграционных принципов сотрудничества и преследующим 
собственные глобальные интересы является Европейский Союз (ЕС), который является одним из крупнейших и влиятельных 
интеграционных объединений, включающей 27 стран европейского региона. Например, внешняя торговля ЕС в 2012 году составила 
экспорта 5792230 млн. долл. США, импорта 5926565 млн. долл. США, что позволило занять первое место среди всех участников мировых 
торговых отношений. Общий мировой объем экспорта и импорта в 2012 году составил 18323000 млн. долл. США, а мировой импорт – 
18567000 млн. долл. США соответственно [5].  

Основными чертами торговых отношений ЕС является ориентация на свой регион и, прежде всего, на участников группировки – 50 
% страны ЕС и 70% страны ЕАСТ (см. рис.1). Наряду с этим, ЕС в рамках достижения собственных интересов оказывает доминирующее 
воздействие на страны, которые находятся в непосредственной геополитической близости от него, а, следовательно, выступают 
«активными» игроками в поддержании целостности единого панъевропейского пространства во главе с ЕС. Эта целостность зиждется на 
поддержке таких основ, как устойчивое развитие, либерализация, демография и др.  
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Рис. 1. Динамика внешней и внутренней торговли ЕС 2000-2012 гг., трлн. евро, % 

Источник: Составлено авторами на основе данных Eurostat [4] 
 
ЕС достигает этого путем распространения интеграционных инициатив на прилегающие территории, в рамках чего требует от 

стран-соседей, достижения определенного уровня соответствия на основе свода общих нормативно-правовых актов, которые являются 
обязывающими для всех стран-членов внутри ЕС – «acquis communautaire». Он постоянно пересматривается и включает в себя следующее: 
тексты, принципы и политические цели договоров; законодательство, принятое во исполнение договоров, и судебную практику 
Европейского суда; декларации и резолюции, принятые Союзом; меры в области общей внешней политики и политики безопасности; меры 
в области правосудия и внутренних дел; международные соглашения, заключённые Сообществом, а также соглашения, заключённые 
между странами-членами ЕС в рамках компетенции Союза. 

История европейской интеграции показывает, что объем понятия «acquis communautaire» имеет динамический характер и отражает 
тенденции к постоянному расширению, скорее всего это связано с ускорением интеграционных процессов в ЕС. 

Другими словами, перед странами, поддерживающими интеграционные инициативы, ставится задача конвергенции собственных 
экономик с ЕС, что, в конечном счете, должно сформировать единую устойчивую и конкурентоспособную экономику ЕС. Для этого 
генерируются различные процессы сближения уровней экономического развития между странами, в основе которых лежат общие 
тенденции и императивы научно-технического и социально-экономического прогресса. 

Предлагаемая методика предполагает определение совместно со странами-партнерами набора приоритетных целей, достижение 
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которых приблизит эти страны к ЕС. Эти приоритетные цели, которые включаются в совместно согласованные планы действий, 
охватывают целый ряд конкретных направлений деятельности: политический диалог и реформы; торговля и меры по подготовке партнеров 
к постепенному выходу на внутренний рынок ЕС; юстиция и внутренние дела, энергетика, транспорт, информационное общество, 
окружающая среда и исследования, а также инновации; социальная политика и прямые контакты между гражданами. 

Данные процессы сопровождаются интенсификацией международных экономических отношений национальных экономик за счет 
притока иностранных инвестиций, доступа на рынки, увеличения международной торговли, распространения высоких технологий и 
управленческого мастерства. Одновременно с этими процессами открываются возможности для экономической экспансии, которую весьма 
успешно реализуется Европейским Союзом, который обеспечивает конвергенцию правовых систем между странами-членами ЕС и 
соседними государствами, представленные на рисунке 2, в первую очередь, обозначенных 2004 году в рамках Европейской политики 
соседства (ЕПС). 

 
Рис. 2 Страны партнеры ЕС в рамках Европейской политики соседства 

 
ЕПС охватывает 16 партнеров на востоке и юге границы ЕС, а именно: Алжир, Армению, Азербайджан, Беларусь, Египет, Грузию, 

Израиль, Иорданию, Ливан, Ливию, Республику Молдова, Марокко, оккупированные территории Палестины, Сирию, Тунис и Украину. В 
рамках ЕПС Европейский союз предлагает своим соседям привилегированные отношения, основанные на взаимной приверженности 
общечеловеческим ценностям и принципам. 

На саммите в Санкт-Петербурге в мае 2003 года, ЕС и Россия договорились укрепить свое сотрудничество путем создания четырех 
«общих пространств» в рамках Соглашения о Партнерстве и Сотрудничестве, а также на основе общих ценностей и интересов [1]. 

Всеобъемлющая политика соседства, включающая соответствующие компоненты всех трех «столпов» нынешней структуры 
Союза, направлена на обеспечение соседним странам возможности воспользоваться благами расширения ЕС в том, что касается 
стабильности, безопасности и благосостояния. Отношения между ЕС и большинством участвующих в ЕПС стран уже находятся на 
высоком уровне. В Восточной Европе в основе договорных отношений лежат соглашения о партнерстве и сотрудничестве. В 
Средиземноморье региональной основой сотрудничества является Евро-Средиземноморское партнерство («Барселонский процесс»), 
который дополняет серия соглашений об ассоциации. 

 

 
Рис. 3 Программы финансовой помощи ЕС в странах восточного соседства 

 
Как видно из рисунка 1, ЕПС охватывает страны, расположенные в регионе двух бассейнов Средиземного и Черного морей. Для 
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стран и территорий Европейского соседства финансирование в основном поступает через Европейский инструмент соседства и партнерства 
(ЕИСП), один из географических инструментов EuropeAid и финансовую ветвь Европейской политики соседства. Средства выделяются на 
программы каждой отдельной страны в зависимости от потребностей, способности абсорбировать помощь и реализации согласованных 
реформ, а также на региональные программы, приоритеты которых опять же определяются на политическом уровне. Проще говоря, 
финансирование служит претворению политических решений в дела на местах [6].  

В ходе реформы инструментов технического содействия ЕС такие программы, как ТАСИС (для западных стран-соседей), МЕДА 
(для южных соседей) и ряд других с 1 января 2007 г. были заменены единым ЕИСП. Он служит для достижения устойчивого развития и 
сближения стран-партнёров с политикой и стандартами ЕС, следуя приоритетам, заложенным в Планах действий Европейской политики 
соседства, а также в Стратегическом партнерстве с Россией, которое ранее реализовывалось в рамках программы ТАСИС. 

С 2009 года, конвергенция международных экономических отношений ЕС в рамках ЕПС в восточном векторе, реализуется в 
формате Восточного партнерства, которое направлено на ускорение политического объединения и углубление экономической интеграции 
между Европейским Союзом и Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. 

Программа Восточного партнерства не гарантирует и не исключает перспективы стран-партнеров членства в ЕС. Она предлагает 
более глубокую интеграцию стран-партнеров в структуры ЕС, поощряя и поддерживая их в их политических, институциональных и 
экономических реформах на основе стандартов ЕС, а также упрощая торговлю и повышая мобильность между ЕС и странами-партнерами. 

Вместе с этим, ЕС финансово поддерживает своих восточных соседей для повышения их уровня до уровня стандартов ЕС в 
широком спектре отраслей, от демократического управления и рыночной экономики до верховенства закона и охраны окружающей среды. 
Финансовая помощь Восточным соседям поступает из нескольких финансовых источников (рис. 3). 

ЕС выделил на ЕИСП почти 12 млрд. евро на период с 2007 по 2013 гг. Из них 4 млрд. евро из этой суммы предназначаются 
странам восточного вектора конвергенции в рамках ЕПС (табл. 1) [3]. 

Таблица 1 
Структура фонда ЕИСП для стран Восточного партнерства, млн. евро 

Тип 2007-2010 2011-2013 Бенефициарий 
Двусторонний 1034,5 1283,4 Страны ВП 
Региональный 247,75 262,3 Страны ВП 
Межрегиональный 523,9 757,7 Страны ЕПС  
Приграничный  234 293 Страны ВП + страны-члены ЕС+ Россия 
Инвестиционный фонд соседства 700 Страны ЕПС  
Фонд управления  около 50 в год Страны ЕПС  

 
В рамках Европейского инструмента соседства и партнерства 2007–2013 гг. отдельно выделяются Программы приграничного 

сотрудничества (табл. 2), которые предусматривают сотрудничество на региональном уровне между странами-партнерами ЕИСП и 
странами-членами ЕС как по сухопутным границам, так и в рамках морских бассейнов. Особенностью этих программ является отсутствие 
при их внедрении ежегодных программ действий. Вместо этого страны-участницы каждой из программ разрабатывают Общую 
операционную программу на весь срок внедрения Европейского инструмента соседства и партнерства. 

Таблица 2 
Программы приграничного сотрудничества, в которых участвуют страны Восточного партнерства   
Программы 2007-

2010 
2011-
2013 

Всего 

Латвия/Литва/Беларусь 21,77 19,97 41,74 (21 млн. из которых за счет ЕИСП) 
Польша/Беларусь/Украина 97,11 89,09 186,2 (71,7 млн. из которых за счет ЕИСП) 
Венгрия/Словакия/Украина/Румыния 35,8 32,84 68,64 (27,7 млн. из которых за счет ЕИСП) 
Румыния/Молдова/Украина 66,09 60,63 126,72 (63,4 млн. из которых за счет ЕИСП) 
ВСЕГО 220,76 202,54 423,29 (183,8 млн. из которых за счет ЕИСП) 

 
В контексте нового подхода к Европейской политике соседства (ЕПС), определенного 25 мая 2011 года, ЕИСП с 2014 года уступит 

место Европейскому инструменту соседства (ЕИС), который будет оказывать нарастающую поддержку 16 странам и территориям-
партнерам к востоку и югу от границ ЕС. 

Предложенный бюджет ЕИС на период 2014-2020 годов составит 18,2 млрд. евро, что на 40% больше, чем было выделено через 
ЕИСП в 2007-2013 годах [6]. 

Новый инструмент будет все более политически ориентирован, обеспечивать большую дифференциацию, большую гибкость, 
ставить более жесткие условия, давать более весомые стимулы для лучших исполнителей, отражая цели каждого партнерства. ЕИС, 
основываясь на достижениях ЕИСП, будет способствовать укреплению двусторонних отношений со странами-партнерами и принесет 
ощутимые выгоды, как ЕС, так и странам-партнерам, в таких областях, как демократия и права человека, верховенство права, надлежащее 
управление и устойчивое развитие. 

ЕИС будет и дальше обеспечивать основную часть финансирования для стран Европейского соседства, в основном в рамках 
программ двустороннего, регионального и приграничного сотрудничества. Основными элементами нового ЕИС будут: 

 Применение принципа дифференциации и «больше за большее»; 
 Упрощение и сокращение процесса подготовки программ; 
 Упорядочение сферы действия Инструмента посредством сосредоточения сотрудничества на ключевых стратегических целях, 

изложенных, в частности, в согласованных с партнерами планах действий Европейской политики соседства; 
 Внесение изменений в положения Программы о приграничном сотрудничестве; 
 Налаживание более тесных связей с помощью внутренних инструментов и политик ЕС; 
 Реагирование на развитие отношений с Россией путем внесения изменений в положения, касающиеся права России на 

финансирование по ЕИС, чтобы отразить особый статус России как соседа и стратегического партнера ЕС; 
 Упрощение и актуализация положений о реализации в рамках новых Правил реализации, общих для всех инструментов ЕС по 

оказанию внешней помощи. 
В целом, основной целью двустороннего сотрудничества ЕС в рамках Восточного партнерства является укрепление двусторонних 

отношений с каждой из стран-партнеров. С этой целью Восточное партнерство предусматривает проведение переговоров и заключение 
соглашений об ассоциации, а также создание полноценных зон свободной торговли между ЕС и странами-партнерами. 

Соглашения об ассоциации заменят Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, заключенные странами-партнерами (кроме 
Беларуси) с ЕС в конце 1990-х гг. Они сформируют основу для сотрудничества по широкому спектру вопросов. Соглашения об ассоциации 
также направлены на приближение стран-партнеров к стандартам управления ЕС. Каждая страна отдельно ведет переговоры относительно 
своего соглашения с ЕС. Соглашения об ассоциации содержат четыре части, каждая из которых описывает основные сферы 
сотрудничества. Первые три части включают следующие сферы: a) политический диалог и внешняя политика и политика безопасности; b) 
правосудие, свобода и безопасность; c) экономическое и отраслевое сотрудничество. 

Четвертая часть представляет собой Всеобъемлющее соглашение о зонах свободной торговли (DCFTA), переговоры по которому 
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ведутся отдельно (табл. 3). Всеобъемлющее соглашение о зонах свободной торговли в некотором смысле представляет собой нечто 
большее, чем обычное соглашение о свободной торговле. Оно оговаривает не только либерализацию торговли во всех сферах путем 
устранения таможенных барьеров и торговых квот, но и согласование законодательства стран-партнеров в части торговли со стандартами 
ЕС и acquis communautaire.  

Таблица 3 
Текущие этапы переговоров между ЕС и каждой из стран Восточного партнерства 

Страны Переговоры по 
Соглашениям об 

ассоциации 

Переговоры по DCFTA Упрощение визового 
режима и соглашения о 

реадмиссии 

Визовый диалог 

Армения 
начались в июле 2010 
г. 

– 
технический диалог уже 
развернут, однако 
переговоры еще не начаты 

– 

Азербайджан 
начались в июле 2010 
г. 

не выполнено обязательное 
условие начала переговоров, 
а именно, членство в ВТО 

– – 

Беларусь – 
не выполнено обязательное 
условие начала переговоров, 
а именно, членство в ВТО 

– – 

Грузия 
начались в июле 2010 
г. 

– 
вступило в силу в марте  
 2011 г. 

– 

Молдова 
начались в январе 
2010 г. 

должны начаться в 2011 г. вступило в силу в 2008 г. 
начат в июне 2010 
г. 

Украина 
начались в марте 
2007 г. 

начались в феврале 2008 г. вступило в силу в 2008 г. 
начат в октябре 
2008 г. 

 
Несмотря на кризисные условия, в большинстве стран-участниц ВП (за исключением Беларуси) продолжались структурные 

экономические реформы, в том числе направленные на гармонизацию хозяйственного законодательства, а также технических стандартов 
этих стран с европейскими. 

Получило дальнейшее развитие торгово-экономическое сотрудничество между ЕС и большинством стран-партнеров. По данным 
Евростата, несмотря на проблемы Евросоюза в торговле с остальным миром, экспорт из стран ЕС в страны-партнеры ВП вырос с 12,8 млрд. 
евро в первом полугодии 2010 г. до 16,5 млрд. евро за тот же период 2011 г., а импорт – с 11,7 млрд. евро до 17,7 млрд. евро 
соответственно. Эта положительная торговая динамика создала хорошую основу для взаимной заинтересованности ЕС и стран-партнеров в 
развитии отношений в других отраслях экономики [8]. 

Наметился прогресс (хотя и не столь значительный, как ожидался) и в диалоге ЕС с «шестеркой» ВП по вопросу о заключении 
соглашений об ассоциации и как части этих соглашений - договоров о создании зон свободной торговли. Наибольший прогресс наметился 
на переговорах с Украиной. 

Тем не менее, сотрудничество ЕС со странами-партнёрами укрепляется и приводит к положительным результатам. Тем не менее, 
политические реформы продвигаются с различным успехом в странах-партнёрах по ЕПС, а движение в направлении полноценной и 
устойчивой демократии не всегда поступательное. 

Страны на востоке избирают всё более разные пути, так Молдова, Грузия и Армения продолжили демократические реформы и 
провели выборы, которые, в основном, соответствовали международным стандартам. Парламентские выборы на Украине 
продемонстрировали более неоднозначную картину с рядом недостатков и стали худшими по сравнению с ранее достигнутым уровнем. 
Азербайджану требуется прилагать значительные усилия для выполнения обязательств в области демократии, включая процесс выборов. 
Выборы в Беларуси прошли на общем фоне репрессий. 

Торговые отношения с соседями продолжили углубляться, что выразилось в продолжении переговоров о заключении Договоров об 
ассоциации между ЕС и Молдовой, Арменией и Грузией, включающих глубокие и всеобъемлющие зоны свободной торговли (ГВЗСТ), и 
Договора об ассоциации с Азербайджаном. Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной было парафировано и ожидает подписания 
после выполнения Киевом необходимых условий. На юге ЕС начал подготовку к переговорам по созданию ГВЗСТ с Марокко, Тунисом и 
Иорданией [2]. 

Между тем, регион Черного моря постепенно занимает все более важное место в политике Европейского Союза. После принятия 
Болгарии и Румынии в Евросоюз значимость этого региона для Европы возросла. На геoстратегическую ситуацию в Черном море влияют 
различные факторы. Прежде всего, надо отметить политические, экономические и социальные возможности для углубления регионального 
сотрудничества и сотрудничества с третьими странами и международными организациями (для Европейского Союза Черноморский регион, 
безусловно, является  ценным экспортным рынком). Черноморский  регион также имеет большое значение для энергетической 
безопасности Европы, поскольку находится на пути транзита нефти и природного газа из Каспийского моря и всей Центральной Азии. 
Наконец, Черное море является коридором, соединяющим Азию и Европу и, следовательно, имеет исключительно важное значение для 
обеспечения безопасности государств-членов Европейского Союза [7]. С другой стороны, особое внимание следует уделить политической 
нестабильности в регионе, а также наличию «замороженных» конфликтов (между Арменией и Азербайджаном по вопросу Нагорного 
Карабаха, в Грузии – Южная Осетия и Абхазия, в Молдове – Приднестровье). В Черноморском регионе  пересекаются интересы западных  
держав (в основном, стран-членов Европейского Союза и США, которые оказывают помощь в процессе политической и социально-
экономической трансформации региона), России, Турции, а также интересы стран этого региона, которые в свою очередь, сталкиваются с 
проблемами, связанными с развитием  национальной  идентичности, государственных структур и гражданского общества. 
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Русан В.М. Особливості розвитку кластерів в Україні та їх вплив на структурну модернізацію національного господарства. 
У статті представлено теоретико-методологічне обґрунтування поняття кластер а також світовий досвід розвитку кластерного руху, 
зокрема, досвід країн ЄС свідчить, що кластеризація є однією з умов підвищення конкурентоспроможності економіки держави. Всі 
державні ініціативи в світовій кластерній політиці спрямовані в першу чергу на підтримку потужних і креативних компаній, створенню 
сприятливого середовища, в якому слабкі підприємства мали б можливість підвищувати свою конкурентоспроможність. Крім того, 
реалізація кластерних ініціатив можлива лише за умови активізації державної політики у сфері кластеризації та створення сприятливого 
макроекономічного, інформаційного та правового середовища. Розглянуто вітчизняний стан розвитку кластерів та проблеми, що стримують 
їх розвиток на державному та регіональному рівнях. Доводиться, що розвиток кластерів є одним з пріоритетів регіональної економічної 
політики визнано одним із найважливіших напрямів у стратегіях розвитку багатьох регіонів, а нинішня ситуація, коли ініціаторами 
створення кластерів виступають дрібні товаровиробники, не є перспективною. Запропоновані основні напрями державної політики щодо 
розвитку та успішного функціонування кластерів та їх вплив на структурний модернізацію економіки. 
Ключові слова: кластер, модернізація, структурний економічний розвиток, державна політика, національне господарство.  
Русан В.Н. Особенности развития кластеров в Украине и их влияние на структурную модернизацию национального хозяйства. 
В статье представлены теоретико-методологическое обоснование понятия кластер а также мировой опыт развития кластерного движения, в 
частности, опыт стран ЕС свидетельствует, что кластеризация является одним из условий повышения конкурентоспособности экономики 
государства. Все государственные инициативы в мировой кластерной политике направлены в первую очередь на поддержку мощных и 
креативных компаний, созданию благоприятной среды, в котором слабые предприятия имели бы возможность повышать свою 
конкурентоспособность. Кроме того, реализация кластерных инициатив возможна лишь при условии активизации государственной 
политики в сфере кластеризации и создания благоприятной макроэкономической, информационного и правовой среды. Рассмотрено 
состояние развития отечественных кластеров и проблемы, сдерживающие их развитие на государственном и региональном уровнях. 
Доказывается, что развитие кластеров является одним из приоритетов региональной экономической политики и признан одним из 
важнейших направлений в стратегиях развития многих регионов, а нынешняя ситуация, когда инициаторами создания кластеров 
выступают мелкие товаропроизводители, не является перспективной. Предложенны основные направления государственной политики по 
развитию и успешного функционирования кластеров а также их влияние на структурную модернизацию экономики. 
Ключевые слова: кластер, модернизация, структурное экономическое развитие, государственная политика, национальное хозяйство. 
Rusan V. Features of development of clusters in Ukraine and their impact on structural modernization of national economy. 
The article deals with methodological ground of cluster concept and international experience of clustering processes. In particular, the experience of 
EU countries shows that clusterization is one of prerequisites of boosting competitiveness of national economy. All public initiatives in international 
cluster policy are directed at the support of powerful and creative companies, ensuring favorable environment which enables weak companies to boost 
their competitiveness. Besides, the implementation of cluster initiatives is only possible under condition of active public cluster policy and ensuring 
favorable macroeconomic, information and legal environment. The authors examine domestic status of cluster development and problems hindering 
their development on national and regional level. It is proved that the development of clusters is one of priorities of regional economic policy and is 
declared as one of the most important directions in development strategies of many regions and the current situation of initializing clusters creation by 
small producers is not perspective. The authors propose the main guidelines of public policy as of development and successful functioning of clusters 
and their impact on structural modernization of economy. 
Key-words: cluster, modernization, structural economic development, public policy, national economy. 

 
Постановка проблеми. Останні тенденції розвитку світового ринку свідчать про формування міждержавних та регіональних 

об’єднань в рамках яких створюються зони вільної торгівлі, розвиваються та укріплюються коопераційні зв’язки між окремими 
підприємствами, так і міждержавні по просуванню продукції на зовнішні ринки, формування єдиної аграрної політики. Це характерно як 
для існуючих об’єднань, таких, як ЄС, НАФТА (Північноамериканська зона вільної торгівлі), АТЕС (Азіатсько-тихоокеанське економічне 
співробітництво), так і для щойно створених міждержавних об’єднань між ЄС і Південною Кореєю, Китаєм та Австралією, митного союзу 
між Білорусією, Казахстаном і Росією. Такі об’єднання сприяють розвитку взаємного інвестування, розширенню внутрігалузевої торгівлі, 
формуванню трансграничних та виробничих кластерів. Саме кластерний підхід до розвитку регіонів сприятиме створенню 
високотехнологічних і наукоємних об’єднань із замкненим циклом виробництва та високим рівнем доданої вартості у кінцевому продукті, 
створенню нових робочих місць різної кваліфікації, розвитку транспортної та соціально-економічної інфраструктури на сільських 
територіях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем кластерної моделі розвитку національної економіки присвячені 
роботи Портера М. [1], Соколенка С. [2], Чужикова В. [3], Кропивка М. [4] та інших. Водночас, нині відсутнє єдине бачення 
концептуального розвитку кластерів в національній економіці з точки зору структурного їх впливу на модернізацію національного 
господарства. 

Метою статті є теоретичний аналіз поняття кластер та дослідження практики їх функціонування в Україні а також вплив на 
структурну модернізацію національного господарства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Загострення конкуренції у глобальному економічному середовищі завжди 
підштовхувало основних гравців міжнародного ринку до пошуку нових, найбільш оптимальних форм продукування та реалізації товарів і 
послуг, якими в останні десятиліття стали технопарки, технополіси, іннотехи, технозони, кластери. У них сконцентрувалася значна частина 
венчурного капіталу, що забезпечило фінансування так званої новітньої економіки (біо- і нанотехнології, генної інженерії, виробництва 
скануючи систем). Найбільш поширеною у світі формою концентрації інновацій стали кластери, які відкрили нові можливості для розвитку 
традиційних і найновітніших секторів національної економіки [3, С. 81]. 

З теретичної точки зору, класичним вважається поняття „кластер”, наведене М. Портером: “Кластери – це сконцентровані за 
географічними ознаками групи взаємопов'язаних компаній, спеціалізованих постачальників та постачальників послуг; фірм у відповідних 
галузях, а також пов'язаних з їхньою діяльністю організацій (наприклад, університетів, агенцій із стандартизації, а також торгових 
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об'єднань) у певних галузях, що конкурують, але разом з тим ведуть спільну роботу” [1].  
Разом з цим, і нині робляться чисельні спроби максимально чітко визначити кластер, як локалізацію інноваційної діяльності (С. 

Соколенко), просторову форму зосередження групи компаній, розташованих поруч (Л. Янг). Нерідко в європейській економічній науці під 
ним розуміють також форми своєрідної дифузії інновацій та інвестицій. Водночас лунала критика на адресу тих, хто стверджував, що 
кластери можуть існувати і в не інноваційних сферах (туризмі, виноробстві, виробництві облицювальної плитки), які наприкінці 1990-х 
років уже давали реальний прибуток [3, С. 83].  

Остаточно уніфікація визначення кластеру у ЄС відбулося у 2008 р, і нині воно пов’язується з конкурентоспроможністю та 
інноваціями. Так, в документі Єврокомісії «The Concept of Cluster and Cluster Policies And Their Role For Competitiveness And Innovation: 
Main Statistical Results And Lessons Learned», зазначається, що кластери є «групами незалежних підприємств-ініціаторів (малих, середніх і 
великих), а також науково-дослідницьких організацій, які задіяно в певному секторі чи регіоні. Їх діяльність скерована на розвиток 
інноваційної активності шляхом стимулювання інтенсивної взаємодії, спільного використання ресурсів, обміну знаннями та досвідом, а 
також ефективного сприяння передачі технологій, мереж і поширення інформації серед підприємств, що входять до кластера» [5, С. 9]. 

Досвід країн ЄС свідчить, що кластеризація є однією з умов підвищення конкурентоспроможності економіки регіону та 
структурної модернізації національного господарства держав. Економіка Фінляндії повністю кластеризована, у ній виділено 9 кластерів, 
економіка Нідерландів розбита на 20 «мегакластерів», на основі функціонування яких визначено пріоритети інноваційної політики 
держави. У Данії функціонує 29 кластерів, у яких беруть участь 40 % усіх підприємств країни, які забезпечують 60 % експорту. В Австрії 
діють трансграничні кластери з Німеччиною, Італією, Швейцарією, Угорщиною, активізуються зв’язки з Францією і Великобританією. У 
Німеччині створено промислові кластери, у Словенії прийнято стратегію зростання конкурентоспроможності промисловості, розроблено 
програму національного розвитку кластерів. Загалом, у Європейському Союзі близько 60 міждержавних, регіональних і національних, 
громадських організацій, об'єднаних в Європейський Кластерний Альянс, прийняли Європейський Кластерний меморандум, в якому 
підкреслюється [6, С. 183-184]: 

1. Кластери є ключовою регулюючою силою новаторства, що дозволяє регіонам створити унікальні проекти спеціалізованих 
виробництв, щоб зміцнити свою роль як активних і привабливих партнерів в глобальній економіці. 

2. Кластер – найважливіший інструмент в сучасній економічній політиці з метою забезпечення інноваційного розвитку 
конкурентоспроможності і реального процвітання усієї Європи. 

3. Кластеріальна політика, яка базується на активній співпраці між урядом, організаціями, підприємствами, науковими і освітніми 
організаціями й іншими відповідними структурами на регіональному рівні, є ефективним інструментом підвищення 
конкурентоспроможності європейських компаній та регіонів. 

4. Взаємодія між кластерами визначається взаємною зацікавленістю в їх розвитку, оскільки вона пропонує розвивати сильні 
сторони і вчитися один у одного, зокрема транснаціональна співпраця робить кластери на міжнародній арені привабливішими. 

5. Усунення бар'єрів в торгівлі і в конкуренції в Європі і подальші зусилля із зміцнення європейського бізнес-простору є 
найважливішою умовою для виникнення потужних кластерів і ефективності кластерної політики. 

Міжнародний досвід демонструє чотири типові варіанти проведенні кластерної політики залежно від державного впливу на 
національну економіку, і всі вони можуть бути впроваджені в України на державному та регіональному рівні [7]: 

- каталітична кластерна політика, коли уряд зводить зацікавлені сторони (наприклад, приватні компанії і дослідницькі організації) 
між собою, але забезпечує обмежену фінансову підтримку реалізації проекту; 

- підтримуюча кластерна політика, при якій каталітична функція держави доповнюється його інвестиціями в інфраструктуру 
регіонів, освіту, тренінг і маркетинг для стимулювання розвитку кластерів;  

- директивна кластерна політика, коли підтримуюча функція держави доповнюється проведенням спеціальних програм, націлених 
на трансформацію спеціалізації регіонів через розвиток кластерів; 

- інтервенціоністська кластерна політика, при якій уряд разом з виконанням своєї директивної функції переймає у приватного 
сектора відповідальність за ухвалення рішення про подальший розвиток кластерів і за допомогою трансфертів, субсидій, обмежень або 
регулювання, а також активного контролю над фірмами в кластері, формує його спеціалізацію. 

Всі державні ініціативи в світовій кластерній політиці спрямовані в першу чергу на підтримку потужних і креативних компаній, 
створенню сприятливого середовища, в якому слабкі підприємства мали б можливість підвищувати свою конкурентоспроможність. Крім 
того, реалізація кластерних ініціатив можлива лише за умови активізації державної політики у сфері кластеризації та створення 
сприятливого макроекономічного, інформаційного та правового середовища. 

Натомість, у вітчизняному законодавстві не існує визначення поняття «кластер», його видів, особливостей створення і 
функціонування. Зокрема, у Господарському Кодексі України відсутнє поняття «кластеру» як територіального об’єднання підприємств. 
Розробленими, але не затвердженими залишаються проекти нормативно-правових актів щодо формування засад державної політики у сфері 
кластеризації економіки, такі як «Концепція створення кластерів в Україні» (Міністерство економіки України, 2008 р.), «Національна 
стратегія формування та розвитку транскордонних кластерів» (Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2009 р.). 

Слід відмітити, що Концепція створення кластерів в Україні виділяє такі види кластерів [8]: 
1. Виробничі кластери – це об'єднання підприємств, що здійснюють виробництво продукції (і супутніх послуг) шляхом виконання 

складальних операцій (наприклад підприємства автомобілебудування, авіаційної промисловості, суднобудування, інших галузей 
машинобудівного комплексу, організації будівельної галузі і виробництва будівельних матеріалів), а також об'єднання підприємств, які 
належать до хімічної, целюлозо-паперової, металургійної галузей, а також сільського господарства, харчової промисловості тощо. 

2. Інноваційно-технологічні кластери – це об’єднання географічно локалізованих підприємств, що пов'язані виробничими зв’язками 
з метою створення інноваційної продукції та надання послуг суб’єктам інноваційної діяльності. 

3. Туристичні кластери – формуються на базі туристичних активів регіону і складаються з підприємств різних сфер, пов'язаних з 
обслуговуванням туристів, наприклад, туристичних операторів, готелів, сфери громадського харчування, виробників сувенірної продукції, 
транспортних підприємств та інших. 

4. Транспортно-логістичні кластери – включать в себе комплекс інфраструктури і компаній, які спеціалізуються на зберіганні, 
супроводженні і доставці вантажів та пасажирів. Кластер може включати також організації, які обслуговують об’єкти портової 
інфраструктури; компанії, які спеціалізуються на морських, річних, наземних, повітряних перевезеннях; логістичні комплекси та інші. 
Транспортно-логістичні кластери розвиваються в регіонах, які мають значний транзитний потенціал. 

Водночас, підтримка розвитку кластерів є одним з пріоритетів регіональної економічної політики. Розвиток кластерів визнано 
одним із найважливіших напрямів у стратегіях розвитку багатьох регіонів, зокрема:  

• Стратегії розвитку Сумської області «Нова Сумщина – 2015» (2010 р.), у якій основою для економічного розвитку області 
визначено розвиток кластерів АПК, спрямованих на формування замкнутого високотехнологічного агропромислового виробництва та на 
створення екологічно чистої конкурентоспроможної продукції;  

• «Стратегії підвищення економічної конкурентоспроможності Дніпропетровської області: кластери будівництва та сільського 
господарства» (2011 р.). Кластер сільського господарства розвиватиме найбільш перспективні для області напрями: свинарство, 
птахівництво, плодівництво та овочівництво, що сприятиме розвитку сучасної переробки для створення продукції з високою доданою 
вартістю та дозволить збільшити її експорт; 

• Стратегії підвищення конкурентоспроможності Донбасу «Донбас – 2025: стратегія майбутнього» (2009 р.), пріоритетним 
напрямом якої є, зокрема, розвиток кластеру сільськогосподарської і харчової промисловості, що у перспективі сприятиме ефективній 
реалізації потенціалу Донецької області у сільському господарстві, створенню конкурентної харчової промисловості. На сьогодні в області 
вже проведено кластерні дослідження та аналіз, розпочато етап впровадження рекомендацій;  
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• «Стратегії економічного і соціального розвитку АРК на 2011 – 2020 рр.», у якій передбачається формування протягом 3-5 років 
конкурентоспроможних кластерів в санаторно-курортній і туристичній галузі, сільському господарстві й харчовій промисловості регіону, у 
машинобудівній і суднобудівній галузях, енергетиці. Крім того, окрему увагу в стратегії приділено формуванню міжрегіональних кластерів, 
які здатні стати основою посткризового зростання; 

• Стратегії соціально-економічного розвитку Чернігівської області на період до 2015 р., якою передбачено формування цілісних 
регіональних інфраструктурно-виробничих комплексів на основі кластерного механізму розвитку малого підприємництва за виробничо-
технологічними та виробничо-збутовими ознаками, з використанням переваг територіального поділу праці на основі 
конкурентоспроможних профільних галузей регіонального виробництва (машинобудування й металообробки, лісової промисловості, 
переробних галузей АПК тощо); 

• Стратегії економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 р., у якій серед основних завдань розвитку 
агропромислового виробництва, підвищення його потенціалу й ефективності йдеться про створення агропромислового науково-
виробничого кластера на базі Регіонального агропромислового центру; 

• Стратегії економічного і соціального розвитку Волинської області на 2004-2015 рр. , якою серед завдань розвитку виробничої та 
транспортної інфраструктури у сільській місцевості, спрямованої на підвищення конкурентоспроможності продукції агропромислового 
сектора, визначено формування агропромислових кластерів; 

• Регіональній стратегії розвитку Закарпатської області до 2015 р., у якій, серед іншого, до формування стратегічних цілей 
розвитку області включено інтеграцію роботи органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та ділових кіл для створення та 
функціонування кластерних систем за галузевими та функціональними пріоритетами соціально-економічного розвитку області (в машино- 
та приладобудуванні, деревообробній промисловості, туристично-рекреаційному та аграрному секторах, паливно-енергетичному комплексі 
та екопромисловій діяльності); 

• Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2015 р. , у якій визначено підтримку розвитку існуючих в 
області кластерних об’єднань, зокрема Інноваційно-технологічного кластеру “АГРОБУМ” і Національного кластеру «Нові машини». 

Перспективним напрямом для України є створення транскордонних кластерів. Зважаючи на те, що 19 з 25 регіонів України є 
прикордонними, Україна має значні можливості співпраці з іноземними компаніями у рамках транскордонних кластерів. Прикладом такого 
співробітництва є українсько-румунський «Перший аграрний кластер», створений у 2009 р. у Чернівецькій області. На стадії становлення 
перебуває українсько-російський високотехнологічний кластер на базі технопарку «Технополіс» у м. Харкові. У рамках Програми 
транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна на 2007-2013 рр. формується українсько-польський туристично-рекреаційний 
кластер. У 2007 р. утворено українсько-білоруський будівельний кластер за участю Харківського державного технічного університету 
будівництва та архітектури, Бєлгородського державного технологічного університету ім. Шухова, Бєлгородського обласного фонду 
підтримки малого підприємництва та ВАТ «Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва». Подальшому розвитку 
транскордонних кластерів в Україні перешкоджають недостатня увага органів державної влади до проблем транскордонного 
співробітництва та відсутність законодавчої бази для функціонування транскордонних кластерів. Особливістю розвитку кластерів в Україні 
є орієнтація більшості перспективних кластерів на традиційні галузі промисловості – легку промисловість, будівництво, АПК, металургію, 
тоді як пріоритетом європейських країн є розвиток, насамперед, високотехнологічних інноваційних кластерів у сферах машинобудування, 
біофармацевтики, електроніки, що забезпечує створення максимальної доданої вартості за мінімальних трансакційних витрат [9, С. 19]. 

Розвиток кластерів в Україні ускладнюють наступні чинники: 
- недосконалість законодавчої бази для функціонування кластерів і, як наслідок, відсутність підтримки кластерних ініціатив 

підприємств з боку держави; 
- відсутність довіри між органами державної влади і бізнесом, а також між окремими компаніями, небажання компаній розкривати 

та ділитися внутрішньою інформацією через можливість зловживань та виникнення залежності від потужніших партнерів; 
- слабкість діючих кластерів через низький рівень конкуренції на внутрішньому ринку, відсутність “агресивних” постачальників та 

вимогливих споживачів;  
- можливість втратити право на одержання підприємством пільг та дотацій при будь-яких організаційних чи виробничих змінах (у 

т. ч. при входженні до кластеру);  
- «відірваність» науки та освіти від виробництва: підприємства не виступають замовниками на наукову та інноваційну продукцію, 

а продукція науково-дослідних установ не знаходить свого покупця серед товаровиробників; 
- брак іноземних інвестицій та венчурного капіталу, які є важливим джерелом розвитку кластерів у розвинутих країнах; 
- відсутність єдиної систематизованої інформаційної бази про існуючі та потенційні кластери, що перешкоджає створенню у 

суспільстві розуміння переваг кластерних об’єднань, а також цілісної картини про функціонування та результати діяльності вже існуючих 
кластерів в Україні. 

Водночас, формуванню і розвиткові кластерів в Україні сприятимуть:  
- включення програм підтримки кластерів до регіональних програм соціально-економічного та інноваційного розвитку; 
- активізація зв’язків «влада – бізнес – наука» завдяки впровадженню ефективних механізмів державно-приватного партнерства; 
- забезпечення інформаційної підтримки кластерів, популяризація кластерного підходу шляхом проведення інформаційних 

кампаній, створення Інтернет-ресурсів, забезпечення участі українських кластерів в європейських інформаційних мережах; 
- створення спеціального державного органу, відповідального за розробку та реалізацію кластерної політики на державному рівні, 

який у співробітництві з неурядовими організаціями та іноземними експертами має розробити програму розвитку кластерів, яка міститиме 
критерії оцінки для відбору пілотних проектів, умови їх підтримки державою, основні етапи реалізації та критерії оцінки ефективності за 
кількісними та якісними показниками, у т. ч. за фінансовими результатами діяльності, рівнем інноваційної активності учасників, 
створенням ними доданої вартості тощо. 

Висновки та пропозиції. Україні слід залучати світовий досвід розвитку кластерів і підтримувати кластерні ініціативи. Нинішня 
ситуація, коли ініціаторами створення кластерів виступають дрібні товаровиробники, не є перспективною. Важливо розвивати 
територіальне бізнес-середовище на основі державно-приватного партнерства, яке базувалося б на використанні бізнесом сприятливих 
природно-кліматичних та територіально-економічних умов регіону з активною державною підтримкою ініціатив товаровиробників щодо 
розвитку територіальної соціальної та виробничої інфраструктури. З цією метою на державному рівні доцільним буде: 

- закріплення правового режиму функціонування кластерів в Україні, зокрема через введення правової категорії «кластер»; 
- затвердження Кабінетом Міністрів України відповідними Постановами «Концепції створення кластерів в Україні», розробленої 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, а також «Концепції Національної стратегії формування та розвитку 
транскордонних кластерів», розробленої Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України; 

- розміщення державного замовлення на продукцію з більш високими вимогами щодо якості в ефективно працюючих кластерах; 
- організаційно-економічна підтримка ініціатив підприємств та організацій кластерного об’єднання шляхом розвитку соціальної та 

виробничої інфраструктури регіону, в якому функціонує кластер, створення комфортних умов для проживання та відпочинку працівників; 
- розробка регіональних веб-сайтів та єдиної інформаційну базу з інформацією про існуючі у регіонах кластери, інформування 

підприємців про переваги кластерної моделі організації виробництва під час заходів з розвитку підприємництва, створення електронних 
форм заявок для підприємств, які бажають стати учасниками кластерів, що дозволить усунути інформаційний вакуум для потенційних 
інвесторів, сприятиме залученню у кластери вітчизняного та іноземного капіталу; 

- впроваджувати на місцевому рівні процедури видачі дозволів за принципом «єдиного вікна», що прискорить проходження 
дозвільних процедур (насамперед у сфері будівництва та землевідведення), здійснювати часткове фінансування об’єктів соціальної, 
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виробничої та побутової інфраструктури на основі державно-приватного партнерства в рамках узгодженого проекту. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА КАК ЭКСПОРТНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  СФЕРЫ 
КУЛЬТУРЫ. 
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Садигова У.Ф. Особливості сучасного культурного туризму як експортної стратегії розвитку сфери культури. 
Дана стаття розглядає національний потенціал історико-культурної спадщини регіону як основу для розвитку культурно-пізнавального 
туризму. У статті вказані від яких чинників залежить в даний час розвиток культурного туризму. Культурний туризм на сучасному етапі 
набуває абсолютно унікальний характер - це один із способів пізнання світу і своєрідний «пошук себе, в ході якого апробуються нові 
соціальні, культурні та особисті ролі, ламаються стереотипи, втрачаються звички і норми поведінки». Культурна та туристська політика 
повинні бути взаємопов'язані і об'єднані. Туристична галузь повинна реагувати на нові запити сучасної людини. Культура є 
фундаментальною основою процесу розвитку, збереження і зміцнення незалежності та самобутності народів. В умовах ідеологічного 
вакууму в основному через культуру відбуваються передача духовного досвіду людства, моральне становлення особистості. Кожна людина 
просто зобов'язаний знати свою історію, своє коріння, але процес пізнання історичних коренів повинен бути принципово іншим, ніж 
раніше. Щоб залучити до знань сучасної людини, необхідні нові підходи. 
Ключові слова: історико-культурна спадщина, культурна самобутність, культурний туризм, національні риси культури, національний 
потенціал, збереження культурної спадщини 
Садыгова У.Ф. Особенности современного культурного туризма как экспортной стратегии развития  сферы культуры. 
Данная статья рассматривает национальный потенциал историко-культурного наследия региона как основу для развития культурно-
познавательного туризма. В статье указаны от каких факторов  зависит в настоящее время развитие культурного туризма. Культурный 
туризм на современном этапе приобретает совершенно уникальный характер – это один из способов познания мира и своеобразный «поиск 
себя, в ходе которого апробируются новые социальные, культурные и личные роли, ломаются стереотипы, утрачиваются привычки и 
нормы поведения». Культурная и туристская политика должны быть взаимосвязаны и объединены. Туристическая отрасль должна 
реагировать на новые запросы современного человека. Культура является фундаментальной основой процесса развития, сохранения и 
укрепления независимости и самобытности народов. В условиях идеологического вакуума в основном через культуру происходят передача 
духовного опыта человечества, нравственное становление личности. Каждый человек просто обязан знать свою историю, свои корни, но 
процесс познания исторических корней должен быть принципиально иным, чем раньше. Чтобы привлечь к знаниям современного человека, 
необходимы новые подходы. 
Ключевые слова: историко-культурное наследие,культурная самобытность, культурный туризм, национальные черты 
культуры, национальный потенциал, сохранение культурного наследия 
Sadygova U.F. Features contemporary cultural tourism as export strategy of cultural development. 
This article examines the potential of the national historical and cultural heritage of the region as a basis for the development of cultural tourism, and 
also on which factors are dependent on the current development of cultural tourism. Cultural tourism at the present stage becomes a completely 
unique character - this is one way of understanding the world and a kind of "self search, during which tried out new social, cultural and personal roles, 
break down stereotypes, lost the habits and norms of behavior." Cultural  Tourism policies should be linked and integrated. Tourist industry must 
respond to the new demands of the modern man. Culture is the fundamental basis of the development process, preserve and strengthen the 
independence and identity of people. In terms of the ideological vacuum in the main culture is transmitted through the spiritual experience of 
humanity, moral development of the individual. Each person would have to know their history, their roots, but the process of learning the historical 
roots must be fundamentally different than before. To bring to the knowledge of modern man, new approaches are needed. 
Key words :cultural heritage preservation, cultural originality, cultural tourism, historical and cultural heritage, national capacity, national features of 
culture 
 

Культурное наследие каждого народа состоит не только из произведений искусства, но и из нематериальных вещей: фольклора, 
народного творчества, массовых мероприятий и прочего. Давно стал самостоятельным такой вид туризма как культурный или 
познавательный туризм. Он основан на культурно-историческом потенциале страны, включает в себя традиции и обычаи, особенности 
быта и хозяйства. Минимальный набор ресурсов для культурного туризма может преподнести особая местность, но для его массового 
развития требуется особая концентрация объектов культурного наследия. 

Современном мире наблюдается активный рост предложений в сфере туризма, особенно этот процесс заметен в сфере культурного 
туризма. Среди основных причин этого явления можно выделить, прежде всего, переход к постиндустриальному, информационному 
обществу, который привел к значительному расширению масштабов межкультурного взаимодействия. Особую роль в современном мире 
приобретают факторы коммуникабельности, толерантности и осведомленности о культурных событиях во всем мире[2.66]. Немаловажное 
значение имеют и процессы интернационализации и глобализации, следствием которых стали, с одной стороны, изобилие однотипных 
товаров и услуг, а, с другой стороны, увеличение конкуренции на туристическом рынке. 

В современном мире индустрия туризма является одной из наиболее доходных и динамично развивающихся отраслей экономики. 
Динамика социокультурных процессов отличается интеграцией различных форм инициирования культурной активности населения, среди 
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которых важное место занимает культурный туризм. 
Новое понимание культуры в общественном развитии и осознание необходимости сохранения культурного многообразия 

расширяет перспективы культурного туризма как фактора регионального развития в условиях глобализации. 
Исследование эволюции понятия культурного туризма свидетельствует о его динамичном развитии. Культурный туризм 

понимается как: 
- познание национальной культуры страны посещения ; 
- относительно самостоятельный элемент человеческого бытия, как социально- культурное явление ; 
- как процесс ознакомления с «чужой» культурой и ее осмысления [3.85] 
Основными задачами культурного туризма являются: возможность удовлетворения разнообразных досуговых запросов и 

инкультурации его участников через актуализацию исторической памяти; расширение культурного кругозора в отношении историко-
культурных традиций, обычаев, нравов, материальной культуры народов других местностей; формирование гуманистического мышления и 
мировоззрения; формирование культурной компетентности участников туристического процесса; адаптация и социализация личности через 
усвоение культурных форм; выявление положительного и отрицательного в опыте прошлого, определяющего в значительной мере 
ментальность нации; создание новых «точек роста» культурной политики в регионах  

Развитие сферы культуры может осуществляться на основе различных стратегий. Одна из них – экспортная стратегия. Она 
предусматривает создание и продвижение культурного продукта, ориентированного на различные категории туристов, при этом акцент 
должен быть сделан на туристов из зарубежных стран.  

Культурный туризм представляет собой массовый, быстроразвивающийся вид туризма. 
Надо отметить также, что культурный туризм представляет собой сложный многопрофильный вид деятельности, в которую 

помимо традиционных составляющих инфраструктуры туризма (таких как туроператоры въездного туризма, гостиницы, авиаперевозчики, 
автотранспортные предприятия, специализирующиеся на обслуживании туристов, охранные предприятия) вовлечены многие другие 
организации и предприятия сферы услуг. Так, в соответствии с предлагаемым комплексным подходом к созданию продукта культурного 
туризма, в состав субъектов культурного туризма входят следующие подотрасли сферы услуг: музеи, музеи-заповедники, художественные 
галереи и арт-центры; театры и концертные организации; цирки и концертные залы; культурно-развлекательные центры,агентства по 
продаже театральных и музейных билетов. Неотъемлемой частью культурного туризма являются также аутентичные предприятия 
общественного питания и привлекательные для некоторых туристов художественные галереи и антикварные магазины. 

Туризм является областью экономической деятельности, создающей условия для экспорта услуг всех отраслей, вовлеченных в 
создание туристского продукта. В этой связи культурный туризм создает дополнительные возможности для экспорта услуг организаций и 
учреждений культуры, работающих с иностранными туристами. Рассмотрим это на некоторых примерах. В последние годы резко 
увеличились возможности заказа билетов в театры и в музеи через Интернет, в том числе иностранными туристами. 

Наиболее распространенной формой экспорта услуг на основе присутствия физических лиц является приглашение звезд мировой 
сцены на выступление в рамках международных фестивалей.  

Габалинский музыкальный фестиваль — фестиваль классической музыки, а также джаза и мугама, с 2009 года проходящий каждое 
лето в азербайджанском городе Габала (Габалинский район). Фестиваль проводится по инициативе Фонда Гейдара Алиева, при поддержке 
Министерства Культуры и Туризма Азербайджанской Республики. Выступления музыкантов проходят под открытом небом и в камерных 
концертных залах Габалы. Принимают участие в Фестивале оркестры и исполнители из разных стран мира. Каждые два года проходит 
международный фортепианный конкурс. Сегодня все больше подтверждается всеобщая тенденция - крупные города постепенно теряют 
статус фестивальных столиц, уступая маленьким живописным местечкам, где красота искусства превосходно сочетается с красотой 
природы. Это, безусловно, создает дополнительную привлекательность для иностранных туристов. 

 Особое место в исследовании экспортной направленности развития культурного туризма надо уделять анализу возможных 
стратегий развития учреждений культуры и на этой основе формулируется роль экспортной стратегии развития сферы культуры. 

Экспортная стратегия предусматривает разработку специализированных культурных продуктов, предназначенных для отдельных 
категорий туристов, или модернизацию унифицированных продуктов с целью создания наилучших условий для потребления туристами 
таких продуктов. В качестве примеров первого рода можно привести Девичью Башню, Музей Современного Искусства, Дворец 
"Шекинских ханов"   ориентированных на зарубежных туристов. Примером второго рода является применение во многих музеях 
многоязычных аудиогидов, создание компьютерных информационных систем на нескольких языках и многие другие подобные 
мероприятия. Отметим также, что специализированные продукты культурного туризма создаются в рамках событийного туризма, когда 
фестивали, карнавалы, биенале ориентированы на привлечение значительных туристских потоков. 

Одной из составляющей экспортной стратегии сферы культуры – продвижение культурного продукта, ориентированного на 
туристов. 

Традиционными каналами такого продвижения являются туристские выставки, на которых туроператоры предлагают турагентам 
специализированные или унифицированные культурные продукты, включенные в состав тех или иных туров.  

Но на сегодняшний день основным каналом продвижения услуг учреждений культуры для  иностранных туристов является сайт 
учреждения или соответствующий региональный портал, представляющий весь спектр культурных услуг данной территории. 

Экспортная стратегия развития сферы культуры должна быть взаимоувязана с другими стратегиями и, прежде всего, с бюджетной 
стратегией развития культуры. Основной задачей бюджетной стратегии является получение средств из бюджета соответствующего уровня 
с целью удовлетворения различных культурных запросов населения. При этом в процессе определения соответствующими органами 
управления суммы необходимых учреждениям культуры средств, в расчет принимаются только потребности резидентов данной 
территории (страны, региона, города). По умолчанию предполагается, что инвестиционные ресурсы, необходимые для разработки и 
продвижения культурных продуктов, предназначенных целевым образом для туристов, будут найдены учреждениями культуры из 
внебюджетных средств. Однако, как показывает практика, у последних часто не хватает на это свободных внебюджетных средств. 
Учреждения культуры часто пытаются найти выход или путем кооперации с заинтересованными туроператорскими фирмами, или на 
основе привлечения спонсорских средств. 

Имеются также и проблемы отрицательно влияющих на экспортные возможности культуры и развитие иностранного культурного 
туризма.  Система взаимодействия между туроператорами и учреждениями культуры недостаточно отработана; действия многих ведущих 
учреждений культуры не нацелены на максимальное удовлетворение потребностей туристов; не налажено исследование спроса туристов ни 
со стороны туристского бизнеса, ни со стороны сферы культуры. Ощущается острая нехватка площадок для обмена мнениями и дискуссий 
между турбизнесом и учреждениями культуры различных форм собственности и подчиненности. Чрезвычайно остро стоит проблема 
отсутствия в большинстве учреждений культуры необходимой инфраструктуры для обслуживания посетителей-инвалидов и лиц пожилого 
возраста. Учитывая, что сегодня возрастной состав иностранных туристов во всем мире имеет тенденцию к постарению, а также тот факт, 
что в условиях мирового финансово-экономического кризиса наиболее стабильным массовым сегментом иностранных туристов останутся 
пенсионеры, активное создание соответствующей инфраструктуры становится чрезвычайно важной задачей.  

Проблема информирования иностранных туристов о потенциале нашей культуры усугубляется недостаточным информационным 
наполнением сайтов как самих учреждений культуры. Одним из важных недостатков указанных сайтов является невозможность ведения 
полноценной коммерческой деятельности в виде бронирования мест, заказа билетов и других платежных операций . 

Не менее важным моментом является правильная организация продвижения туристского продукта, и в этом направлении предстоит  
многое сделать. 

Необходимо введение системы туристской символики (SIS), широко используемой во всем мире, преимущества которой 
заключаются в том, что она удобна для восприятия, объективна и значительно облегчает пребывание туриста, особенно иностранного. 
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Необходимо установить рекламно-информационные щиты вдоль близко проходящих автотрасс, указывающие на объекты культурно-
исторической территории. На основных маршрутах разместить планы-схемы расположения туристских объектов, схемы туристских 
маршрутов с аппликацией объектов посещения и правилами их посещения. Среди других мероприятий следует назвать: 

организацию постоянных пресс-туров для журналистов, пишущих о туризме, и инфо-туров для организаторов туризма; 
проведение международных мероприятий с участием крупнейших компаний, работающих на рынке культурного туризма; 
развитие двухстороннего сотрудничества  
Главным содержательным компонентом культурного турпродукта является культурное наследие. Ценность культурного наследия 

возрастает с течением времени. В первую очередь это связано с его физическим старением, изменением, разрушением и утратой. Массовый 
туризм также способствует разрушению и видоизменению культурного наследия народов в силу его коммерческого использования. 

Основными факторами и причинами разрушения и уничтожения культурного наследия являются следующие: естественное 
физическое старение и разрушение материальных объектов культурного наследия; естественный уход поколений людей – исконных 
носителей материальной и нематериальной культуры; насильственное разрушение культурного наследия в результате военных конфликтов 
и террористических актов; политические, межнациональные и межкультурные конфликты, приводящие к этническим чисткам, а, 
следовательно, к уничтожению этнической культуры отдельных народов; неграмотная государственная политика в области культурного 
наследия или отсутствие такой политики вовсе; рост массового туризма с резким повышением нагрузки на объекты культурного наследия 
ввиду роста их посещаемости; развитие туристской инфраструктуры и материальной базы на территориях культурного наследия, вызванное 
ростом массового туризма и неизбежно оказывающее воздействие на состояние объектов и характер явлений культурного наследия; 
насильственное разрушение объектов материальной культуры в результате туристского вандализма; коммерциализация культурного 
наследия вследствие развития международного туризма и роста спроса на различные объекты и явления культуры в составе культурного 
турпродукта. 

Под коммерциализацией культурного наследия понимается процесс превращения культурного наследия в товар, при котором 
объекты и явления культуры оцениваются рыночными категориями, исключительно с точки зрения их обменной стоимости, доходности, 
конкурентоспособности на рынке[5.92]. В условиях глобального развития туризма с тенденциями роста культурного туризма во всех его 
проявлениях процесс коммерциализации культурного и природного наследия приобрел глобальный характер, охватив все регионы мира, 
превратив проблему сохранения культуры стран и народов для последующих поколений в одну из мировых проблем. 

Следует отметить, что культурное наследие в составе турпродукта трудно поддается оценке с точки зрения его количества, 
качества и реальной потребительской стоимости. Его стоимость может определяться лишь субъективно, индивидуально, конкретным 
потребителем культурного турпродукта. Лишь сам потребитель может определить, какое культурное, духовное и эстетическое 
удовольствие может доставить ему лично культурное наследие, это во многом и определяет ценность самого турпродукта. Особенно это 
касается явлений нематериальной культуры, которые не имеют никакой материальной ценности. 

Отдельные компоненты стоимости культурного наследия в составе турпродукта можно просчитать, а именно: длительность 
потребления, частота потребления, количество и вид объектов или явлений культуры, включенных в базовую стоимость пакета туруслуг. 

Необходимо подчеркнуть, что коммерческая ценность или стоимость культурного наследия зависит от уровня ожиданий клиента. 
Клиент должен получить то, что обещано, но не все запросы клиента могут быть удовлетворены даже за очень высокую цену. С другой 
стороны, цена не должна быть занижена. Если качество продукта гарантировано, а сам продукт эксклюзивен, то он не должен стоить 
дешево. Однако изначально качество и ценность культурного наследия должны оцениваться экспертами, а не туроператорами. 

Качество культурного турпродукта, как и любого другого, должно соответствовать необходимым критериям, определяемым 
потребителем, так как само понятие качества подразумевает свойства турпродукта, способные удовлетворять установленные и 
предполагаемые потребности потребителя. Однако, специфичность культурного турпродукта, учитывающего специфику туристских 
мотиваций и спроса, определяет дополнительные критерии качества турпродукта в культурном туризме помимо таких общепризнанных, 
как познавательность, полнота и достоверность информации, эстетичность, оптимальность маршрута и многие другие. 

Анализ турпродукта многих стран показал, что среди специфических туристских мотиваций спроса  выделяются[7.99]: 
1. поиск новизны  
2. подлинность культурного наследия   
3. межкультурность , подразумевающая ориентированность турпродукта на национальный лингвокультурный сегмент рынка 

потребителей 
4. межкультурный принцип отбора информации, межкультурное общение с носителями изучаемой культуры. 
Таким образом, специфические критерии качества культурного турпродукта: новизна, подлинность, межкультурность. 
Критерий новизны культурного турпродукта подразумевает ощущения необычности, нетрадиционности, нестандартности, 

отличности от собственной культуры. Ожидания потребителей связаны с переживаниями удивления, потрясения, восхищения, восторга от 
открытия нового. По мнению исследователей, конструкт новизны обладает четырьмя взаимосвязанными измерениями: волнение, уход от 
обыденности , снятие скуки и удивление . 

Культурное наследие, исконные культурные традиции, подлинный дух этнокультуры со всеми ее артефактами в виде 
национального костюма, национальной кухни, предметами, стилем и духом национального быта, фольклор и обрядовость всегда 
привлекали иностранцев. Как свидетельствует практика, в т.ч. мнения иностранных туристов, трансформация культуры, сосуществование 
культурной самостийности, исконности, древности являлось сильнейшей привлекательной чертой..  

Критерий подлинности культурного наследия  в составе турпродукта как критерий его качества неоднозначен, и это также связано 
с дифференциацией уровня ожиданий и потребностей потребителей. 

Подлинность создается культурно-историческими условиями. Она уменьшается и даже утрачивается, когда продукт теряет связь с 
культурной и природной средой. Степень подлинности отличает один продукт от другого, но и спрос на подлинность может быть различен. 
Анализ публикаций по данной проблематике позволяет сделать вывод о том, что более опытные и более «интеллектуальные» 
путешественники предъявляют более высокие требования к степени подлинности объектов и явлений культуры, в то, время, как менее 
опытных и менее «интеллектуальных» вопрос подлинности интересует в меньшей степени[4.29]. С этой точки зрения, потребителей 
культурного турпродукта можно разделить на три основные группы. 

К первой группе относятся туристы, которые интересуются полной культурно-исторической подлинностью и имеют обоснованные 
знания и четкие критерии ее оценки. 

Ко второй группе можно отнести туристов, которые согласны считать подлинными те артефакты культуры, которые претерпели 
частичные изменения со временем или в ответ на рыночный спрос, т.е. подлинный продукт может развиваться, дополняться, 
адаптироваться под потребности и ожидания туристов. 

К третьей группе относятся туристы, которые не стремятся к исторической подлинности объектов и явлений культуры. 
Любопытен тот факт, что изучение мотиваций спроса иностранных потребителей, , показало, что большинство туристов проявляли 

дифференцированные ожидания, желая увидеть и подлинные, и частично восстановленные, и полностью осовремененные артефакты 
культуры. 

Действительно, зачастую иностранцев может интересовать не аутентичная, не исконная культура, а нечто ненастоящее, 
суррогатное, измененное с учетом ожиданий иностранцев, то, что специалисты называют «коммерциализированной культурой», то, что 
«имеет спрос и хорошо продается». 

Изучение официальных документов международных организаций, анализ публикаций по проблемам сохранения культурного 
наследия показали, что воздействие на состояние культурного наследия может быть различным. Основные тенденции можно 
сформулировать следующим образом: полное разрушение и утрата объекта или явления культурного наследия; частичное разрушение и 
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утрата; полное сохранение; полное видоизменение или подмена истинного объекта или явления на ложный (ложная подлинность); 
частичное видоизменение (частичная подлинность); развитие объекта или явления за счет дополнения его новым смыслом или новыми 
значениями[6.65]. 

Говоря о коммерциализации культуры и культурного наследия, важно подчеркнуть, что этот обусловленный туристской 
деятельностью процесс имеет как отрицательные, так и положительные стороны с точки зрения сохранения и возрождения культурного 
наследия народов и народностей. 

Туристский спрос на культурное наследие, с одной стороны, создает угрозу его состоянию и существованию, но с другой, доходы 
от туристской деятельности, прямое финансирование туристами народных ремесел и искусств способствуют сохранению традиционных 
явлений и объектов культуры, а также возрождению почти или полностью утраченных. Развитие культурного туризма дало толчок 
развитию научных исследований в области культурного наследия, а это также опосредованно послужит его сохранению и возрождению. 

Важным условием успешной разработки и реализации экспортной стратегии развития сферы культуры является укрепление 
взаимодействия между учреждениями культуры и туристскими фирмами. 

Однако, представляется, что на нынешнем этапе развития более эффективной формой взаимодействия могло бы стать 
государственно-частное партнерство в сфере культурного туризма. Именно таким образом можно было бы активнее привлекать 
необходимые инвестиционные ресурсы, обеспечивать эффективные способы их окупаемости, создавать гарантию сохранности 
государственного музейного фонда, повысить степень загруженности театральных трупп, разнообразить предложение услуг учреждений 
культуры. 

Нужно подчеркнуть что культурный туризм – это уникальная возможность совершенствования образа жизни различных групп 
населения, повышения качества собственной жизни через изучение культурного опыта жителей различных мест, культурных 
достопримечательностей, культурных традиций и достижений. 

Подводя итоги, надо отметить, что в условиях кризиса необходимо искать резервы повышения экспортного потенциала города 
именно в сфере услуг и, в том числе, на основе развития культурного туризма. 
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Санжаревська І.С. Особливості регулювання міжнародних економічних відносин в умовах світової кризи. 
У статті розглянуто особливості розвитку світового господарства піч час кризи та в теперішній час. Визначено позиції Світового банку та 
СОТ щодо застосування торговельних обмежень країнами світу щодо регіонів світу та видів економічної діяльності. Розглянуто світові 
тенденції застосування протекціоністських заходів країнами світу протягом 2008-2013 рр. Проведено порівняльний аналіз різних видів 
протекціоністських заходів. Визначено тенденцію  розвитку світового господарства, що передбачає збереження протекціонізму в 
урядовому регулюванні світової торгівлі з країнами, що загрожують національним виробникам за напрямками стратегічного імпорту. 
Ключові слова: міжнародна фінансова система, світова криза, протекціоністські заходи, лібералізація світової торгівлі. 
Санжаревская И.С. Особенности регулирования международных экономических отношений в условиях мирового кризиса. 
В статье рассмотрены особенности развития мирового хозяйства во время кризиса и в настоящее время. Определены позиции Мирового 
банка и ВТО относительно применения торговых ограничений странами мира в отношении регионов и видов экономической деятельности. 
Рассмотрены мировые тенденции применения протекционистских мер странами в течение 2008-2013 гг. Проведен сравнительный анализ 
различных видов протекционистских мер. Определены тенденции развития мирового хозяйства, что предполагают сохранение 
протекционизма в правительственном регулировании мировой торговли со странами, которые угрожают национальным производителям по 
направлениям стратегического импорта. 
Ключевые слова: международная финансовая система, мировой кризис, протекционистские меры, либерализация мировой торговли. 
Sanzharevska I. Peculiarities of regulation of international economic relations in conditions of the global crisis. 
The article examines the development of the world economy during the crisis and now. Defined position as the World Bank and the WTO regarding 
the application of trade restrictions in the countries of the world in regard to regions and types of economic activity. The world trends of application 
of protectionist measures countries during 2008-2013 a comparative analysis of different kinds of protectionist measures. The development of the 
world economy that are to maintain protectionism in government regulation of world trade with countries that threaten domestic producers on the 
strategic import. 
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Постановка проблеми. Стагнація світової торгівлі під час кризи сприяла розширенню протекціонізму в міжнародних економічних 
відносинах розвинених країн світу та таких, що розвиваються. Вони створюють штучні умови щодо обмеження імпорту деяких категорій 
товарів, що впливають на їх національних виробників, та таким чином підвищують рівень конкурентоспроможності на світових товарних 
ринках. 

Наведені особливості організації торгівлі вимагають трансформації міжнародної фінансової системи до здійснення платежів, що 
можуть бути заблоковано, та повернення фінансових ресурсів. Також протидія протекціоністським заходам вимагає впровадження нових 
фінансових інструментів покриття товарних потоків. В таких умовах, що склалися у світовому господарстві, дослідження особливостей 
міжнародної протекціоністської політики є важливим науковим завданням. 

Аналіз досліджень і публікацій. Питання щодо регулювання світової торгівлі з застосуванням інструментів протекціоністської 
політики вивчають такі міжнародні організації, як Світовий банк, СОТ, Європейська комісія з питань торгівлі, урядові та торговельні 
експерти, наприклад, з міжнародної організації Global Trade Alert. Особливості функціонування міжнародної фінансової системи 
досліджуються широким колом науковців із світовим ім’ям: В.Буйтер, Р.Канбур, Е.Коуз, Г.Ланкес, Ф.Мошіріан, М.Обстфельд, Е.Прасад, 
К.Рогоф, Т.Сендлер, М.Штерн тощо, так і численними вітчизняними дослідниками, такими як Ю.Козак, В.Ковалевський, Н.Поважна, 
Т.Циганкова, Т.Гордєєва. 

Мета роботи — визначити вплив світової кризи на міжнародні економічні відносини країн та особливості застосування 
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протекціоністських заходів щодо її регцлювання. 
Результати. Світова організація торгівлі визначила таку позитивну тенденцію розвитку світового господарства протягом 2008-

2009 рр. в умовах кризи, як відсутність суттєвих торговельних бар’єрів, введених країнами-членами СОТ для подолання таких наслідків, як 
масове скорочення виробництва та безробіття. Діяльність СОТ у справі сприяння запобіганню зростанню протекціонізму дозволила країнам 
експортувати продукцію за цінами, сприйнятливими для споживачів, що позитивно впливало на зростання купівельної спроможності й 
активізації світової торгівлі. 

Разом з тим, експерти СОТ пояснюють різке зменшення обсягів міжнародної торгівлі застосуванням як певних протекціоністських 
застосувань, так і загальним обмеженням експортного кредитування для фінансування торговельних операцій. Але головним наслідком 
світової фінансової кризи дослідники визнають скорочення глобального попиту на продукцію кінцевих стадій споживання, що вплинуло на 
суттєве скорочення зовнішньоторговельних оборотів. 

Виробництво продукції кінцевого споживання визначає попит на сировину та матеріали, що обумовлюють випуск товарів 
виробничого призначення та ділових послуг до них. За умов глобалізації економіки міжнародний рух сировини та матеріалів у межах 
спеціалізації та кооперування країн визначив формування «глобальних ланцюгів постачань», призупинення функціонування яких призвело 
до застосовування ефекту мультиплікаційного скорочення попиту на всі види продукції у споріднених і підтримуючих галузях 
промисловості. Посилення ефекту мультиплікації в економіці призвело також до скорочення операцій у фінансовій сфері країн, що 
приймали активну участь у світовій торгівлі, та визначило скорочення операцій у міжнародній фінансовій системі. 

За даними Світового банку, розвинені країни світу та ті, що розвиваються, протягом кризи, післякризового відновлення та до 
теперішнього часу використовують протекціоністські заходи. З метою запобігання торговельних обмежень 15.11.2008р. представники 
найбільш розвинених країн світу («Група-20») підписали відповідну угоду, яку потім було порушено під тиском асоціацій національних 
виробників під час стагнації світової торгівлі 2009р. У цей період, що виявився найгострішим етапом світової фінансової кризи, 
зафіксовано масове застосування торговельних обмежень з боку найбільш активних суб’єктів світової торгівлі, проте надати їм кількісної 
оцінки не має можливості, тому що вони носили якісний характер у вигляді субсидування стратегічного експорту, квотування імпорту, 
застосування нетарифних заходів до товарів, що перетинають митні кордони країн. 

Разом з тим, Світовим банком надано позитивну оцінку антикризових заходів, які було введено країнами-учасницями світової 
торгівлі. Система запобігання протекціонізму у світовій торгівлі, розроблена ГАТТ/СОТ, передбачала обмеження щодо тарифікації 
імпорту. За підсумками 2008-2009рр., на які припала найбільш гостра фаза світової фінансової кризи, можна зробити висновок, що 
розвинені країни більш врівноважено підходили до використання рекомендацій СОТ щодо запобігання протекціонізму за кількісними й 
якісними параметрами, на відміну від країн, що розвиваються. Якщо перші використовували виключно експортні субсидії в різних формах 
підтримки бізнесу, то другі використовували також торговельні обмеження — імпортні збори, пряма заборона імпорту, інші нетарифні 
заходи. 

Таким чином, система ГАТТ/СОТ щодо запобігання протекціонізму у світовій торгівлі, не є досконалою, тому що не призводить до 
повної відмови від протекціоністських заходів. Захист інтересів національних виробників призводить до активізації захисних бар’єрів на 
митних кордонах, які в різних формах орієнтовані на зниження цінової конкурентоспроможності імпортерів. 

Аналіз, проведений Європейською комісією з питань торгівлі, дає підстави стверджувати, що створення тарифних бар‘єрів й інших 
обмежувальних заходів на кордонах євразійських країн є одним з основних видів торговельного захисту внутрішнього ринку. Найбільш 
перспективними видами діяльності, що створюють експортний потенціал країн, включаються до програм імпортозаміщення й урядового 
захисту, є сільське господарство (із пов’язаною харчовою і легкою промисловістю), металургія, машинобудування (насамперед 
виробництво автомобілів). 

Другим результатом зазначеного аналізу є висновок експертів, що саме світова криза змусила урядовців вдаватись до заходів, що 
обмежують торгівлю з країнами-партнерами ЄС. За кількісними показниками відбулось скорочення обмежувальних міжнародну торгівлю 
заходів у післякризові роки, в той час як за якісними показниками зберігається впровадження протекціоністської політики в практику 
міжнародної економічної діяльності провідних експортерів світу. В таблиці 1 наведені дані про кількість реалізованих протекціоністських 
заходів країнами ЄС, БРІК, США тощо.  

Заходи категорії «Green» включають лібералізацію світової торгівлі чи здійснюються на недискримінаційній основі; або не 
передбачають подальшої дискримінації, і покращують прозорість юрисдикції, політики, пов'язаної з торгівлею. 

До заходів категорії «Amber» відносяться ті, що включають дискримінацію іноземних комерційних інтересів або знаходиться на 
розгляді та будуть реалізовані найближчим часом. 

До заходів категорії «Red» відносяться такі, що дискримінують іноземних торгівельних партнерів. 
Таблиця 1 

Кількість протекціоністських заходів країн, що приймають участь у світовій торгівлі 
Країни Всього заходів Заходи 

категорії 
«Green» 

Заходи 
категорії 
«Amber» 

Заходи 
категорії 

«Red» 

Частка заходів із 
легалізації торгівлі 

G8 1843 499 354 990 0,271 
G20 2566 563 587 1416 0,219 
EU27 1565 432 295 838 0,276 
Germany 1119 327 204 588 0,292 
Велика Британія 963 279 182 502 0,290 
БРІК 3671 877 833 1961 0,239 
Бразилія 686 178 142 366 0,259 
Китай 1629 343 381 905 0,211 
Індія 840 227 189 424 0,270 
Російська федерація 516 129 121 266 0,250 
Україна 526 139 96 291 0,264 
США 1317 395 218 704 0,300 
Всього 50329 12902 11352 26075 0,256 

Джерело: дані міжнародної організації Global Trade Alert http://www.globaltradealert.org/ site-statistics/table/6# 
 

Розглянемо структуру та динаміку застосування країнами запобіжних і протекціоністських заходів. Загальна тенденція їх 
застосування свідчить про те, що лібералізаційні й протекціоністські заходи відносяться один до одного як 25 до 75 % — на кожну 
ініціативу щодо покращення умов світової торгівлі припадає чотири заходи негативного впливу на неї. Серед країн з різним рівнем 
економічного розвитку також спостерігається диференційований підхід до урядового супроводу зовнішньої торгівлі — чим вищім є рівень 
економічного розвитку країни, тим більшу кількість протекціоністських заходів вона використовує. Зазначені юридичні обмеження в 
зовнішньоекономічній політиці можуть не враховуватись експертами при визначенні міжнародної конкурентоспроможності країн, але 
справляють опосередкований вплив на визначення її рівня.  

Так, країни БРІК займають провідні позиції щодо впливу на світову торгівлю — найбільша кількість протекціоністських заходів 
(7,3% від загальносвітового рівня) і заходів проти лібералізації торгівлі (23,9% проти 25,6% світу в цілому).  

ЄС, США й інші країни G8 відносяться до країн, що найменше дискредитують світову торгівлю — частка лібералізаційних заходів 
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складає 30%, що на 4,6% перевищує загальносвітовий рівень. 
Країни G20 найбільш часто вдавались дискредитації торговельних партнерів як за кількісними (2,6 тис. заходів, 5,1%) й якісними 

показниками (21,9% лібералізаційних заходів, що на 3,7% менше від середнього рівня). 
Зовнішньоекономічну політику України можна охарактеризувати як спрямовану на лібералізацію міжнародних економічних 

відносин — за аналізований період було застосовано 526 запобіжних заходів, 26,4% яких покращують зовнішньоторговельні відносини, що 
на 0,8% більше від середньосвітового рівня. 

В цілому за період після світової кризи 2008-2009рр. та до теперішнього часу співвідношення між потенційними та реалізованими 
заходами становило 28 і 72% відповідно. Частка реалізованих заходів, що можуть негативно вплинути на партнерів із світової торгівлі, 
склала 21,6%, загальна кількість введених протекціоністських заходів склала 16,7%. Таким чином, 233 країни протягом аналізованого 
періоду приймали участь у світовій торгівлі та вживали запобіжних заходів, щоб зменшити негативний вплив самої кризи й її наслідків. Із 
загальної кількості 72% країн вживали обмежувальні заходи, та лише 17% з них мали зафіксований негативний ефект, що визначив 
припинення торгівельно-договірних відносин. 

Це дозволяє зробити висновок, що більш розвинені у економіко-політичному вимірі країни використовують власний потенціал для 
впливу на торгівельних партнерів спочатку в ультимативно-попереджувальній формі, а потім, у 23% випадках, застосовують юридичні 
обмеження. 

На рис. 1 наведено динаміку застосування протекціоністських заходів у післякризові роки. 
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Рис. 1. Загальна кількість заходів щодо обмеження світової торгівлі, що зберігаються в базі даних GTA за період з 2012 до 2013 рр., 

зростаючим підсумком 
 

За післякризовий період країнами було застосовано 3 334 офіційно зареєстрованих заходи щодо обмеження світової торгівлі. Разом 
з тим, 27% зафіксовано у період до червня 2012р., та 73% — за останній рік, до червня 2013р. Таке трикратне зростання обмежувальних 
заходів свідчить про те, що сама світова криза вплинула на кінцевих виробників, що приймали участь у світовому поділі праці у вигляді 
ланцюгових постачань продукції, та одержували дохід у вигляді мультиплікаційного доходу за рахунок циклічного обслуговування 
міжнародних коопераційних зв’язків. Саме останні було розірвано під час кризи, що призвело до підвищення урядової уваги країн до 
посередників, які не змогли підтримати на належному рівні попит, та в теперішній час проти них було застосовано 2,4 тис. додаткових 
обмежувальних заходів. 

За структурою, на заходи категорії «Green» припадає 20 %, категорії «Amber» — 22 %, категорії «Red» — 58 %. 
На рис 2 наведено порівняння структурних зрушень щодо застосування запобіжних заходів за період з 2008 до 2013рр. 
Як свідчать наведені дані, поряд із зростанням загальної кількості юридичних обмежень, здійснюються поступові структурні 

зрушення між категоріями впливу на світову торгівлю. Так, відбувається зростання частки прямих заходів, що визначають лібералізацію 
міжнародних економічних відносин з 14 до 20 % за останні роки, загальний рівень 26%. Частка потенційно-дискримінаційних заходів 
залишається майже без змін, та складає 22 – 23 % протягом всього аналізованого періоду. Відповідно, частка прямих обмежень скоротилась 
з 64 до 57 %, що в загальному підсумку складає 52%. 

За даними,  оприлюдненими в 2010р. Європейською Комісією з питань торгівлі, найбільша кількість обмежувальних заходів щодо 
країн  –  комерційних партнерів ЄС було застосована до 2010р. У висновках йдеться про те, що подолання кризових явищ визначає 
відновлення економічної динаміки до передкризового рівня, проте загальне скорочення юридичних обмежень не призводить до зниження 
рівня протекціонізму.  

Подібний висновок також зроблено в звіті неурядової міжнародної організації Global Trade Alert, де підкреслено, що країни світу 
досягли точки завершення економічного спаду, але не відмовляються від використання протекціоністських заходів.  
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Рис. 2. Структура заходів щодо лібералізації й обмеження світової торгівлі  за період з 2008 до 2013рр. 
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Проведений аналіз щодо особливостей розвитку світового господарства дозволяє зробити висновок, що період невизначеності вже 

пройшов, економічна криза пройшла стадію рецесії, наслідком чого є її закінчення та поступовий перехід до глобального економічного 
зростання. 

Висновки. Протекціоністські заходи є засобом штучного регулювання світової торгівлі, що застосовуються урядами розвинених 
країн світу для підтримки національних виробників  в умовах світової кризи. Найбільша частка випадків припадає на країни, що 
розвиваються, за рахунок чого вони досягають зміцнення власних позицій на світових товарних ринках. Відновлення світового 
господарства після кризи відбувається дуже повільно, внаслідок чого збільшується кількість протекціоніських заходів, і ступінь 
лібералізації світової торгівлі складає 25% всіх транзакцій на світовому товарному ринку. 

 
 

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АЗЕРБАЙДЖАНА ВО ВНЕШНЕТОРГОВЫХ СВЯЗЯХ 
 

Сафарова В.Т. к., доц., к.э.н.  ст.преподаватель кафедры «Торговля» Азербайджанского Государственного Экономического Университета    
 
Сафарова В.Т.к. Комерційна діяльність Азербайджану в зовнішньоторговельних зв'язках. 
У статті, автором розглядається ефективність комерційної діяльності в зовнішній торгівлі, оскільки необхідно забезпечити досягнення 
оптимального поєднання елементів "закритого" і "відкритого" регіоналізму. Тому немає ніякого сумніву, що повністю закритий регіоналізм 
погіршує становище країн регіону і робить негативний вплив на глобальну ситуацію, а Азербайджан, у свою чергу, має величезні 
потенційні можливості розгортання широкої зовнішньоторговельної діяльності. 
Таким чином, взаємини Азербайджану з міжнародними фінансовими організаціями є дуже важливими не тільки для поточного стану 
розвитку держави, але і можливостей побудови довгострокової моделі стійкого економічного розвитку. 
Ключові слова: зовнішньоторговельні зв'язки, комерційна діяльність, зовнішня торгівля, митне законодавство, СОТ, нормативно - правова 
база, національна модель розвитку, експортно - імпортні операції. 
Сафарова В.Т.к. Коммерческая деятельность Азербайджана во внешнеторговых связях.   
В статье, автором рассматривается эффективность  коммерческой деятельности во внешней торговле, так как необходимо обеспечить 
достижение оптимального сочетания элементов „закрытого” и „открытого” регионализма. Поэтому нет никакого сомнения, что полностью 
закрытый регионализм ухудшает положение стран региона и оказывает негативное влияние на глобальную ситуацию, а  Азербайджан, в 
свою очередь, имеет огромнейшие потенциальные возможности развертывания широкой внешнеторговой деятельности. 
Таким образом, взаимоотношения Азербайджана с международными финансовыми организациями являются очень важными не только для 
текущего состояния развития государства, но и возможностей построения долгосрочной модели стойкого экономического развития. 
Ключевые слова:  внешнеторговые связи, коммерческая деятельность, внешняя торговля,  таможенное законодательство, ВТО,  
нормативно – правовая база, национальная модель развития,  экспортно – импортные операции. 
Safarova V.T. .  Azerbaijan bizness in foreign trade. 
In the article, the author reviews the effectiveness of commercial activity in foreign trade, since it is necessary to achieve the optimum combination of 
the elements of the "closed" and "open" regionalism. There is no doubt that the totally enclosed regionalism worsens the situation in the region and 
has a negative impact on the global situation and Azerbaijan in turn, has a huge potential for broad deployment of foreign trade. 
The relationship between Azerbaijan and the international financial institutions are very important not only for the current state of development of the 
state, but also the possibilities to build long-term sustainable economic development model. 
Keywords: foreign trade relations, commerce, foreign trade, customs laws, WTO, regulatory - legal framework, a national model of development, 
export - import operations. 

 
Постановка проблемы.  Активное участие страны во внешнеторговых связях даёт ей значительные преимущества и открывает 

новые перспективы. Оно позволяет рационально применить наличный материальный и духовный потенциал, приобщиться к новейшим 
мировым достижениям науки и техники, быстрее осуществить реструктуризацию экономики, полнее и разнообразнее удовлетворить 
потребности народа, реализовать национальные стратегические интересы. 

В связи с этим,  первостепенный интерес представляет внешняя торговля, как коммерческая деятельность и особенность её 
применения в практике внешнеторговых отношений Азербайджана, в разработке стратегического и тактического подхода к модели их 
функционирования. 

Показатели состояния спроса в коммерческой финансово – хозяйственной деятельности  решающим образом воздействуют на 
внешнеэкономическую ситуацию. При этом особенно важным является и обозначение национальных особенностей спроса, что имеет 
актуальное значение для Азербайджана. Учет экономических, культурных, образовательных, этнических традиций и привычек весьма 
важен при осуществлении выхода фирмы для коммерческой деятельности за пределы страны. Требования внутреннего рынка играют 
существенную роль в международной торговле. Ведь именно здесь, прежде всего при развитом спросе, проходят апробацию новые товары 
до их выхода на мировые рынки. Для обеспечения конкурентных преимуществ страны на внешнем рынке немаловажную роль играет 
избранная фирмой в коммерческой деятельности рыночная стратегия и организационная структура, предполагающая определённую 
маневренность и гибкость в процессе включения во внешнеторговые отношения. Серьёзным стимулом является формирование достаточной 
конкурентной среды среди коммерческих структур на внутреннем рынке, возникающей в результате напряженного соперничества фирм.  

Особенно важно использование положений основных концепций международной торговли для Азербайджана, где становление 
рыночных отношений как на национальном, так и на международной уровне, происходит не традиционным путём. Практически за всю 
свою короткую историю существования Азербайджана как независимого государства его внешнеторговая деятельность была своеобразным 
полигоном для принятия научно необоснованных, нелогичных решений. Поэтому в настоящее время актуальной задачей является 
разработка собственной внешнеторговой модели, являющейся одним из наиболее весомых элементов внешнеэкономической стратегии 
Азербайджана 

С точки зрения эффективности внешней торговли, необходимо обеспечить достижение оптимального сочетания элементов 
„закрытого” и „открытого” регионализма. Нет никакого сомнения, что полностью закрытый регионализм ухудшает положение стран 
региона и оказывает негативное влияние на глобальную ситуацию. Азербайджан имеет огромнейшие потенциальные возможности 
развертывания широкой внешнеторговой деятельности. Для того чтобы эти возможности эффективно реализовать, нужна не только 
политическая воля руководящих органов республики и всего народа, но и целенаправленная деятельность по воплощению в жизнь научно 
обоснованной и реальной модели внешней торговли Азербайджана, учитывающей его региональные особенности и мировой опыт. Для 
определения стратегии внешнеторговой деятельности важно учесть те изменения и закономерности, которые служили причиной 
преимуществ внешней торговли страны. 

Из вышесказанного следует сделать вывод, что исследование всего спектра международной торговли позволяет не только вскрыть 
причины и источники формирования внешнеэкономических связей, но и условия и особенности их практического использования в 
различных странах. На основе этих положений, практики мировой торговли и региональных особенностей экономики Азербайджана 
разработаны теоретические подходы и исходные принципы модели внешней торговли. 

                                                           
© Сафарова В.Т., 2013 



ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ  
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ  ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 336 

Модель внешнеторговой деятельности не является самоцелью. Как составной элемент общеэкономической стратегии 
Азербайджана, она должна служить мощным средством реализации планов по ускоренному переходу к рыночной экономике и повышению 
уровня жизни населения. После обретения государственной независимости Азербайджанская Республика в своей внешней политике стала 
уделять особое внимание связям с международными финансово-кредитными и экономическими организациями. За прошедший период в 
этой сфере было проделано достаточно работ. Можно сказать, что Азербайджан стал членом всех престижных международных 
организаций, включая Международный Валютный Фонд, Мировой Банк, Европейский Банк Реконструкции и Развития, Исламский Банк 
Развития, а с 1999-го года и Азиатский Банк Развития. 

Указанные факты свидетельствуют о структурных и качественных изменениях во внешнеэкономических связях в последние годы 
и являются примером интеграции Азербайджана в мировую экономику. Сотрудничество с зарубежными государствами дает Азербайджану 
преимущества для разностороннего развития национальной экономики. Именно поэтому, налаживание обоюдных экономических связей с 
зарубежными государствами и их развитие является важным фактором в  формировании национальной экономики Азербайджана. Одним 
из важных средств на пути вовлечения страны во внешнюю торговлю является таможенный тариф.  

После принятия 10-го июня 1997-го года   «Таможенного Кодекса» Азербайджанской Республики   Закон о «Таможенных 
тарифах» вступил в силу 20-го июня 1995-го года. Этот закон, обеспечивая взаимовыгодную связь внутреннего рынка с внешним рынком, 
формирует и применяет таможенные тарифы, являющиеся важными средствами государственного регулирования иностранного рынка, а 
так же правила удержания таможенных пошлин с товаров, пересекающих Азербайджанскую границу. 

Основной характеристикой внешнеэкономических связей Азербайджанской Республики является ее вступление в экономические 
организации международного, регионального и местного характера, а также интеграция в эти организации всеми отраслями общественной 
жизни страны. Первыми экономическими организациями, с которыми Азербайджан наладил деловые отношения, после восстановления 
своей  независимости 18-го октября 1991-го года являются следующие: Организация Исламская Конференция (ОИК), Организация  
Экономического Сотрудничества (ОЭС), Международный Валютный Фонд и Международный Банк Реконструкции и Развития,  
Организация Черноморского Экономического Сотрудничества (ЧЭС),  Содружество Независимых Государств (СНГ). 

Исламский Банк Развития и Исламский Фонд Солидарности вложили инвестиции в три различные отрасли экономики 
Азербайджанской Республики. Тем самым иностранный капитал и средства инвестиции были направлены на развитии сельского хозяйства, 
особенно на мелиорацию и отрасль водного хозяйства. Азербайджан также является членом и одним из учредителей организации 
демократического и экономического развития ГУАМ. Другими членами этой организации являются Грузия, Молдова и Украина. ГУАМ 
был создан 10-го октября 1997-го года. Особую роль в деле интеграции Азербайджана в мировую экономику играет Организация 
Экономического Сотрудничества (ОЭС).  

Азербайджанская Республика запомнилась своей интеграцией в международные процессы, тем самым способствуя своему 
дальнейшему развитию на пороге XXI века. Азербайджан наращивал свой темп развития и в новом столетии, достигая  очередных 
экономических успехов. 

Свидетельством этого можно назвать принятие Азербайджанской Республики 27-го января 2001-го года 43-м членом 
Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Содружество Независимых Государств, созданное в начале 90-х и носящее в основном 
политический характер и направленное на налаживание межгосударственных отношений между странами бывшего СССР, на данный 
момент более направлено на определение конкретных рамок экономической интеграции между странами членами содружества.  

Анализ последних исследований и публикаций.  Проблемы управления нефтяным богатством оказались не менее сложными для 
многих стран. Во многих исследованиях (см., например, Хаусман и Ригобон (Hausman and Rigobon, 2002), Сакс и Уорнер (Sachs and Warner, 
1995) было показано, что в странах, богатых природными ресурсами, прежде всего нефтью, за длительные отрезки времени наблюдались 
более низкие темпы экономического роста, чем в странах, не обладающих значительными запасами природных ресурсов. Хотя для 
объяснения этого эмпирического факта использовались различные предположения (например, «голландская болезнь», отрицательное 
влияние на экономику изменчивости цен, политико-экономическое воздействие борьбы за экономическую ренту), многие страны в 
результате имевшихся у них нефтяных ресурсов, по-видимому, стали беднее, чем могли бы быть, если у них не было бы нефти. 

Следовательно, необходимо перечислить нормативно-правовую базу в области государственного регулирования ВЭД, которые  
основополагаются следующими  законодательными актами:   

- Таможенный кодекс Азербайджанской Республики, утвержденный Законом №311 от 10.06.1997 г., определяет основные 
принципы и цели единой таможенной политики, устанавливает порядок и условия перемещения через таможенную границу АР и 
транспортных средств, взимание таможенных платежей, таможенного оформления и контроля. В последующем было принято 26 законов, в 
соответствии с которыми в кодекс внесен ряд изменений и дополнений. 

- Закон АР № 1064 от 20.06.1995 г. «О таможенном тарифе» устанавливает порядок оформления и применения таможенного 
тарифа, а также правил обложения товаров пошлинами при их перемещении через таможенную границу.  В этот закон с даты его принятия 
вносились поправки, оформленные 9-ю законодательными актами. 

- Закон АР «О защите иностранных инвестиций» (№ 57 от 15 января 1992 г.) определяет правовые и экономические принципы 
осуществления иностранных инвестиций на территории Азербайджана. Он направлен на привлечение и эффективное использование в 
стране иностранных материальных и финансовых ресурсов, передовой зарубежной техники и технологий, гарантирует защиту прав 
иностранных инвесторов. В закон внесены различные дополнения и изменения, оформленные 13-ю законами. 

- Закон АР «О валютном регулировании» (№ 910 от 21 октября 1994 г.), который определяет принципы осуществления валютных 
операций в стране, полномочия и функции органов валютного регулирования и валютного контроля, права и обязанности юридических и 
физических лиц в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, ответственность за нарушение валютного 
законодательства. В последствии в текст закона внесен ряд изменений и дополнений, оформленный 7-ю нормативными актами. 

- Закон АР «О противодействии легализации денежных средств и иного имущества, полученного преступным путем, и 
финансированию терроризма» от 10 февраля 2009 г. № 767-IIIQ, а также изменения и дополнения в этот закон  от 5 марта 2010 г. Данные 
документы, направленные на усиление контроля за движением как в стране, так и через ее границы денежных средств и ценностей, 
определяют взаимоотношения, права и обязанности сторон, задействованных в подобных операциях. 

- Закон АР «О специальных экономических зонах» (СЭЗ) от 14 апреля 2009 г. Целью их создания является ускорение развития 
предпринимательства и всей экономики страны путем привлечения инвестиций, организации новых конкурентоспособных 
производственных и обслуживающих отраслей на основе применения   особого правового режима и современных технологий. 

В рамках осуществления мер по дальнейшему совершенствованию нормативно-правовой базы в области регулирования 
внешнеэкономической и инвестиционной деятельности в Азербайджане в т.г. был принят новый Таможенный кодекс, вступающий в 
действие с 1 января 2012 года.  Его применение создало благоприятные условия для укрепления материально-технической базы 
таможенной системы, построения таможенной инфраструктуры в соответствии с современными требованиями, увеличения доходов 
госбюджета, широкого применения мероприятий по тарифному и нетарифному регулированию экспортно-импортных операций. 
Указанный документ также предусматривает переход на автоматизированное управление в таможенной системе, повышение 
эффективности осуществления таможенного контроля, усовершенствование и развитие таможенной тарифной политики, усиление борьбы с 
правонарушениями в области таможенного дела. 

В соответствии с положениями Налогового кодекса экспорт товаров облагается НДС и акцизами по нулевой (0) ставке. В 
соответствии со статьей 188 Налогового кодекса Азербайджанской Республики товары, перевозимые транзитом через территорию 
Азербайджанской Республики, временный ввоз товаров в Азербайджанскую Республику, за исключением товаров, предназначенных для 
реэкспорта, товары, предназначенные для реэкспорта и обеспеченные залогом, освобождаются от обложения акцизами. 

В плане подготовки Азербайджана к вступлению во Всемирную торговую организацию принят ряд международных стандартов в 
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области информационных технологий, строительных материалов, агропромышленного комплекса, туризма  и некоторых других сферах. 
Азербайджан подал заявку на вступление в ВТО в 1997 году. В 2007 г. подписан двусторонний протокол с Турцией о завершении 

двусторонних переговоров, в мае 2008 г. – с Оманом и ОАЭ, в мае 2010 г. – с Грузией. В ближайшее время планируется подписание 
протоколов о завершении переговоров с Молдовой и Киргизией. С 2003 г. Азербайджан  представлен в Международной организации 
стандартизации (ISO) в качестве полноправного члена, а с 1 января 2010 г. - в Европейской организации стандартизации (CEN) в качестве 
наблюдателя. 

С 1 января 2011 г. Азербайджан приступил к исполнению кодекса ВТО о правилах  по разработке, подготовке и утверждению 
стандартов, технических правил и норм. 

Надо отметить, что основные экспортные операции Азербайджан проводил с Италией (21,4% всего экспорта), Францией (9,5%), 
США (8,5%), Индией (7,2%), Израилем (6,2%), Германией (6,1%), Индонезией (5,9%), Болгарией (3,7%), Сингапуром (3,4%), Россией 
(3,1%). Высокая динамика показателей внешнеэкономической деятельности была обеспечена в основном за счет благоприятной 
конъюнктуры цен на мировом рынке углеводородов. 

 В отчетный период Россия уступила традиционно лидирующую позицию среди стран-экспортеров Турции с уменьшением доли в 
общем импорте этой страны с 18,7%  в январе – марте  2011 г. до 13,5% в январе – марте 2012 г. При чем увеличение турецкого экспорта 
произошло за счет наращивания поставок в Азербайджан металлов и изделий из них, машинно-технической группы товаров и продукции 
химического производства. Кроме того, Россия практически полностью потеряла свои позиции основного поставщика пшеницы и в 
настоящее время таковым является Казахстан. 

Таблица 1.  
Внешняя торговля Азербайджанской Республики, 2010-2011 гг. 
 
 в млн. манатов в млн.долл.США 
 2010 г. 

 
2011 г. рост, %% 2010 г. 2011 г. рост, %% 

Товарооборот 22339,3 29061,5 129,9 27924,1 36326,9 129,9 
Экспорт  17059,8 21256,7 124,4 21324,8 26570,9 124,4 
Импорт 5279,5 7804,8 147,8 6599,3 9756,0 147,8 
Сальдо 11786,4 13451,9  14725,5 16814,9  
Средний курс: за 2010 г. – 1 долл. США = 0,8 маната, за 2011 г. – 1 долл. США = 0,8 маната 
Цель научной статьи. Анализ итогов января – марта 2012 г. свидетельствует о стабильном экономическом развитии 

Азербайджанской Республики при замедлении темпов роста ВВП, связанном с сокращением добычи нефти в стране, и незначительном (на 
0,3%) снижении объемов производства промышленной продукции (работ, услуг) по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.  

Согласно данным ГТК АР, в январе - марте 2012 г. внешнеторговый оборот Азербайджана составил 7895,2 млн. долл. США и 
увеличился на 7,60% по сравнению с январем – мартом 2011 г., в т.ч. экспорт – 5840,9 млн.долл.США (рост на 7,27%), импорт – 2054,3 
млн.долл.США (+8,55%) с положительным сальдо во внешнеторговом балансе на уровне 3,8 млрд.долл.США. При этом доля госсектора в 
экспортных операциях составила 95,3%, частного сектора – 4,5%, физических     лиц – 0,2%, в импортных операциях, соответственно 
21,1%, 74,2% и 4,7%. 

В структуре экспорта на сырую нефть пришлось 85,9%, что составило 5019,3 млн. долл. США, нефтепродукты –  5,3%, природный 
газ – 2,8%, растительные и животные жиры – 1,0%, продукция химической промышленности – 0,6%, черные металлы и изделия из них – 
0,5%, овощи-фрукты – 0,4%, алюминий и изделия из него – 0,4%. По сравнению с январем – мартом 2011 г. экспорт  нефти увеличился на 
6,8%, нефтепродуктов – на 13,2%, природного газа – на 6,8%, растительных и животных жиров – на 9,1%, овощей-фруктов – на 16,0%, 
алюминия – в 20,7 раза, химической продукции – в 2,0 раза; экспорт хлопка снизился на 82,7%, черных металлов – на 20,8%. 

Со странами СНГ в январе - марте 2012 года товарооборот составил 771,0 млн. долл. США или 9,8% общего объёма 
внешнеторгового оборота, в т.ч. экспорт – 240,2 млн. долл. США (4,1% всего экспорта), импорт – 530,8 млн. долл. США (25,8% всего 
импорта). Отрицательное сальдо составило 290,6 млн. долл. США. 

После обретения независимости Азербайджан избрал путь светской страны – стал членом некоторых международных 
экономических организаций. Азербайджан вступил в МВФ в сентябре 1992 года. За годы сотрудничества от фонда была получена 
финансовая помощь в размере свыше $363 млн., в том числе льготные кредиты в размере $248 млн. Кредиты предоставлялись фактически в 
обмен на обязательства по реформированию экономики в рамках различных программ. Последняя из них завершилась в 2005 году. В 
настоящее время обязательства Азербайджана перед МВФ составляют около $40 млн., которые планируются полностью погасить к 2014 
году. В разное время МВФ выдвигал очень тяжелые условия перед правительством Азербайджана в рамках кредитования республики, а 
иногда даже затем менял их. Однако, в общем, острых разногласий между сторонами не наблюдалось. Азербайджан тесно сотрудничал с 
МВФ, брал кредиты для поддержания платежного баланса страны, находящейся в начале 1990-х в тяжелой экономической ситуации. 
Азербайджан привлекал кредиты этой структуры не только ради денег, но и технической помощи и в целях получения консультационного 
содействия. За прошедшие годы у нашей страны накопились большие достижения в построении демократических институтов и свободной 
рыночной экономики. Стабильность и устойчивое экономическое развитие создали прочную основу для демократических реформ и борьбы 
с нерешенными социальными и экономическими проблемами.  

С октября месяца 2009 года постоянное представительство МВФ в Азербайджане трансформировался в офис, поскольку в тех 
странах, в которых нет кредитных линий, фонд не видит необходимости в содержании постоянных представительств. Подобный подход 
МВФ используется в отношении таких странах СНГ, как Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. Не исключаются возможности 
продолжения Валютным фондом программ технической помощи и в будущем, хотя в последнее время их объем также сократился. В связи 
с продолжением технического сотрудничества, фонд намерен проводить ежегодную оценку среднесрочных и долгосрочных перспектив по 
статье IV соглашения «О создании МВФ». Сотрудничество с МВФ, кроме того, положительно влияет на имидж Азербайджана в мировом 
сообществе. 

Выделение нерешенной проблемы. Государственный внешний долг Азербайджана за прошедший 2011 год увеличился на 24,9 
процентов. Согласно данным отчета правительства по итогам прошлого года, на первое января 2012 года показатель внешнего долга страны 
достиг 4,817 миллиарда долларов, в то время как на первое января 2011 года он составлял 3,857 миллиарда долларов. 

Рост почти на четверть этого показателя связан с расширением сотрудничества Азербайджана с различными международными 
финансово-кредитными организациями, а также странами-донорами, в результате чего в 2011 году было подписано 12 кредитных 
соглашений общей стоимостью примерно 1,67 миллиарда долларов на финансирование значимых для экономики страны проектов (табл. 
2.). 

Таблица 2. 
Международные финансово – кредитные организации 

 

Международные финансовые организации 
Количество 
кредитов Сумма, млн. долларов 

Всемирный банк 4 175,4 

Исламский банк развития 2 131,2 
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Чешский Komerční banka 1 318,6 

Европейский банк реконструкции и развития 1 750 

Eximbank США и Нью-йоркский филиал BNP Paribas 1 116,6 

Французский банк Sosiete Generale и банковская корпорация Sumitomo Mitsui 1 98 

Фонд развития Абу-Даби 1 60,7 

Международный фонд развития сельского хозяйства IFAD 1 19,4 

Как видно из таблицы 2 около трети внешних обязательств Азербайджана приходится на долговые обязательства перед 
международными финансовыми институтами (МФИ). С одной стороны, эту часть внешнего долга нельзя считать рыночной, что делает 
структуру заимствований неоптимальной. 

Так, среди зарубежных кредитов, использованных к первому январю 2012 года, на льготные кредиты пришлись 2,215 миллиарда 
долларов. 3,8 процента внешнего долга должны быть возвращены кредиторам в период от пяти до десяти лет, 56,4 процентов - от десяти до 
20 лет, 39,8 процентов - в период свыше 20 лет. Без международных кредитов страна много чего могла бы потерять, не успеть, а главное - 
международные кредиты позволяют Азербайджану не упустить время. 

В 2011 году за счет зарубежных кредитов в стране продолжилась реализация 10 проектов в сфере строительства автомобильных 
дорог, семи - в сфере водоснабжения и реконструкции канализационных систем, семи - в социальной сфере, шести - в секторе 
электроэнергетики, пяти - в сфере сельского хозяйства, мелиорации и ирригации, четырех - в финансовом секторе, трех - в секторе 
транспорта и экологии. 

Результаты исследования.  Взаимоотношения Азербайджана с международными финансовыми организациями являются очень 
важными не только для текущего состояния развития государства в коммерческой деятельности, но и возможностей построения 
долгосрочной модели стойкого экономического развития. Сотрудничество с международными финансовыми организациями, это путь 
интеграции Азербайджана в международные экономические и политические отношения. Центральным в данном направлении явилось 
формирование рыночной системы хозяйства и основанной на рыночных основах модели взаимоотношений с иностранными партнерами и 
кредиторами. При этом главным требованием к реализации соответствующих программ выступает интеграция экономики в мировое 
хозяйство. Стратегия взаимоотношений Азербайджана с международными финансовыми организациями должна строиться с учетом 
текущего состояния национальной экономики. Необходимой является и концептуальная определенность, а именно, включение модели 
сотрудничества с международными финансовыми организациями и частными кредиторами в общую модель социально-экономического 
развития. В стратегии взаимоотношений Азербайджана с международными финансовыми организациями необходимо четко определить 
формы продолжения сотрудничества с такими организациями. С учетом практики последних лет и нерегулярности поступления 
финансовых ресурсов, возможны изменения самих принципов взаимоотношений с международными финансовыми организация-
ми. Возможным направлением дальнейшего построения отношений Азербайджана с международными финансовыми организациями 
является переход от непосредственного получения финансовых ресурсов к получению консультативной и политической поддержки от этих 
учреждений. 

Выводы и предложения.  Важным является четкое распределение функций и сфер деятельности между государственными 
организационными структурами – Министерством финансов Азербайджанской Республики, Центральным банком Азербайджанской 
Республики, Министерством экономического развития Азербайджанской Республики. Организационные структуры, от деятельности 
которых зависит развитие сотрудничества с международными финансовыми организациями, должны иметь четкую программу 
деятельности, которая, в свою очередь, требует постоянной координации в соответствии с четко определенными государственными 
стратегическими приоритетами. Трансформационные условия современного развития Министерством финансов Азербайджана, в качестве 
обязательной предпосылки улучшения ситуации с использованием привлеченных средств, требуют проведения общей структурной 
реформы. Именно она может открыть путь к использованию потенциала государства. Данную задачу необходимо осуществлять согласно 
апробированных мировой практикой критериев и в соответствии с текущим ходом событий в стране. 

Принципы защиты государственных интересов Азербайджана в отношениях с международными финансовыми организациями 
должны опираться на приоритеты долгосрочных целей социального, политического и экономического развития. Опыт ряда стран рыночной 
трансформации и, в том числе, опыт Азербайджана, свидетельствует, что кредиты международных финансовых организаций могут активно 
оказывать содействие решению финансовых и других проблем. 
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Статья посвящена вопросам интеграции Украины в рамках ОЧЭС. Ставится задача поиска способов и путей интеграции Украины в 
мировую хозяйственную систему. В статье рассмотрены состояние, проблемы и тенденции развития международных интеграционных 
процессов в Черноморском регионе, показано место Украины в них, ее роль среди государств - членов ОЧЭС и других региональных 
объединений в Причерноморье. Обозначена степень интеграции стран-членов ОЧЭС в главные региональные организации, действующие в 
Черноморском бассейне. Проанализированы неблагоприятные условия, препятствующие сотрудничеству региональных субъектов. На базе 
данных Центра Разумкова, Рейтинга Doing Business - 2013г. проведен анализ, причин позволивших странам-членам ОЧЭС подняться по 
ступеням рейтинга в 2013 году. Показаны преимущества и недостатки, которые есть у Украины. На базе проведенного исследования автор 
предлагает пути, повышающие уровень конкурентоспособность экономики и степень интеграции Украины в мировую хозяйственную 
систему, используя при этом природные и ресурсные преимущества страны. Руководствуясь политической и экономической 
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целесообразностью, соответствующими международным стандартам, принципами гуманизма и морали, а также внедрением экономической 
политики, способствующей формированию прозрачной среды производственно-коммерческой деятельности на национальном уровне.  
Ключевые слова: Интеграция, Организация Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), Европейский Союз (ЕС),  мировая 
хозяйственная система, региональные объединения государств, черноморский бассейн, конкурентоспособность экономики, международные 
отношения, транснациональные проекты. 
Семенихін Г.В. Інтеграційні процеси в Організації Чорноморського економічного співробітництва. Тенденції та перспективи. 
Стаття присвячена питанням інтеграції України у рамках ОЧЕС. Ставиться завдання пошуку способів та шляхів інтеграції України до 
світової господарської системи. У статті розглянуті стан, проблеми та тенденції розвитку міжнародних інтеграційних процесів у 
Чорноморському регіоні, показане місце України у них, її роль серед держав - членів ОЧЕС та інших регіональних об'єднань у 
Причорномор'ї. Позначено ступінь інтеграції країн-членів ОЧЕС до головних регіональних організацій, що діють у Чорноморському 
басейні. Проаналізовано несприятливі умови, що стають на перешкоді співробітництву регіональних суб'єктів. На базі даних Центра 
Разумкова, Рейтингу Doing Business – 2013 р. проведено аналіз причин, що дозволили країнам-членам ОЧЕС піднятися по ступінях 
рейтингу у 2013 році. Показано переваги та недоліки, які є в України. На базі проведеного дослідження автор пропонує шляхи, що 
підвищують рівень конкурентоспроможності економіки та ступінь інтеграції України до світової господарської системи, використовуючи 
при цьому природні та ресурсні переваги країни. Керуючись політичною та економічною доцільністю, що відповідають міжнародним 
стандартам, принципами гуманізму та моралі, а також впровадженням економічної політики, що сприяє формуванню прозорого 
середовища виробничо-комерційної діяльності на національному рівні. 
Ключові слова: інтеграція, Організація Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС), Європейський Союз (ЄС), світова 
господарська система, регіональні об'єднання держав, чорноморський басейн, конкурентоспроможність економіки, міжнародні відносини, 
транснаціональні проекти. 
Semenikhin G.V. Integration processes in Organization of Black Sea Economic Cooperation. Tendencies and perspective. 
The article devoted to issues of integration of Ukraine within limits of OBSEC. It is set an objective to search tools and ways of integration of Ukraine 
to world economic system. It is considered in the article the condition, problems and tendencies of development of international integration processes 
at Black Sea region, it is shown place of Ukraine within them, its role among states – members of OBSEC and other regional associations in Greater 
Black Sea region. It is denoted the degree of integration of countries-members of OBSEC into main regional organizations, operating at Black Sea 
basin. Unfavourable conditions were analysed hindering to cooperation of regional subjects. On the base of data of Razumkov Centre, Rating Doing 
Business – 2013 it was conducted the analysis of reasons allowed the countries-members of OBSEC to raise on stages of rating in 2013. The 
advantages and shortages were shown which Ukraine has. On the base of conducted investigation the author suggests the ways, increasing the level of 
competitive ability of economy and degree of integration of Ukraine into world economic system, using herewith natural and resource advantages of 
the country. Guided by political and economic expedience, corresponded to international standards, principles of humanism and morality, and also 
implementation of economic policy, promoted to formation of transparent environment of industrial and commercial at national level. 
Key words: Integration. Organization of Black Sea of Economic Cooperation (ОBSEС). European Union (ЕU), Ukraine. World economic system. 
Regional associations of states. Black Sea basin. Competitive ability of economy. International relations. Trans-national projects. 
 

В современном мировом сообществе наблюдается утрата доверия к международной экономической системе через 
распространение кризисных явлений в мировой экономике, ухудшение экономической ситуации, обострение продовольственной и 
энергетической безопасности, не устоявшейся ценовой конъюнктуры на энергетические и сырьевые товары [1]. Черноморский регион 
находится на перекрестке континентов и цивилизаций. Здесь пересекаются потоки финансов, товаров и рабочей силы. К нему, как правило, 
относят шесть прибрежных стран или стран Причерноморья: Болгария, Грузия, Россия, Румыния, Турция, Украина, а также Азербайджан, 
Армения, Греция, Албания и Молдавия. Среди этих стран только Греция имеет устоявшиеся идентичность, систему управления, 
определившиеся внутренний и внешнеполитический курс. Турция находится в процессе пересмотра своей внутренней и внешней политики. 
Все остальные государства новые, с приобретением независимости, оказавшиеся в транзитном состоянии поиска своей идентичности и 
своего места в регионе и мире. Регион является совокупностью суверенитетов, конгломератом стран, которые находятся на разных этапах 
политического и социально-экономического развития и это усложняет становление Черноморья как целостного регионального сообщества  

По Глобальному индексу миролюбия Черноморский регион уступает даже таким проблемным регионам, как Ближний Восток – 
Северная Африка, а также Западная Африка в основном из-за «замороженных» конфликтов на Кавказе, Приднестровье, Придунайской 
зоне. Мощные, разновекторные внешние силы, приводят регион к фрагментации на зоны «привилегированных интересов», порождая 
помехи для сотрудничества государств [2]. 

Сегодня Черноморский регион, характерен отсутствием четкой политики стран, исключая Турцию и причерноморские страны 
ЕС, которые имеют  стратегические интересы в регионе. Так, в 2007 году Европейский Союз, расширив свои границы до Черного моря, 
обозначил в стратегическом документе «Синергия Черного моря» вектор своей деятельности здесь. Основной задачей политики 
Черноморской синергии является «развитие сотрудничества в регионе Черного моря  между всем регионом и Европейским Союзом» [3]. 

Созданная в июне 1992 года Организация Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), куда входят Россия, Турция, 
Украина, Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Молдавия, Греция, а также позже присоединившиеся Албания и Сербия, за 
21 год существования, так и не раскрыла полностью свой потенциал [4].   

Проблемы интеграции Украины в мировое сообщество рассматривались и развивались в работах таких авторов, как Ю. Макогон; 
А.Яценко; Т. Медведкин; И. Петренко и др. Вопросы развития интеграционных процессов в мире, повышения конкурентоспособности 
стран интересовали также экспертов Центра Разумкова; Группы Всемирного банка; Специализированного учреждения ООН (ЮНИДО), 
материалы исследований которых послужили базой для данной статьи.  

Геополитическая неопределенность, неустойчивость внешней и внутренней политики,  делает Украину слишком уязвимой для 
внешнего давления. Из-за низкой конкурентоспособности экономики образовалась значительная асимметрия потенциалов со странами – 
партнерами, странами соседями Украины.  

Цена неуверенности и неопределенности, а также поиск сиюминутных решений на пути интеграции может оказаться слишком 
высокой для Украины. Проблемой является и то, что реальные интеграционные процессы рассчитываются не из политической и 
экономической целесообразности, а исходя  из интересов олигархического лобби. Это не позволяет до конца использовать преимущества 
членства в международных региональных организациях, не позволяет провести необходимые реформы и создает почву для «теневой 
экономики» и коррупции.  

Определить степень интеграции стран в рамках ОЧЭС, выявить проблемы, определить факторы, препятствующие успешному 
сотрудничеству региональных организаций, показать примеры успешной интеграции. Предложить возможные пути активизации 
сотрудничества государств Черноморского региона и укрепления позиций Украины на международном уровне. 

В Черноморском регионе происходит ряд параллельных процессов: интеграция, региональная кооперация и политическая 
блокировка. Опираясь на группы интересов, появляются ситуативные временные коалиции, создаются транспортные коридоры, 
совершенствуются экономические связи, увеличивается товарооборот, принимаются меры по укреплению безопасности.  

Регион привлекателен для деятельности, как макрорегиональных, так и субрегиональных  объединений. Кроме ОЧЭС В 
Черноморском регионе существуют и оказывают  влияния на протекающие здесь процессы: Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Европейский Союз (ЕС), организация Североатлантического договора (НАТО), Содружество 
Независимых Государств (СНГ), Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Организация за демократию и 
экономическое развитие (ГУАМ).  Страны-члены ОЧЭС одновременно являются членами других региональных организаций, а также 
связаны между собой определенными договорными отношениями. В Европейском Союзе также действует Европейская Политика 
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Соседства, которая  не предоставляет странам-партнерам перспективу присоединения к Европейскому союзу, но предлагает 
привилегированные отношения с ЕС и способствование в достижении целей в различных областях сотрудничества.  

Табл. 1 
Взаимосвязь государств – членов ОЧЭС с другими региональными организациями 

Главные региональные организации 
Макрорегиональные Субрегиональные 

Страны 
Черноморского 
региона ОБСЕ ЕС НАТО СНГ ОДКБ ОЧЭС ГУАМ 
Азербайджан          
Албания        
Болгария  

  
     

Армения          

Греция        
Грузия          
Молдавия          
Румыния        
Сербия    o      
Россия   o      

Турция         
Украина      Страна 

основатель – не 
член СНГ 

   

Условные обозначения:   
 - страна - член региональной организации  
 - страна – кандидат в члены региональной организации 
 - страна – участница Программы взаимодействия «Партнёрство ради мира» и Индивидуального 
партнерского плана 
 - страна – участница Программы взаимодействия «Партнёрство ради мира» и Ускоренного диалога 
o - страна – участница Программы взаимодействия «Партнёрство ради мира» 
 - страна – участница Восточного партнерства и Европейской Политики Соседства (ЕПС) 
Влиятельность и весомость стран в Черноморском регионе,  зависит от многих факторов и условий. С целью получения оценок 
деятельности региональных организаций в Черноморском бассейне в марте 2011 года Центром Разумкова был проведен опрос 80 
экспертов, в состав которых вошли: народные депутаты Украины, представители центральных и региональных органов исполнительной 
власти, государственных и негосударственных структур в Киеве и регионах Украины, журналисты. Были оценены следующие категории 
показателей: 
1. Единство ценностей, интересов, стратегических целей и подходов к их реализации 
2. Единство позиций, относительно оценки угроз безопасности, их источников и носителей 
3. Единство подходов к предупреждению и противодействию угрозам 
4. Исторически - культурное единство 
5. Адаптивность структуры 
6. Дееспособность 
7. Доступность ресурсной базы 
8. Институциональные возможности 

 
Рис. 1. Ранжирование оценок экспертов по 50 бальной шкале. Оценки от низкой до высокой ранжированы следующим образом: 10 баллов  - 
«низкая»; 20 баллов - «ниже средней», 30 баллов - «средняя», 40 баллов - «выше средней», 50 баллов – «высокая». 
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Анализ показывает, что такие организации как НАТО и ЕС являются наиболее интегрированными в Черноморский регион. Они 
оказывают здесь наибольшее влияние по причине высокой общности интересов, наличию стратегических целей, высокой дееспособности, 
ресурсной базе, наличию институциональных возможностей. Все категории общности интересов и позиций, а также фактическая 
готовность к действиям государств - членов ОЧЭС получили оценку экспертов «низкая» и «ниже средней». По мнению экспертов Центра 
Разумкова - главные проблемы, препятствующие развитию сотрудничества в Черноморском регионе, следующие: 
1. Неблагоприятные условия для сближения региональных субъектов:  

 травматическое историческое наследие; 

 высокий уровень недоверия; 

 незавершенная геополитическая самоидентификация; 

 отсутствие во многих странах устоявшегося должного управления и, как следствие, 
разные экономические уклады и уровни развития, которые обуславливают расхождение интересов. 
2. Отсутствие лидера или интегрального субъекта, способного сформировать и продвигать целостную эффективную стратегию и возглавить 
полномасштабное поступательное развитие региона. 
3. Разнонаправленность внешних влияний, расхождение и нескоординированность программ внешней помощи, совместных проектов в 
рамках интеграционных объединений, слабая согласованность их с национальными планами социально-экономического развития. 
4. Неразвитость институтов регионального экономического сотрудничества, недостаточный уровень гармонизации национального 
законодательства, инфраструктурная несовместимость партнеров на локальном уровне. 
5. Недостаточная вовлеченность общественности стран региона в решение проблем и определение перспективных направлений развития 
Причерноморья [2].  

Украина является членом ОБСЭ, ОЧЭС, ГУАМ, страной основателем СНГ. Обладая уникальными природным и ресурсным 
потенциалом, транзитными путями, пролегающими с Восхода на Запад и с Севера на Юг, выходами к Азовскому и Черному морям, она так 
и не сумела воспользоваться преимуществами членства. Основными преградами  для интеграции Украины в мировое сообщество эксперты 
называют отсутствие  макроэкономической стабильности, коррупцию, несовершенство судебной и налоговой систем.  

Украина сегодня может занять подобающее место в интеграционных процессах, поскольку имеет определенные конкурентные 
преимущества, способные не только создать условия для роста экономики, но и оказывать существенное влияние на активизацию 
процессов интеграции: 
  Сравнительно высокий уровень квалификации работников в совокупности с низкой заработной платой. 
  Наличие готовых к работе секторов промышленности, способных к быстрой модернизации и адаптации к производству новых 
видов продукции. 
  Значительный сырьевой потенциал. 
  Выгодное географическое положение, развитая сеть железнодорожного, водного и воздушного транспорта, трубопроводов и 
сети энергоснабжения. 
 Ряд проведенных реформ, способных улучшить условия для развития бизнеса. 

Если обратиться к Рейтингу Doing Business -2013г., в общий список которого вошло 185 стран, то можно обнаружить, что страны 
– члены ОЧЭС, поднялись по ступенькам рейтинга, добившись определенных успехов в областях, являющихся предметом исследования 
«Ведение бизнеса» за 2011- 2012гг. Украина также в этот период провела ряд реформ, была отмечена экспертами Рейтинга и поднялась в 
списке этих стран на несколько позиций. 

Табл. 2 
Страны - члены ОЧЭС, согласно Рейтингу Doing Business -2013г. 

Место страны в Рейтинге 
Doing Business -2013г.   

Страна Количество проведенных реформ по итогам исследования 
«Ведение бизнеса 2013» 

9 Грузия 6 
32 Армения 2 
66 Болгария  1 
67 Азербайджан 0 
71 Турция 2 
72 Румыния 2 
78 Греция  3 
83 Молдова 2 
85 Албания 2 
86 Сербия 3 
112 Российская Федерация 2 
137  Украина  3 

Экспертами выделены страны - члены ОЧЭС, которые в последние годы прилагали определенные усилия к проведению реформ, 
облегчающих ведение бизнеса. Это Грузия; Греция, Сербия, Украина (создание предприятий, регистрация собственности, 
налогообложение). По данным Всемирного банка, слабым местом Украины, остается то, что украинский бизнес, в той или иной форме, 
выплачивает 135 различных налогов. При этом в европейских странах количество налогов не превышает 10, а в Гонконге  всего 3  налога.   

Черноморский регион и Европейский Союз связаны между собой странами-членами ЕС (Греция, Болгария, Румыния) и 
кандидатами на членство (Турция, Сербия), с Украиной, Молдавией, Арменией, Азербайджаном, Грузией в рамках Европейской политики 
соседства, а также особыми отношениями с Россией. В расчете на углубление сотрудничества и укрепления позиций в регионе, Украине 
следует уделить особое внимание повышению эффективности экономики, структуре внешней торговли, развитию инфраструктуры, 
увеличению объемов транзита, увеличению мощности морских портов, участию в транснациональных проектах. Необходимо также 
наладить трансграничные связи между коммерческими структурами, культурными и неправительственными организациями. 

Для экономической интеграции в рамках ОЧЭС представляется актуальным: 
- создание общего экономического пространства на основе принципов  
сотрудничества равных возможностей для всех хозяйственных субъектов; 
- реализация общих экономических проектов; 
- решение актуальных социально-экономических задач.  

Сблизить позиции поможет реализация совместных проектов. Примером сотрудничества стран - членов ОЧЭС может служить 
Трансадриатический газопровод ТАР (Trans Adriatic Pipeline). Это разработка газового месторождения, которая планируется в 
Азербайджане. Маршрут газопровода протяженностью в 800 км. пройдет через границу Турции в Грецию, Албанию, Адриатическое море и 
далее в Италию. Стоимость проекта около $2,2 млрд.  Его конкурент – NABUCCO - газопровод протяженностью 3300 км. из Туркмении и 
Азербайджана в страны ЕС. Стоимость проекта около 7,9 млрд. евро. В консорциуме по строительству газопровода участвуют Австрия, 
Турция, Болгария, Румыния. Проектные сроки строительства NABUCCO затянулись. В текущем году выбор сделан в пользу проекта ТАР 
для транспортировки Азербайджанского газа в Европу. Это является первым шагом к открытию «Южного газового коридора». Реализация 
газопровода ТАР позволит Греции в первый раз стать не просто второстепенным направлением, а страной, по которой проходят 
трансъевропейские сети [5].  
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Стоит заметить, что в крупномасштабных транснациональных проектах ОЧЭС в основном участвуют страны - члены ЕС, как 
наиболее интегрированные, целеустремленные и дееспособные. В тоже время Украина не может рассматриваться в качестве ведущего 
субъекта геополитических процессов Европейского или Евразийского пространства. Нашей стране еще только предстоит доказать, что она 
придерживается экономической политики, соответствующей международным стандартам, в том числе и в институциональном плане.  

Для Украины полезна интеграция в мировое хозяйство. Она не только ускорит преобразование экономической системы, усилит 
ее эффективность, но и даст возможность стать равноправным участником международного сотрудничества со странами других 
континентов. Кроме того, это неизбежно вызовет  значительные структурные перестройки в экономике нашей страны и благоприятно 
повлияет на мировую экономическую ситуацию в целом [6].  

Сотрудничество между странами ОЧЭС и странами-членами других региональных объединений неизбежно, поскольку без этого 
сложно улучшить свои позиции на мировой арене. Для Украины, как и для других стран ОЧЭС, эффективное сотрудничество означает 
необходимость введения соответствующих норм, правил и стандартов выработки долгосрочной стратегии и реализации экономической 
политики, способствующей формированию прозрачной среды производственно-коммерческой деятельности на национальном уровне.  

С точки зрения национальных интересов Украины надо иметь ввиду, что общий рынок, как европейских, так и азиатских 
интегрированных государств весьма неблагоприятный для стран со слабой базой внутреннего развития. Из-за  слабой 
конкурентоспособности экономики Украины, отношения с любым стратегическим партнером (ОЧЭС ЕС, СНГ или другими) не станут 
взаимовыгодными, а будут подчиненными. Сближение экономических и политических систем разного уровня неминуемо приведет до 
использования сильнейшим партнером разнообразных ресурсов и активов слабейшего. 

Поэтому для Украины на первом этапе единственно верным выбором может быть интеграция в европейскую и мировую 
экономику на основе многообразия форм двухстороннего и многостороннего сотрудничества, наработанных мировым сообществом. Также 
уместен вариант многосторонней экономической интеграции в зависимости от степени соответствия вектора интеграции национальным 
интересам [7].  

В рамках ОЧЭС и других региональных объединений интеграция Украины в мировую хозяйственную систему может быть 
усилена рядом взаимозависимых путей:  
1. за счет гармонизации законодательства и укрепления принципа верховенства закона; 
2. посредством  прозрачного и кредитоспособного финансового сектора, который мог бы предоставлять услуги и ресурсы 
надлежащего уровня реальному сектору экономики; 
3. за счет увеличения доли продукции высших технологических укладов и усиления роли Организация энергосберегающих 
технологий, с целью повышения конкурентоспособности украинской экономики;  
4. путем активной внешнеэкономической политики: заключения двусторонних межгосударственных экономических соглашений, 
участия в многосторонних межправительственных альянсах и др.; 
5. путем интенсификации восточноевропейских интеграционных процессов и формирования устойчивых предпосылок интеграции 
в западноевропейские интеграционные структуры; 
6.  за счет формирования среды, благоприятной для предпринимательства и инвестирования. 
В процессе интеграции действуют одновременно как силы притяжения, так и отталкивания. Совершенно не обязательным является полное 
совпадение интересов, целей и задач каждого государства - участника регионального объединения [ 8]. 

Украине необходимо использовать все преимущества, которые она получает за счет разных видов международных соглашений. 
Абсолютно во всех регионах мира создаются блоки государств, целями которых служат, как укрепление своих политических позиций, так и 
улучшение экономических показателей. Устойчивые интеграционные объединения изменяют мир, неизменно демонстрируя свою 
эффективность на протяжении длительного периода.  

На примере интеграции стран в ОЧЭС, ГУАМ, ЕС и другие региональные объединения можно судить о том, что объединения 
стран способны быть эффективными только в случае, если их членами являются государства, которые соответствуют высоким критериям 
политической и экономической целесообразности, гуманизма и морали.  

Таким образом, на нынешнем этапе основным заданием Украины должно стать утверждение европейских ценностей и 
стандартов в политике, экономике и социальной сфере. Путь этот должен быть параллельным с курсом повышения конкурентоспособности 
экономики, развитием торгово-экономических связей, в том числе с Россией, Турцией, Болгарией и другими сопредельными странами. В 
этом автор видит залог общественной стабильности и устойчивого развития нашего государства. 
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Стреліна О.М., Безгіна О.С. Перспективи впровадження проектів у сфері енергоефективності. 
Стаття присвячена проблемі ефективного використання енергії на фоні виснаження запасів традиційних енергоносіїв, зростання цін на них 
і залежності економіки України від імпорту природного газу. Проведено аналіз перспектив впровадження інвестиційних проектів, 
спрямованих на раціональне використання традиційних енергоносіїв і розробку альтернативних джерел енергії. Економічно обґрунтовані 
переваги енергозберігаючих проектів та проектів у сфері відновлюваної енергетики. Розглянуто потенціал енергозбереження України на 
перспективу. Визначено основні завдання держави у сфері енергоефективності. На підставі успішного досвіду розвинених країн 
запропоновані форми фінансової підтримки проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності економіки України з метою 
забезпечення її енергетичної безпеки. Розроблено заходи щодо розвитку ринкового середовища та підвищення якості товарів, робіт і послуг 
що сприятимуть залученню позабюджетних джерел фінансування заходів з енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності. 
Ключові слова: енергоефективність, інвестиційні проекти, альтернативні джерела енергії, енергетична безпека. 
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Статья посвящена проблеме эффективного использования энергии на фоне истощения запасов традиционных энергоносителей, роста цен 
на них и зависимости экономики Украины от импорта природного газа. Проведен анализ перспектив внедрения инвестиционных проектов, 
направленных на рациональное использование традиционных энергоносителей и разработку альтернативных источников энергии. 
Экономически обоснованы преимущества энергосберегающих проектов и проектов в сфере возобновляемой энергетики. Рассмотрен 
потенциал энергосбережения Украины на перспективу. Определены основные задачи государства в сфере энергоэффективности. На 
основании успешного опыта развитых стран предложены формы финансовой поддержки проектов, направленных на повышение 
энергоэффективности экономики Украины с целью обеспечения ее энергетической безопасности. Разработаны мероприятия по развитию 
рыночной среды и повышению качества товаров, работ и услуг способствующие привлечению внебюджетных источников финансирования 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 
Ключевые слова: энергоэффективность, инвестиционные проекты, альтернативные источники энергии, энергетическая безопасность. 
Strelina H.N., Bezgina H.S. Trends of power efficiency projects’ realization. 
The article is devoted to the problem of effective power usage in the conditions of the traditional energy carriers’ resource depletion, growth of prices 
and the dependence of Ukrainian economy on import of natural gas. The analysis of inculcation’s trends of investment projects aimed at the efficient 
usage of traditional energy carriers and development of alternative energy sources was made. The advantages of energy-saving projects and the 
projects in the field of renewable energy were economically proved. The potential of Ukraine in energy saving for the future was considered. The 
main objectives of the state in the sphere of power efficiency were defined. On the basis of the successful experience of developed countries forms of 
financial support of the projects aimed at improving the power efficiency of the economy of Ukraine to ensure its energy security were proposed. The 
measures for the development of market environment  and general improvement of the quality of goods, works and services which could help to 
attract off-budget funds for financing measures for energy saving and power efficiency were developed. 
Key words: energy efficiency, investment projects, alternative energy sources, energy security. 
 

Постановка проблемы. В условиях ограниченности традиционных энергоносителей все большую актуальность приобретает 
эффективное их использование. Данные об использовании энергии в мире дают понять, что энергоэффективная экономика способна 
создать почти в 16 раз больше ВВП с тем же количеством энергии [4]. 

В Украине потребляется в 3 раза больше энергоносителей, чем в странах Евросоюза, т.е., для производства одного и того же 
продукта обычная украинская компания использует в 3 раза больше энергоресурсов, чем обычные компании в ЕС [11]. При увеличении 
темпов роста цен на энергоносители (поставщики стремятся установить цены на уровне европейских), вопрос об эффективности 
использования энергии становится насущным. Учитывая быстрое развитие украинской экономики, одной из главнейших задач для местных 
компаний является обеспечить себе достаточное количество энергоносителей по разумным ценам, другими словами, обеспечить себе 
стабильное энергообеспечение. Без этого у украинских компаний и предприятий нет будущего –  они не конкурентоспособны.  

Сохранение высокой энергоемкости украинской экономики влечет [10]: 
 снижение энергетической безопасности Украины из-за невозможности покрыть потребности растущей экономики в 

энергии и мощности; 
 снижение шансов на успешную реализацию реформ и национальных проектов по причине отвлечения значительных 

средств на энергоснабжение и подключение; 
 снижение конкурентоспособности энергоемкой украинской промышленности на фоне падения цен на сырье на внешних 

рынках и роста цен на энергоносители на внутреннем рынке; 
 рост нагрузки по оплате энергоносителей на семейные бюджеты, сохранение высокого уровня бедности и падение 

собираемости коммунальных платежей; 
 необходимость масштабных инвестиций в ТЭК и соответствующего роста тарифов, который разгоняет инфляцию; 
 высокая нагрузка коммунальных платежей на бюджеты всех уровней; 
 высокий уровень загрязнения окружающей среды и сложности при выполнении обязательств по контролю за эмиссией 

парниковых газов. 
Следовательно, для обеспечения конкурентоспособности экономики Украины необходимы инвестиции в повышение ее 

энергоэффективности.  
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам повышения энергоэффективности посвящены работы Дзяной Г., 

Ливайского Л., Туликова А., отчеты Международного энергетического агенства, Международного партнёрства по сотрудничеству в 
области энергоэффективности, Государственного агентства энергоэффективности и энергосбережения Украины. 

Выделение нерешенной проблемы. Учитывая специфику инвестиционных проектов, направленных на повышение 
энергоэффективности, как позволяющих снизить потребление традиционных энергоносителей, так и связанных с использованием 
возобновляемых источников энергии, для успешного их внедрения необходима поддержка со стороны государства. 

Цель статьи – на основе анализа перспектив реализации проектов направленных на рациональное использование традиционных 
энергоносителей и разработку альтернативных источников энергии предложить направления повышения энергоэффективности экономики 
Украины. 

Результаты исследования. Инвестирование в экологически чистую энергетику экономически выгодно – каждый дополнительно 
вложенный доллар может принести три доллара в виде будущей экономии топлива к 2050 году. Для реализации сценария устойчивого 
развития на основе повышенной энергоэффективности и более сбалансированной энергетической системы, характеризующейся 
применением возобновляемых источников энергии и более низким уровнем выбросов потребуются дополнительные инвестиции в размере 
36 трлн долларов США (35%) в период от сегодняшнего дня и до 2050 года, по сравнению со сценарием, в котором контроль выбросов 
углерода не является приоритетным. Это эквивалентно дополнительным 130 долларам США на человека в год. Тем не менее, инвестиции и 
расходы не равнозначны: к 2025 году экономия топлива в результате таких инвестиций превысит капиталовложения, а к 2050 году объем 
экономии топлива составит свыше 100 трлн долларов США. Даже если дисконтировать эти потенциальные будущие сбережения на 10%, 
чистая экономия составит 5 трлн долларов США в период до 2050 года. Если же применить умеренные предположения о том, как снижение 
спроса на ископаемые виды топлива может повлиять на цены, прогнозируемая экономия топлива увеличится до 150 трлн долларов США 
[2]. 

Основная трудность состоит в том, что девять из десяти технологий, которые имеют потенциал энергосбережения и сокращения 
выбросов СО2, не справляются с реализацией целей по их внедрению, необходимых для перехода к низкоуглеродному будущему. 
Некоторые технологии с наибольшим потенциалом демонстрируют наименьший прогресс. Только портфель из более зрелых технологий на 
основе возобновляемых источников энергии, включая гидроэнергетику, биомассу, ветровые электростанции на суше и фотоэлектрическую 
солнечную энергию, демонстрирует достаточный прогресс. Остальные ключевые технологии в области энергосбережения и сокращения 
выбросов CO2 остаются далеко позади. Расширение сферы применения проектов с использованием этих технологий в течение следующего 
десятилетия имеет решающее значение. До 20% совокупного сокращения выбросов CO2 к 2050 году приходится на технологии 
улавливания и хранения углерода, что требует форсированного их внедрения и представляет серьезную проблему, поскольку масштабные 
демонстрации данных технологий в секторе электроэнергетики отсутствуют, а в промышленности их единицы. Дотации, выделяемые 
государством, недостаточны и не выделяются на проекты необходимыми темпами. Доля связанных с энергетикой инвестиций в область 
государственных исследований, разработок и демонстраций снизилась с 1980-х на две трети [2]. По этим причинам ископаемые виды 
топлива продолжают доминировать, а спрос расти, замыкаясь на высокоуглеродной инфраструктуре.  

В Украине уже реализуются более 230 проектов по энергоэффективности, в том числе и с участием международных финансовых 
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организаций. Наиболее активно энергосберегающие проекты внедряются во Львовской (16 проектов), Ивано-Франковской (12 проектов), 
Хмельницкой (11 проектов), Черновицкой областях (11 проектов) областях [5]. 

Украина имеет значительный технически достижимый потенциал выработки энергоносителей из возобновляемых источников 
энергии и альтернативных видов топлива, который составляет более        98,0 млн. т у.т. в год (табл. 1) [6]. 

Таблица 1 
Технически достижимый потенциал выработки энергоносителей 

из возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива в Украине 

Направления освоения возобновляемых источников энергии 
Годовой технически достижимый 

энергетический потенциал,  
млн. т у. т. 

Ветроэнергетика 28,0 
Солнечная энергетика, в том числе 6,0 
- электрическая 2,0 
- тепловая 4,0 
Малая гидроэнергетика 3,0 
Биоэнергетика, в том числе: 31,0 
- электрическая 10,3 
- тепловая 20,7 
Геотермальная тепловая энергетика 12,0 
Энергия окружающей среды (тепловые насосы) 18,0 
Общий объем замещения традиционных энергоносителей 98,0 

 
Общий потенциал энергосбережения Украины в 2030 году (рис.1) может быть достигнут как за счет технических (проекты 

направленные на рациональное использование традиционных энергоносителей), так и за счет структурных (изменение в структуре 
энергопотребления за счет использования возобновляемых источников энергии) сдвигов в отраслях и промышленности вцелом [7]. 

175,93

22,13
58,65

61,65

Потенциал отраслевого энергосбережения за счет технических (технологических) сдвигов

Потенциал межотраслевого энергосбережения за  счет технических (технологических)
сдвигов

Потенциал межотраслевого энергосбережения за  счет структурных сдвигов

 
Рис. 1. Общий потенциал энергосбережения Украины в 2030 году (млн. т у.т.) 

 
Основная прибыль от реализации энергосберегающих проектов исходит из сокращения расходов на электроэнергию и природный 

газ. Благодаря инвестициям устаревшие и неэффективные производственные процессы сменяются высокопродуктивными и 
малозатратными, т.е. предприятие получает двойную выгоду: эффективное бесперебойное производство и низкие расходы на 
энергообеспечение. Также снижается зависимость предприятия от цен энергопоставщиков – это означает меньше рисков для компании, 
удешевление  производства и привлеченного капитала.  

Период возврата капиталовложений в зависимости от типа проекта составляет 1,5-6 лет, т.е. намного быстрее других традиционных 
капиталовложений, что напрямую связано с темпами роста цен на энергоносители [11]. Как правило, внутренний показатель возврата 
капиталовложений в энергоэффективность ниже процента по кредиту, взятому для их осуществления, т.е. инвестирование по итогам имеет 
положительный  результат. 

Примерами успешной реализации подобных проектов в Украине являются результаты АО «Сталь» (г. Луганск) и ПАО 
«Днепроспецсталь» (г. Запорожье). Проект АО «Сталь» предполагал установку нового оборудования для дуговых электро-печей, замену 
старых компрессоров и реконструкция термальной печи. В результате данного проекта потребление газа сократилось на 670 000 м3 в год, 
потребление электроэнергии – на 9 300 МВт в год, выбросы CO2 – на 8 900 тонн в год. В результате замены газоочистительной установки 
для печи № 3 ПАО «Днепроспецсталь» потребление электроэнергии сократилось на 13 600 МВтч/год. Показатели прибыльности по 
указанным выше проектам приведены в табл. 2 [3, 9]. 

Таблица 2 
Финансовые результаты проектов в сфере энергосбережения 

Показатель Проект АО «Сталь» Проект ПАО «Днепроспецсталь» 
Капитальные инвестиции 1 105 000 6 600 000 
Срок окупаемости менее 2 лет 5 лет 
Внутренняя норма доходности 94,8% 24% 

 
Таким образом, можно сделать вывод об экономической эффективности проектов в сфере энергосбережения, поскольку внутренняя 

норма доходности значительно превышает ставку по кредитам для юридических лиц в 18%. Кроме того, следует отметить, что оба проекта 
реализовывались в рамках программы повышения энергоэффективности UKEEP Европейского банка реконструкции и развития на 
условиях льготного кредитования, что является дополнительной возможностью успешной реализации подобных проектов. 

Что касается инвестиций, направленных на внедрение альтернативных источников энергии, то такие инвестиции могут принести 
компании много преимуществ, например, стабильно низкие цены на энергоносители, беспрерывность поставок, рост доходов, 
положительный имидж. Потенциал для осуществления таких  инвестиций  в  Украине  очень  велик, и не  только  для  существующих  
компаний, но и  как отдельные проекты. К тому же, часть энергии, произведённой возобновляемыми источниками в Украине очень мала 
сегодня, т.е., те, кто придут на этот рынок первыми, обеспечат себе самые прибыльные позиции и извлекут самую большую пользу.  

Главное преимущество инвестирования в источники возобновляемой энергии – установление надёжных энергопоставок. Последнее 
значительно сокращает риски компании и уменьшает стоимость привлеченного капитала. Если производство возобновляемой энергии 
будет превышать потребление, избыток можно продавать на открытом рынке, а это – дополнительный доход, т.е. стабильные средства для 
компании. Учитывая значительный ожидаемый рост цен на энергоносители, такие меры могут в итоге привести к огромным сбережениям 
на энергообеспечении.  

Основной плюс технологий возобновляемой энергии – это то, что они приносят дешевые и надёжные энергоносители на 
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протяжении многих лет уже после того, как инвестиция окупила себя. Жизненный цикл биотопливных установок, например, составляет 
около 15 лет, а небольших гидроэлектростанций – 30 лет, т.е., при инвестировании в создание гидроэлектростанции, которая окупилась 
через 7 лет, в течении еще минимум 20 лет собственник будет обеспечен надежным и дешевым энергоносителем [11]. Поскольку у 
подобных инвестиций внутренняя норма отдачи является выше процента по кредиту, взятому для её осуществления, финансовая выгода 
очевидна. Данные относительно производства альтернативных видов топлива в Украине по состоянию на 01.01.13 г. представлены в табл. 3 
[6]. 

Таблица 3 
Производство альтернативных видов топлива в Украине по состоянию на 01.01.13 г. 

Виды топлива 
Объем производства 

(добычи), т у.т. 
Доля в общем объеме 
производства, % 

Твердое биотопливо  542034,34 5,25 
Биодизель  461,10 0,00 
Топливный биоэтанол 47320,00 0,46 
Биогаз  3738,64 0,04 
Фрезерный торф и торфобрикеты 325589,92 3,15 
Промышленный газ, в том числе: 9177009,25 88,87 
коксовый газ  3199863,52 30,99 
доменный газ  5512392,86 53,38 
газ метан  54660,60 0,53 
конверторный газ  361052,29 3,50 
ферросплавный газ  49039,98 0,47 
Низконапорный газ с нефтегазовых месторождений  230603,23 2,23 
Всего по Украине 10326756,48 100,00 

По состоянию на 1 января 2013 года в Украине установленная мощность объектов энергетики, которые производят электроэнергию 
из возобновляемых источников, составляет 649 МВт. По 2012 год ими произведено 784,2 млн. кВтч электроэнергии. В 2012 году к 
объединенной энергетической системы Украины было подключено объекты возобновляемой энергетики общей установленной мощностью 
232,8 МВт, из которых наибольший вклад - 183,3 МВт - солнечные электростанции и 47,4 МВт - ветряные электростанции, что говорит о 
постепенном увеличении доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе Украины [6]. 

Трудно переоценить значение повышения энергоэффективности, которая практически всегда рентабельна в долгосрочной 
перспективе, помогает сократить выбросы и повышает энергетическую безопасность. Однако, когда экономическая эффективность 
мероприятий и гарантии возврата инвестиций являются недостаточными для частных инвесторов либо речь идет о мероприятиях, только 
косвенно способствующих повышению энергетической эффективности, требуется поддержка государства. Основными задачами 
государства в данной сфере являются: 

- Создание инвестиционного климата, формирующего доверие к долгосрочному потенциалу чистых энергетических технологий.  
- Создание равных условий для чистых энергетических технологий.  
- Расширение деятельности по раскрытию потенциала энергоэффективности.  
- Продвижение инноваций и государственных исследований, разработки и промышленного внедрение в сфере энергетики.  
Выводы и предложения. На основании опыта государств, успешно осуществляющих стимулирование внедрения 

энергоэффективных проектов, можно предложить следующие формы финансовой поддержки подобных проектов в Украине: 
- Предоставление государственных гарантий по кредитам, привлекаемым на осуществление энергосберегающих инвестиционных 

проектов, возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, займам, полученным в украинских кредитных 
организациях, или лизинговых платежей при реализации энергосберегающих проектов в целях улучшения их экономических 
показателей. 

- Финансирование мероприятий, предшествующих энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе 
проведение энергетических обследований, оснащение приборами и системами учета используемых энергетических ресурсов, 
предынвестиционную подготовку проектов, внедрение систем энергетического менеджмента в бюджетной сфере и 
софинансирование соответствующих расходов в частной сфере в форме субсидий. 

- Финансирование технических мероприятий по энергосбережению с низкой экономической эффективностью, в том числе с 
длительными сроками окупаемости (или неокупаемых вовсе) в бюджетной сфере (модернизация инженерных сетей, 
теплоизоляция ограждающих конструкций, замена оконных блоков и т.д.), проведение которых необходимо для последующей 
реализации мероприятий с высокой экономической эффективностью, а также софинансирование соответствующих расходов в 
частной сфере в форме субсидий. 

- Финансирование энергосберегающих пилотных экономически эффективных проектов в бюджетной сфере и их 
софинансирование в частной сфере, в том числе в соответствии с условиями концессионных соглашений и иных форм 
государственно-частного партнерства, в целях их последующего тиражирования за счет средств частных инвесторов. 

- Финансирование мероприятия в области развития нормативно-правового, нормативно-технического, методического 
обеспечения, проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, обучения, 
информационной поддержки и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Указанные меры должны так или иначе стимулировать последующее привлечение частных инвестиций на реализацию проектов в 
области энергосбережения с приемлемыми экономическими показателями [8]. 

В целом привлечению внебюджетных источников финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности также должно способствовать естественное развитие рыночной среды и повышение качества товаров, работ 
и услуг в этой области, в том числе: 

1. Дальнейшее формирование банковских продуктов и финансовой инфраструктуры для данных проектов, включая гарантийные 
фонды и агентства, факторинговые компании. 

2. Развитие рынка энергосервисных услуг и смежных схем финансирования проектов в промышленности и иных энергоемких 
отраслях экономики, повышение степени доверия к такого рода схемам финансирования. 

3. Развитие рынков энергетических ресурсов и совершенствование системы конкурентных отношений между энергоснабжающими 
организациями, стимулирующих к снижению цены продажи и сокращению издержек по производству энергетических 
ресурсов. 

4. Повышение качества проработки проектов в области повышения энергетической эффективности и заинтересованности в их 
реализации со стороны крупных потребителей энергетических ресурсов. 

Таким образом, внедрение высокоэффективных энергосберегающих мероприятий позволит: 
- создать новые высококвалифицированные рабочие места; 
- сформировать рынок конкурентоспособной отечественной продукции; 
- уменьшить негативное влияние на окружающую среду; 
- улучшить материальное положение населения; 
- увеличить поступления в бюджеты всех уровней; 
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- уменьшить уровень “тенизации” экономики; 
- повысить социальную защищенность населения. 
Перед энергетическим сектором Украины стоит ряд беспрецедентных проблем: от чрезмерного использования дорогостоящего 

импортного топлива до неэффективных рынков и инфраструктуры [1]. Однако в то же время Украина имеет потенциальную возможность 
совершить настоящий переворот в энергетике, который мог бы способствовать росту занятости, ускорить экономический рост и повысить 
энергетическую безопасность. Имея большие запасы традиционных энергоресурсов, одновременно со значительным потенциалом 
возобновляемых источников, Украина может нарастить мощности для существенного увеличение производства энергии. Реализация 
имеющегося потенциала потребует глубокого реформирования нормативно-правовой базы и выполнения требований международных 
договоров в полном объеме.Построение в Украине энергоэффективного общества – это стратегия будущего развития отечественной 
экономики по инновационной траектории. 
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Султанова Р.П.к. Посилення інноваційної активності в ненафтовому секторі Азербайджану 
У статті наголошується, що інноваційний розвиток економіки залежить від ступеня розвитку ненафтової галузі країни. Далі дається аналіз 
сучасного стану розвитку ненафтового сектора республіки. В основному характеризується стан розвитку таких галузей ненафтового 
сектора, як хімічній промисловості, машинобудуванні, чорної і кольорової металургії. Однак, незважаючи на досягнуті успіхи в розвитку 
цих галузей, підвищення конкурентоспроможності виробленої продукції в ненафтовому секторі республіки залишається основним 
завданням. 
Відзначається, що подальший розвиток ненафтової галузі, підвищення конкурентоспроможності її продукції і експортоорієнтованості 
залежить від проведення низки робіт у цьому напрямку. 
Автором дано конкретні рекомендації щодо посилення інноваційної активності в ненафтовому секторі республіки. 
Ключові слова: ненафтової сектор, галузь, економіка, інноваційна активність, конкурентоспроможність, експортооріентірованность. 
Султанова  Р.П.к. Усиление инновационной активности в ненефтяном секторе Азербайджана 
В статье отмечается, что инновационное развитие экономики зависит от степени развития ненефтяной отрасли страны. Далее даётся анализ 
современного состояния  развития ненефтяного сектора республики. В основном  характеризуется состояние развития таких  отраслей 
ненефтяного сектора, как химической промышленности, машиностроении, чёрной и цветной металлургии. Однако, несмотря на 
достигнутые успехи в развитии этих отраслей, повышение конкурентоспособности производимой продукции в ненефтяном секторе 
республики остаётся  основной задачей.  
Отмечается, что дальнейшее развитие ненефтяной отрасли, повышение конкурентоспособности её продукции и 
экспортоориентированности зависит от проведения ряда работ в этом направлении.  
Автором даны конкретные рекомендации по усилению инновационной активности в ненефтяном секторе республики. 
Ключевые слова: ненефтяной сектор, отрасль, экономика, инновационная активность, конкурентоспособность, 
экспортоориентированность. 
Sultanova R.P.k. Strengthening innovation activity in the non-oil sector  
The article notes that the innovative development of economy depends on the development of non-oil sector in the country. Further the current state 
of development of the non-oil sector in the country is analysed. Basically, characterized the development of non-oil sectors such as the chemical 
industry, mechanical engineering, ferrous and non-ferrous metallurgy. However, despite the progress made in the development of these industries, 
improving product competitiveness in the non-oil sector of the country remains a major challenge. 
It is noted that further development of non-oil sector, improving the competitiveness of its products and export orientation depends on a series of 
works in this direction. 
The author gives specific recommendations to strengthen innovation activity in the non-oil sector in the country. 
Keywords: non-oil sector, industry, economy, innovation activity, competitiveness, export orientation.  

 
Постановка проблемы. Одним из основных приоритетов промышленной политики Азербайджана является обеспечение 

устойчивого развития экономики страны на основе дальнейшего развития ненефтяного сектора.  Именно от степени развития ненефтяного 
сектора зависит формирование инновационной экономики страны. Сегодня доведение развития отечественной промышленности до 
современного уровня, являющейся ведущей отраслью экономики Азербайджана, требует проведения институциональных и 
инфраструктурных изменений, и определения более инвестиционно  привлекаемых направлений. Следовательно, исследование 
инновационности развития ненефтяного сектора Азербайджана приобретает особую значимость. 

Анализ основных публикаций. Отдельные вопросы развития промышленности и регионального развития экономики изучались в 
трудах  таких отечественных учёных, как Надирова A.A.[1], Самед-заде З.А.[2],. Нуриева А.Х [3].,  Алиев А.Г.[4]., Гусейнова Т.А.[5] и др.  
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Но, несмотря на имеющиеся работы, представленная проблема не была изучена,  и она рассматривается  впервые. 
Цель исследования. Определение направлений инновационного развития ненефтяного сектора  Азербайджана   и  разработка 

научно обоснованных предложений и  рекомендаций в этом направлении. 
Основные результаты исследования. В результате экономических  реформ, проводимых в республике за последние годы, были 

получены ощутимые результаты в части развития ненефтяной отрасли и в расширении его экспортного потенциала. Так, в результате 
проводимых мер в ненефтяной отрасли страны, сегодня наблюдается улучшение инвестиционной среды, дальнейшее развитие 
предпринимательства и определена конкурентоспособность  её подотраслей. Предусматривается усиление государственной поддержки 
развитию  конкурентоспособных  подотраслей  ненефтяной  отрасли  в направлении стимулирования производства их продукции и 
реализации на мировом рынке. Именно реализация этих мер нашло своё отображение в Распоряжении Кабинета Министров 
Азербайджанской Республики «О плане мероприятий по стимулированию экспорта ненефтяной продукции в Азербайджанской Республике 
в 2011-2013 гг.» [6]. 

Сегодня с целью ускорения повышения конкурентоспособности производимой продукции и оснащения промышленных 
предприятий современной технологией предусмотрено создание технопарков в республике. Так, на основе Указа Президента 
Азербайджанской Республики «О создании в г. Баку Балаханского Промышленного Парка» и «О создании Сумгаитского Химического 
Промышленного Парка» предусмотрено создание в городах Баку и Сумгаита технопарков, что даст толчок, в свою очередь, усилению 
инновационной активности на вновь созданных промышленных предприятиях [7]. 

Следует отметить, что с 2008 года функционирующий Сумгаитский Технологический Парк, является современным 
производственным комплексом, не имеющим себе аналогов в рамках СНГ. С работой этого комплекса были пущены  в эксплуатацию 
энергетические установки по использованию альтернативной энергии, снабжённые местным технологическим оборудованием и 
продукцией. В этом технопарке  установлены оборудования по использованию  энергии солнца, ветра и воды, устойчивые высокой 
мощности металло-пластические  трубы, силовые трансформаторы, имеются  высокотехнологичные производства по выпуску различных 
видов продукции. 

Необходимо подчеркнуть, что из 30 заводов, входящих в этот технопарк, функционируют только  в полную мощность 17 
предприятий, которые производят  продукцию, имеющей важное значение  как для республики, так и  и для экспорта в целом.  

В 2012 году в Сумгаитском  Технологическом Парке были пущены в эксплуатацию заводы тяжёлой промышленности и центры 
точной обработки, а также было продолжено строительство кабельного завода, являющегося единственным в рамках СНГ и Ближнего 
Востока, по установке высоковольтных изоляционных кабельных линий. 

Проведённые исследования показали, что в 2011 году в ненефтяной отрасли удельный вес обрабатывающей промышленности 
возрос на 0,9%,  добывающей на 0,2%, производства электроэнергии, газа на 0,2%, а удельный вес водоснабжения, отходов наоборот 
уменьшился на  0,3% [8, стр.15]. 

Следует отметить, что в обрабатывающей промышленности ненефтяного сектора 55,8% приходится на производство 
продовольственных товаров, 9,8% - на  металлургию и отрасли по производству металлических изделий, 7,4%- на производство 
электрического оборудования, электронной и оптической продукции, копьютерной техники, 7,1%- на производство строительных 
материалов, 19,9%- на остальные [8, там же]. 

Необходимо подчеркнуть, что благодаря принятым мерам удельный вес обрабатывающей отрасли ненефтяной промышленности 
в 2012 году увеличился  на 15%, в том числе в производстве продовольственных товаров на 3,1%, в производстве машин и оборудования на 
28,3%, в производстве мебели на 2,3%, а в производстве автобусов и фургонов снизились на 72,3% [8, стр.15-16]. 

Так, в 2012 году в экономику страны было направлено 20250,7 млн.манат инвестиций, из которых 12148,0 млн.манат составили 
внутренние, а иностранные-8102,7 млн.манат. Из общей суммы инвестиций, направленных в экономику страны, 19400,3 млн.долл. США 
пришли на долю ненефтяной отрасли, а остальные 6377,9 млн.долл.США - на долю нефтяного сектора [8, стр.16].  

Следует отметить, что в 2012 году предприятиями химической промышленности республики было произведено продукции на 
сумму   свыше 220 млн. манат, сравнивая с 2011 годом явно видно, что производство таких продукций, как резиновые и пластиковые 
изделия, прочные полиэтиленовые трубы и др. возросли в 2,3, 3,1 и 1,5 раза[8, стр.99]. 

Со стороны производственного объединения «Азерхимия» в 2012 году было произведено 67,2 тыс.тонн полиэтилена, 35,0 
тыс.тонн пропилена и 87,5 тыс.тонн других видов продукций на сумму 147 млн. долл.США, которая была поставлена на экспорт [8, стр.99]. 

Как показывает анализ, в 2012 году наблюдается рост производства машин и оборудования, электрического, оптического и 
электронного оборудования, автомобилей, тракторов  и др. видов продукций в машиностроительной промышленности на 13,8%, 
составив при этом на сумму 483,8 млн. манат. По сравнению с 2011 годом проявляется рост в производстве электрического оборудования - 
71,0%, компьютерного и другого электронного оборудования – 30,2%, транспортных средств – 23,8%, бытовых кондиционеров – 33,5%, 
холодильников – 25,8%, телевизоров- 27,2%, автоматически регулируемых приборов и аппаратов – 2,5 раза и т.д.[8, стр. 100]. 

Только в 2012 году объём продаж производимой промышленной продукции по сравнению с 2011 годом увеличился на 1,1%, 
составив при этом на сумму 23,2 млн. манат. Из  общей суммы около 30% продукции были  отправлены на экспорт в Россию, Украину, 
Казахстан и Туркменистан. 

Государственная поддержка развития ненефтяного сектора находит своё выражение и в развитии металлургической 
промышленности республики.  В 2012 году одним из крупнейших предприятий отрасли ОАО  «Азерпрокат»на основе стальных пластов 
были изготовлены трубы различных видов весом  на 61,8 тыс.тонн. Из общей произведённой продукции около 60,7 тыс. тонн были 
экспортированы в Россию, Украину, Казахстан и Швейцарию [8, стр. 103]. 

Так, со стороны малого предприятия «Baku Steel Company» была осуществлена коренная реконструкция и повышена 
производительность предприятия, увеличен ассортимент производимой продукции. В 2012 году было выпущено 244,8 тыс. тонн арматуры, 
что больше по сравнению с 2011 годом на 38,5%. 

Сегодня ускоренными темпами развивается и цветная металлургия в Азербайджане. По данным Министерства экологии и 
природных ресурсов Азербайджана, производство золота на основе обнаруженных в 2003 - 2005 годах золотоносных рудниках позволило 
Азербайджану войти в число золотодобывающих стран мира.  

Золото в Азербайджане в настоящее время добывается с двух золотоносных рудников - Гедабейского и Човдарского. Первое золото 
и серебро были добыты на руднике Гедабек в мае 2009 года компанией Anglo-Asian Mining plc. Добытое на месторождении золото 
направляется на очистку в Швейцарию. Слитки привозятся в Азербайджан и хранятся на счету правительства. В настоящее время на 
Човдарском золотоносном месторождении, расположенном на территории Дашкесанского района, ведутся подготовительные работы в 
связи с началом эксплуатации, и завершается строительство завода.  Необходимо отметить, что в конце 2012 года уже был готов первый 
слиток из золота с Човдарского горнорудного месторождения, в этом году добыча золота в целом по Азербайджану составила 1562,8  
килограммов [9 , стр. 5].  

В настоящее время Компания Anglo Asian Mining PLC имеет права на разработку шести месторождений на юго-западе 
Азербайджана - "Гедабек", "Ордубад", "Гоша Булаг", "Гызыл Булаг", "Вежнали" и "Соютлу" на основе подписанного в августе 1997 года с 
правительством Азербайджана соглашения по типу PSA. Согласно контракту на месторождениях планируется добыча около 400 тонн 
золота, 2500 тонн серебра и 1,5 миллиона тонн меди. 

В результате геологоразведочных работ за последние два года в Гейгельском районе Азербайджана обнаружено новое золотоносное 
месторождение "Тюллалар", запасы которого оцениваются в 80 тонн золота и 290 тонн серебра. В Дашкесанском районе обнаружено 
золотоносное месторождение "Гошгардах-Чанагчы", запасы которого оцениваются в объеме 20 тонн золота. В Шамкирском районе страны 
впервые в стране было обнаружено месторождение металлов из платиновой группы. В 2011 году завершились разведочные работы на 
месторождении Гоша в Товузском районе, сейчас ведется подготовка к добыче. Anglo Asian Mining PLC также обнаружила месторождение 
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золота в шахтах Ордубада. Золотое месторождение было обнаружено в 2010 и 2011 годах в результате проведения компанией 
геологоразведочных работ на месторождениях «Пиязбаши» и «Агюрт» в Ордубаде. 

Сегодня Азербайджан имеет торговый оборот с 152 странами мира на сумму 39,5 млрд.долл.США, где внешнеторговое сальдо 
составляет 22,6 млрд.долл.США, а рост ненефтяного  экспорта - 11,2% [9, стр.15]. 

Следовательно, за последние годы в ненефтяном секторе прослеживается устойчивое развитие и созданная в 2011 году в этом 
секторе  добавочная стоимость равна 24,4 млрд. манат, что составляет 47,6%  ВВП  страны. В то же время в 2011 году в ненефтяной 
отрасли промышленности  наблюдались положительные тенденции, где  объём производства продукции   увеличился на 11,1% [10, стр. 8]. 

Однако, несмотря на достигнутые успехи, конкурентоспособность производимой продукции в ненефтяном секторе республики  
оставляет желать лучшего. Она должна соответствовать мировым стандартам и, в первую очередь, европейским и турецким стандартам 
ISO. 

Важнейшей задачей современного этапа развития экономики Азербайджана является создание новых предприятий, коренная 
реконструкция действующих предприятий и в особенности ускорение создания предприятий, основанных на местном сырьё, на 
сельскохозяйственной продукции, в том числе на производстве и переработке бытовых отходов [11, стр.75]. 

Следует отметить, что максимальное и эффективное использование природного потенциала регионов страны даст толчок 
дальнейшему развитию ненефтяной отрасли республики. 

Однако, несмотря на достигнутые успехи, проблемы в развитии ненефтяного сектора  республики всё ещё остаются и требуют к 
себе пристального внимания и государственной поддержки. 

Выводы. С целью обеспечения дальнейшего развития ненефтяной отрасли, повышения конкурентоспособности её продукции и 
экспортоориентированности необходимо проведение работ по стандартизации и сертификации. 

Усиление инновационной активности в ненефтяной отрасли  напрямую связано с совершенствованием законодательной базы и 
разработкой стимулирующего механизма в Азербайджанской Республике, с полной поддержкой экспорта и защитой внутреннего рынка. 
Параллельно с этим необходимо расширение научно-технических и конструкторских  работ, принимая во внимание то, что усиление 
патентных работ является  одним  из важных факторов в деле развития промышленных предприятий. Осуществление и впредь  внедрения 
работ в особенности по освоению новой продукции в отраслях ненефтяного сектора. 

С целью дальнейшего развития химической промышленности как одной из основных отраслей ненефтяной промышленности 
считаем целесообразным нижеследующее: 

- совершенствование отраслевой и территориальной структуры химической промышленности; 
- модернизация действующих предприятий химической промышленности и расширение их деятельности; 
- снижение зависимости от импорта химического сырья, материалов и готовой продукции; 
- осуществление мер по замене старого оборудования  новым,  более производительным, и внедрение новой технологии; 
- улучшение экологической обстановки и защита окружающей среды. 
Ускорение развития машиностроительной промышленности, в особенности  её подотраслей, не связанных с нефтью, связано 

с обеспечением производства конкурентоспособной продукции и  поставки их на мировые рынки, и в этом направлении считаем 
целесообразным следующее: 

- обеспечение машиностроительной промышленности новой технологией; 
- осуществление диверсификации производства и организация  маркетинговых услуг; 
- повышение эффективности использования научно-технического потенциала; 
- принятие государственных заказов на отдельные виды производимой продукции. 
С целью дальнейшего развития чёрной и цветной металлургии в стране  и организации эффективной деятельности её 

предприятий  целесообразным  считаем нижеследующее: 
- проведение комплекса мер по организации производства конечной продукции в чёрной металлургии в соответствии с 

требованиями рынка и современными стандартами; 
- расширение производства конечной продукции из алюминия и из цветных металлов в республике; 
- стимулирование производства цветных металлов (золото, серебро, платина и др.); 
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Таранич О.В. Особливості формування міжнародної конкурентоспроможності України в контексті інноваційного розвитку 
єврорегіону «Донбас». 
У статті розглянуто напрямки формування точок зростання промисловості України із впровадженням високотехнологічних виробництв. 
Визначено залежність України від сировинного експорту та необхідність розвитку високотехнологічних виробництв. Розглянуто світовий 
досвід впровадження високих технологій за рахунок венчурного підприємництва. Проведено порівняльний аналіз конкурентних переваг 
України з можливістю впровадження інноваційної стратегії наукоорієнтованого машинобудування. Обґрунтовано  напрямки формування 
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міжнародної конкурентоспроможності України в контексті інноваційного розвитку єврорегіону «Донбас» на прикладі створення 
транскордонного кластеру вугільного машинобудування. 
Ключові слова: міжнародна конкурентоспроможність країн, інноваційний розвиток, трансграничне співробітництво, промислові кластери, 
стратегія інноваційного зростання. 
Таранич О.В. Особенности формирования международной конкурентоспособности Украины в контексте инновационного развития 
еврорегиона «Донбасс». 
В статье рассмотрены направления формирования точек роста промышленности Украины с внедрением высокотехнологичных 
производств. Определена зависимость от сырьевого экспорта и необходимость развития высокотехнологичных производств. Рассмотрен 
мировой опыт внедрения высоких технологий за счет венчурного предпринимательства. Проведен сравнительный анализ конкурентных 
преимуществ Украины с возможностью внедрения инновационной стратегии научноориентированного машиностроения. Обоснованы 
направления формирования международной конкурентоспособности Украины в контексте инновационного развития еврорегиона 
«Донбасс» на примере создания трансграничного кластера угольного машиностроения. 
Ключевые слова: международная конкурентоспособность стран, инновационное развитие, трансграничное сотрудничество, промышленные 
кластеры, стратегия инновационного роста. 
Таранич O.V. Peculiarities of formation of the international competitiveness of Ukraine in the context of innovative development of the 
Euroregion «Donbass». 
The article considers the trends of forming points of the growth industry of Ukraine with the introduction of high-tech industries. Determined 
dependence on commodity exports and the need to develop high-tech industries. Considered the world experience of introduction of high technologies 
at the expense of venture entrepreneurship. A comparative analysis of competitive advantages of Ukraine with the possibility of implementation of the 
innovation strategy scientifically oriented engineering. Substantiated are the directions of formation of the international competitiveness of Ukraine in 
the context of innovative development of the Euroregion «Donbass» in the example of creating cross-border cluster coal machine building. 
Key words: international competitiveness, innovative development, transboundary cooperation, industrial clusters, the strategy for innovation and 
growth. 
 

Постановка проблеми. Розвиток трансграничного співробітництва України та Російської Федерації  в контексті розвитку 
єврорегіону «Донбас» є перспективним напрямком формування міжнародних економічних відносин обох країн та здійснення зовнішньої 
торгівлі в межах їх спеціалізації та встановлених коопераційних зв’язках. Такий цільовий підхід відповідає сучасним тенденціям розвитку 
світового ринку інноваційної продукції та забезпечує його сталий розвиток.  

Інноваційна політика як єврорегіону «Донбас», так і України в цілому повинна забезпечувати загальне зростання продуктивності 
праці з одночасним зниженням енергомісткості та матеріаломісткості виробництва для випуску й експорту капіталомісткої та наукомісткої 
продукції, що має підвищену додану вартість у порівнянні з сучасним експортом сировини та напівфабрикатів. Така політика повинна 
передбачати раціональне використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, широке впровадження сучасних досягнень НТП і 
провідних технологій управління бізнес-процесами. Наведені аспекти довгострокового розвитку цілком вписуються у профіль 
конкурентних відносин на внутрішньому та світовому ринках, щоб забезпечити конкурентоспроможне зростання галузі та присутність 
національної продукції на світовому ринку. 

Аналіз досліджень і публікацій. Питанням визначення міжнародної конкурентоспроможності країн присвячено наукові роботи 
таких відомих українських дослідників Я.Базилюка, Я.Белинської, Б.Губського, Ю.Єханурова, Я.Жаліла, Ю.Козака, О.Павловської, 
І.Сіваченка. 

Незважаючи на глибину наукових досліджень щодо формування міжнародної конкурентоспроможності країн на світовому ринку, 
визначення їх рейтингового рівня, у контексті розвитку високих технологій та подальшого поглиблення світового поділу праці існує 
необхідність виділення інноваційного аспекту формування міжнародної конкурентоспроможності країн, з яких останній дозволяє 
обґрунтувати технологічний розвиток машинобудування за п’ятим і шостим технологічними укладами та створити умови для відмови від 
сировинного експорту на користь зовнішньої торгівлі товарами з високим рівнем доданої вартості. 

Мета роботи — визначити чинники створення точок зростання промисловості України із впровадженням високотехнологічних 
виробництв і надати обґрунтування напрямків формування міжнародної конкурентоспроможності України в контексті інноваційного 
розвитку єврорегіону «Донбас». 

Результати дослідження. Сучасною проблемою промислового комплексу України є висока залежність від енерговитратних 
технологій, за якими його було сформовано за часів СРСР. У теперішній час ресурсним забезпеченням стратегії конкурентоспроможності 
повинно бути наскрізне зниження енергомісткості добувної та обробної промисловості. Таким чином, буде забезпечене отримання високої 
доданої вартості зі збереженням планової прибутковості вздовж всього сировинно-технологічного ланцюгу її створення. 

Аналогічно економічному експерименту у металургійному комплексі, що відбувався з 1999 до 2001 та створив умови для 
подальшого відтворювального й експортного розвитку національної металургії, саме уряд має розробити подібний механізм стимулювання 
розвитку машинобудівного комплексу. Проведення експерименту в металургійному комплексі довело його ефективність щодо 
використання внутрішніх резервів для інноваційного зростання. Країна повинна бути зацікавлена у сталому розвитку власного 
машинобудування як через забезпечення промисловості та населення продукцією, так і податкові відрахування від створених робочих 
місць (прибутковий податок з доходу працівників) і діяльності підприємств — податки з обороту та прибутку. 

Найбільша додана вартість припадає на наукомістку продукцію машинобудування та таку, у якій втілені високі технології та 
передові здобутки НТП. Таке наукоорієнтоване машинобудування знаходиться у центрі уваги провідних країн, що часто визначає профіль 
та взірець всього світового ринку за даною товарною групою. В Україні такі галузі повинні виступати об’єктами національного 
стратегічного планування та сприяння їх розвитку на внутрішньому та зовнішньому ринках через стимулювання експорту, пільгове 
оподаткування, фінансування фундаментальних досліджень, патентний захист.  

Вагомий внесок у створення національних програм стратегічного розвитку може бути наданий з боку галузевих й академічних 
вузів через виконання фундаментальних і прикладних досліджень щодо створення нових матеріалів і технологій виробництва, 
впровадження закордонного досвіду й управлінських технологій, систем і методів мотивації персоналу, дотримання безпеки праці, 
зростання продуктивності праці, управління якістю продукції, розробки та затвердження регіональних і національної стратегій розвитку 
машинобудівного комплексу, заходів з підтримки національного виробника. 

В Україні не реалізований такий поширений засіб впровадження в виробництво наукомісткої продукції, як венчурне 
підприємництво за підтримки спеціальних стипендіальних програм, коли машинобудівні підприємства могли б оголошувати конкурси на 
створення нових продуктів і технологій із заданими властивостями та показниками продуктивності праці та підтримувати виконавців 
протягом декількох місяців. Після цього експертна комісія буде проводити оцінку перспективності роботи у даному напрямку, викупати та 
патентувати розробки. З іншого боку, експертна комісія може приймати розробки на комісію, оцінювати їх економічну ефективність, 
патентувати на користь винахідника та виставляти на аукціон серед українських машинобудівних підприємств. Переможці торгів матимуть 
можливість використовувати проривні технології, венчурні фонди та дослідники — продовжувати діяльність, а машинобудівні 
підприємства — отримувати додаткові прибутки від фінансування таких фондів, а також співпрацювати з окремими виконавцями наукових 
тем.  

Таке поєднання активних і пасивних форм впровадження інновацій підвищуватиме конкурентоспроможність вітчизняних 
підприємств на внутрішньому та світовому ринках, а також буде загострювати конкуренцію всередині окремих галузевих ринків 
машинобудівної продукції як за рахунок інноваційного розвитку підприємств, так і виходу на ринок венчурних підприємств. Як свідчить 
світова практика, наступним рівнем підсилення міжнародної конкурентоспроможності машинобудівного комплексу України буде 
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створення асоціативних утворень у вигляді стратегічних альянсів чи кластерів. Обидві форми цих утворень мають такі спільні риси, як 
об’єднання юридично незалежних компаній на некорпоративній основі через спільне виконання функцій з освоювання світового ринку; і 
виконують роль підвищення власної конкурентоспроможності на світовому рівні шляхом включення у міжнародний поділ праці через 
спеціалізацію виробництва та встановлення високоефективних коопераційних зв’язків. 

В якості джерел фінансування такого випереджального розвитку також можуть використовуватись власні кошти підприємств в 
умовах поточної амортизаційної політики або її перегляд урядом для стимулювання переозброєння національного виробництва. Також 
джерелом фінансування можуть бути кошти від публічного розміщення акцій підприємств на світових фондових біржах. Іншим шляхом 
отримання інвестиційних коштів можна вважати пільгове кредитування в межах державної стратегії розвитку машинобудівного комплексу 
чи залучення більш дешевих кредитних коштів на світовому ринку позик під державні гарантії. Ці кошти можуть спрямуватися також на 
поповнення обігових коштів, кредитування експорту, закупівлю обладнання, ліцензування продукції та атестування у міжнародних центрах 
стандартизації. 

Тимчасове зниження податкових платежів чи встановлення спеціальних ставок можна вважати не тільки фінансовим інструментом 
для розвитку машинобудівного комплексу, так і комплексним стимулюючим засобом. Але зниження оподаткування машинобудівного 
комплексу має носити тимчасовий характер, щоб зберігалася раціональна структура інвестицій в економіку країни, а також носити цільовий 
характер — податкові пільги повинні надаватися підприємствам, що досягають помітних результатів у виробництві наукомісткої продукції 
(обсяг випуску, кількість нових моделей, кількість патентів й авторських прав, кількість втілених нових технологій і високотехнологічних 
процесів, у тому числі управлінських технологій з забезпечення мотивації, безпеки та продуктивності праці), у модернізації основних 
засобів (капітальний ремонт, модернізація обладнання, розширення станкового парку, у тому числі з числовим програмним керуванням), в 
енергозбереженні й екологізації виробництва.  

Важливим важелем стимулювання Україною експорту власної наукомісткої продукції вважається використання адміністративного 
ресурсу дипломатичного корпусу — сприяння прямих контактів через посольства, консульства, дипломатичні місії у наданні інформаційно-
консультаційних послуг щодо наявності й обсягів незадоволеного попиту, особливостей митного та податкового законодавства, 
посередництва та перекладу в процесі проведення переговорів з потенційними контрагентами й урядами інших країн. В процесі урядових 
переговорів можливе визначення чи зміни розміру митних зборів, ліцензування та квотування експорту машинобудівної продукції з 
України чи імпорту сировини, напівфабрикатів, основних засобів, встановлення режиму експортного сприяння. 

Також необхідно відмітити співпрацю з державними органами стандартизації та сертифікації у сприянні щодо реєстрації патентів й 
авторських свідоцтв на національному та світовому рівні, впровадженні національних і міжнародних стандартів якості, оформлення 
сертифікатів походження продукції. 

Важливим засобом інвестиційної підтримки урядом України стратегії створення є забезпечення його сучасною технікою та 
прогресивними технологіями закордонного походження через створення пільгового режиму її імпорту. 

Втілення цієї стратегії неможливе без системи підготовки кваліфікованих кадрів для різних рівнів управління та обов’язкового 
підвищення їх кваліфікації, профорієнтацію випускників усіх видів навчальних закладів від шкіл до вузів, забезпечення їх стажування під 
час навчання. Наприклад, підприємства можуть оголошувати конкурси серед учнівської молоді на розробку нових товарів і технологій, з 
наданням грантів на навчання чи грошовим винагородженням.  

Також рекомендується впроваджувати системи управління якістю (шість сигм, гуртки якості, тотальний менеджмент якості) й 
управління запасами, щоб досягти японського ідеалу «точно в строк» для підвищення конкурентоспроможності підприємств і 
машинобудівного комплексу України. 

Україна й її транзитний потенціал повинні включатися до світових економічних відносин через залучення внутрішніх і зовнішніх 
інвестицій для створення продукції ринкової новизни та просування її на ринках Європи й Азії. Таким чином, стратегія 
конкурентоспроможності машинобудівного комплексу України має національний і міжнародний характер. На національному рівні 
потрібно забезпечити стале функціонування машинобудівного комплексу на інноваційних засадах, в бік формування наукоорієнтованого 
капіталомісткого машинобудування для динамічного довгострокового розвитку всього комплексу взаємопов’язаних галузей промислової та 
непромислової сфери. 

На міжнародному рівні стратегія формування конкурентоспроможності повинна зміцнювати позиції України в зовнішній торгівлі 
товарами та послугами, що мають високу додану вартість за рахунок наукової, капітальної складової та низької вартості трудових ресурсів. 
Наступним кроком має бути розвиток світової торгівлі послугами, щоб розвивати й підтримувати існуючу товарну пропозицію, а також 
виходити на світовий ринок з новими послугами. Також необхідно використовувати всі національні конкурентні переваги для формування 
дієвої інноваційної стратегії наукоорієнтованого машинобудування, що наведені на рисунку, а також враховувати всі загрози, щоб дія цих 
факторів істотним чином не вплинула на реалізацію стратегії. 

 
 

СИЛА + МОЖЛИВОСТІ 
Сталий розвиток економіки, зростання ВВП. 
Висока кваліфікація та низька вартість робочої сили. 
Високі технології, що залишилися після СРСР. 
Забезпеченість тільки сировинними ресурсами. 
Транспортні коридори 

СИЛА + ПОГРОЗИ 
Прихована інфляція, що випереджає офіційний рівень. 
Неврівноваженість політичних сил, низька ефективність 
двовекторної інтеграції «схід-захід». 
Корупція в усіх ешелонах влади, рейдерство на 
парламентському рівні. 
Проблемне законодавство. 
Висока трудова міграція, демографічна криза, низький рівень 
життя 

СЛАБКІСТЬ + МОЖЛИВОСТІ 
Низький рівень впровадження нових технологій. 
Не визначено напрями концентрації технологічних зусиль. 
Повільне зростання продуктивності праці, створення нової 
продукції. 
Висока вартість енергоносіїв. 
Відсутність інвестицій в сільське господарство, рекреаційний 
комплекс 

СЛАБКІСТЬ + ПОГРОЗИ 
Проблемна соціальна структура: за відсутності середнього класу 
підвищений рівень. 
Руйнування державного сектору фундаментальних і прикладних 
досліджень. 
Відсутність інтелектуальної власності, піратство 

Вплив конкурентних переваг України на створення інноваційної стратегії наукоорієнтованого машинобудування 
 

Серед економічних факторів, що формують сильні сторони національних конкурентних переваг і розкривають можливості їх 
подальшого розвитку, виділено сталий розвиток економіки України, зростання ВВП і зовнішньої торгівлі, доходів населення, відсутність 
товарного дефіциту та збалансованість товарної структури ринку. 

Особливої уваги заслуговує геополітичне положення України між різними політичними силами та можливість отримання 
політичних дивідендів від участі у переговорних процесах цих двох сторін; а також особливе геоекономічне положення, пов’язане з 
перетинанням річково-морських, автомобільних і залізничних транспортних магістралей між Європою й Азією, і поглибленням участі у 
світовому поділі праці шляхом використання транзитного потенціалу. 

Серед соціально-демографічних факторів виділено високу кваліфікацію та низьку вартість робочої сили, у порівнянні з промислово 
розвиненими країнами.  
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Високі показники забезпеченості власними мінеральними й енергетичними ресурсами за умов організації їх раціонального та 
рентабельного видобутку можуть забезпечити енергетичний суверенітет країни та зняти залежність від російського природного газу та 
коксівного вугілля.  

Наявність окремих машинобудівних галузей, що мають високу конкурентоспроможність на світовому ринку (атомна й 
гідроенергетика, авіакосмічні програми, суднобудівництво, оборонна промисловість), дозволяє розвивати цей потенціал в інших галузях 
промисловості, зокрема, у важкому машинобудуванні (виробництво машин і устаткування для металургійного, металообробного, 
гірничорудного, хімічного та коксохімічного комплексів); у середньому машинобудуванні (виробництво портальних і будівельних кранів, 
залізничних вагонів і цистерн, станків для оброблення металу та деревини). Проблемним залишається виробництво автобусів, легкових і 
вантажних автомобілів, побутової техніки, що забезпечені платоспроможним попитом, але поступаються імпортним аналогам. 

До другої групи зведено фактори, що визначають сильні сторони конкурентних переваг, але створюють погрози сталому розвитку 
економіки України. Серед економічних факторів виділено приховану інфляцію, яка значно випереджає офіційно зареєстрований рівень і 
знижує реальну платоспроможність підприємств і населення, що ускладнюється адміністративним регулюванням цін на деяких ринках. 

До політичних факторів належить відсутність політичної рівноваги, що обумовлює наявність протиріч у вирішенні питань щодо 
різновекторної інтеграції з країнами СНД та створення єдиного економічного простору з одного боку; та з іншого — вступ до ЄС, СОТ, 
НАТО. Конфронтація політичних сил знижує загальну ефективність усіх позитивних здобутків у цих напрямках, а корупція в усіх 
ешелонах влади знижує швидкість реформування економіки та обумовлює низькі рейтинги у визначенні міжнародної 
конкурентоспроможності. Наявність широкої невизначенності законодавчих норм, адміністративний вплив на судову та правоохоронну 
системи породжують рейдерство на парламентському рівні, що дестабілізує процес припливу прямих міжнародних інвестицій в Україну. 

Висока трудова міграція, демографічна криза та низький рівень життя населення визначають соціально-демографічні фактори 
другої групи. 

Третю групу факторів, що відображають слабкі сторони національної конкурентоспроможності, але мають сприятливі можливості 
розвитку, визначає недостатньо високий рівень інвестицій в галузі промисловості, що мають подібні характеристики. Так, брак інвестицій 
впливає на низький рівень впровадження нових технологій, зокрема, енергозбереження, когенерації енергії, охорони навколишнього 
середовища, підвищення продуктивності праці, випуску нової, інноваційної продукції, які визначатимуть стратегічні напрями концентрації 
технологічних зусиль за названими напрямками.  

Одним із можливих заходів із вирішення названих проблем можна вважати створення ліквідного ринку електроенергії та 
встановлення прозорості взаємовідносин на ньому. 

Четверту групу факторів, що знижують національну конкурентоспроможність та створюють погрози щодо її зміцнення, становлять 
грубі прорахунки в проведені державної регуляторної політики. Так, склалася проблемна соціальна структура суспільства: за відсутністю 
помітного середнього класу маємо підвищений рівень малозабезпечених верств населення, недостатня платоспроможність яких не 
дозволить найближчим часом підтримати стратегію інноваційного розвитку наукоорієнтованого  машинобудування.  

Другою проблемою є руйнування державного сектору фундаментальних і прикладних досліджень, якому було надано можливість 
приватизуватись, і в теперішній час комерційні структури перерозподіляють нерухомість науково-дослідних інститутів, які без 
матеріальної бази не зможуть впливати на інноваційний розвиток України.  

Третьою впливовою проблемою є відсутність державного інституту інтелектуальної власності, що регулює відносини на 
інвестиційному ринку та протидіє піратському використанню продуктів інтелектуальної власності, без чого неможливо впроваджувати 
стратегію інноваційного розвитку наукоорієнтованого машинобудування. 

Розглянемо особливості формування міжнародної конкурентоспроможності України в контексті інноваційного розвитку 
єврорегіону «Донбас» на прикладі розбудови наукоорієнтованого  машинобудування в сфері видобутку корисних копалин — 
вуглевидобування. Для України та РФ виробництво коксівного вугілля залишається вагомим елементом технологічного ланцюгу в 
металургійній промисловості та перспективним напрямком експортоорієнтованого машинобудування. 

Програми сталого розвитку єврорегіону «Донбас» мають передбачати спільні проекти створення трансграничних виробничих 
кластерів, серед яких вугільне машинобудування посідає чільне місце. Співробітництво в цій сфері вимагає впровадження ряду соціально-
економічних і науково-технічних заходів. 

1. Комплексні інженерні рішення, що пов’язані з розробкою рекомендацій щодо загальної енергоозброєності та потужності 
виконавчого органу прохідницького комбайну, що відповідають гірничо-геологічним умовам Донецького і Кузнецького вугільних басейнів, 
встановлення додаткового устаткування з пиловидалення, водяного зрошення бурової коронки, буріння шпурів під анкерне кріплення. 
Окрім цього, пропонується комплектація забою механізованим кріпленням і системами місцевого сортування зруйнованої породи. Також 
передбачено проведення капітальних і відновлювальних ремонтів іншого прохідницького й очисного обладнання, що експлуатується. 

2. Комплексні фінансові послуги, що передбачають надання відстрочки платежу чи лізинг обладнання. Важливим фактором 
зростання міжнародної конкурентоспроможності України на ринках СНД й Азії може стати відкриття кредитних ліній на проведення 
комплексних ремонтів гірничошахтного встаткування за схемами «новий комбайн + поточний ремонт», «капітальний ремонт комбайнів + 
поточний ремонт обладнання». 

3. Міжнародний поділ праці вимагає підвищення спеціалізації окремих виробництв на світовому ринку та їх кооперацію для 
встановлення конкурентних відносин більш високого порядку, наприклад, через формування кластерного утворення. Таке об’єднання 
підприємств надаватиме комплексні послуги з забезпечення новою технікою та проведення ремонтно-модернізаційних робіт. Така стратегія 
зовнішньоекономічної діяльності вимагає створення стратегічних альянсів з такими фінансовими структурами, як банки, лізингові та 
страхові компанії з метою надання фінансової підтримки споживачам капіталомісткої продукції. 

4. Впровадження НДВКР у виробництво передбачає наявність лабораторного комплексу з теоретичних досліджень та дослідної 
ділянки для виконання прикладних. У неї перетворюються прохідницькі та очисні забої шахт-споживачів, що дає змогу проводити 
експериментальні дослідження та тестування нових зразків техніки та технологічних прийомів проведення розкривних і підготовчих робіт.  

Додатково необхідно визначити такий метод підвищення конкурентоспроможності, як проведення навчання персоналу споживачів 
та підвищення його кваліфікації безпосередньо на діючих зразках нової чи модернізованої техніки, з використанням прогресивних 
технологій і методів проведення гірських робіт. У поєднанні з комплексною модернізацією забоїв і наданням фінансово-кредитних і 
лізингових послуг інженерні консультації та підготовка персоналу  

5. Венчурне підприємництво як основа прискореного розвитку малого та середнього бізнесу дозволяє компенсувати витрати на 
ринкові винаходи та швидке впровадження їх у виробництво. Кооперація з виробниками базової техніки надасть можливість 
впроваджувати різні технічні підсистеми, що орієнтовані на збільшення продуктивності та безпеки праці: системи контролю геометрії 
виробок, рівень загазованості виробок, видалення вугільного пилу з робочої зони, автоматизація та роботизація розкривних і підготовчих 
робіт. 

Висновки. Впровадження названих заходів у виробництво прохідницьких комбайнів у контексті розвитку виробничого кластеру 
вугільного машинобудування єврорегіону «Донбас» дозволить вирішити питання щодо короткострокового зростання міжнародної 
конкурентоспроможності вугільного машинобудування, в той час як створення виробничого експортного кластеру в цій галузі дозволить 
формувати довгострокову конкурентоспроможність України. 
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Терованесов М.Р. Вплив глобалізації на тенденції розвитку системи вищої освіти. 
У статті розглядаються проблеми впливу глобальних процесів на розвиток системи вищої освіти. Проведено дослідження основних ознак 
глобалізації в освіті. Виділена академічна мобільність як основна форма інтеграції у вищій школі. Наведена статистика студентської 
мобільності країн ЧЕС та зроблений порівняльний аналіз. Розглянуто позитивні і негативні сторони процесів інтеграції на основі даних 
міжнародної статистики. Звернено увагу на основні фактори, що визначають академічну мобільність, її позитивні та негативні боки. 
Підкреслено вплив комерціалізації, наслідком якої є зростаюча конкуренція між освітніми системами різних країн. Негативний вплив 
комерціалізації полягає в загрозі деградації освітніх систем держав, що відстають в економічному розвитку. Зроблено висновок про те, що 
прагнення держав до співпраці в освітній сфері, що зумовлено глобальними змінами в світовому освітньому просторі, має поєднуватися із 
захистом національної освітньої системи від руйнування і втрати ідентичності. 
Ключові слова: глобалізація, вища освіта, інтеграція, комерціалізація, академічна мобільність. 
Терованесов М.Р. Влияние глобализации на тенденции развития системы высшего образования 
В статье рассматриваются проблемы влияния глобальных процессов на развитие системы высшего образования. Проведены исследования 
основных признаков глобализации в образовании. Выделена академическая мобильность как основная форма интеграции в высшей школе. 
Приведена статистика студенческой мобильности стран ЧЭС и сделан сравнительный анализ. Рассмотрены положительные и 
отрицательные стороны процессов интеграции на основе данных международной статистики. Обращено внимание на основные факторы, 
определяющие академическую мобильность, ее положительные и отрицательные стороны. Подчеркнуто влияние коммерциализации, 
следствием которой является возросшая конкуренция между образовательными системами разных стран. Отрицательное влияние 
коммерциализации заключается в угрозе деградации образовательных систем государств, отстающих в экономическом развитии. Сделан 
вывод о том, что стремление государств к сотрудничеству в образовательной сфере, обусловленному глобальными изменениями в мировом 
образовательном пространстве, должно сочетаться с защитой национальной образовательной системы от разрушения и потери 
идентичности. 
Ключевые слова: глобализация, высшее образование, интеграция, коммерциализация, академическая мобильность.  
Terovanesov M.R. The impact of globalization on the tendencies of development of the higher education’s system. 
The article considers the problems of the impact of global processes on the development of higher education. There have been studies the main 
features of globalization in education. Allocated to academic mobility as a basic form of integration in higher education. The statistics of student 
mobility between the BSEC countries and a comparative analysis is made. The positive and negative aspects of integration processes on the basis of 
international statistics is considered. Attention is paid to the underlying determinants of academic mobility, its positive and negative sides. 
Emphasized the impact of commercialization, the consequence of which is increased competition between the educational systems of different 
countries. The negative impact of commercialization is the threat of degradation of the educational systems of the States that are lagging behind in 
economic development. The conclusion is that the desire of States to cooperate in the field of education, resulting from global changes in the world 
educational space, must be combined with the protection of the national education system from destruction and loss of identity. 
Keywords: globalization, higher education, integration, commercialization, academic mobility. 

  
Постановка проблемы. Важнейшим фактором становления экономики на новой технологической основе, подготовки 

профессиональных кадров, ключевым средством формирования человеческого потенциала является модернизация системы высшего 
образования (СВО). Необходимость ее реформирования обусловлена разрешением противоречия между производителями и потребителями 
образовательных услуг. Недостаток качественной подготовки специалистов определяется неспособностью высшего образования адекватно 
реагировать на внешние изменения, связанные с процессами глобализации, происходящими в мировой экономике. Применительно к 
высшему образованию, глобальные тенденции – это объективный процесс, направленный на поиск новых форм взаимодействия и 
сотрудничества между национальными образовательными системами, что будет способствовать получению общих преимуществ для стран 
с различным уровнем развития. Вместе с тем, требуют дополнительного теоретического обоснования вопросы, касающиеся изучения форм 
глобализации и последствия их влияния на отдельные характеристики развития высшей школы. Тем самым будут созданы предпосылки 
для разработки оптимальной модели управления образовательными процессами и повышения эффективности работы данной отрасли. 

Анализ последних публикаций. Изучением проблем глобализации по отношению к высшему образованию занимались 
отечественные и зарубежные ученые. И.А.Кадиевская подчеркивает роль образования в условиях изменившегося мира, анализирует 
тенденции и перспективы процессов глобальных преобразований [10].  Т.В.Штатская обосновывает закономерность глобальных изменений 
в образовании как части всеобщей глобализации [16]. О.И.Трохимец обращает внимание на негативные последствия глобализации, 
связанные с угрозой потери национальной культуры и идентичности [15]. М.В.Борисова на примере университетов Канады показывает 
воздействие процессов интернационализации и их роль в экономическом развитии национальной экономики [4]. Ф.Альтбах и Дж.Найт 
также рассматривают особенности процессов интернационализации высшего образования, делая акцент на коммерческой составляющей 
трансформаций в образовательной сфере [1]. Т.А.Жижко изучает влияние внешних факторов на высшую школу и изменение функции 
образования в современном мире [7]. В.Л.Иноземцев конкретизирует проблемы высшей школы, в условиях глобализации [9]. 
З.В.Ивановский делает акцент на разрешении противоречия между закономерностью интеграции университетов в мировую 
образовательную систему и необходимостью сохранения преимуществ национальной системы образования [8]. Группа ученых исследует 
глобальные изменения в образовании по отношению к Болонскому процессу, как наглядному проявлению объединительных тенденций в 
мировой образовательной системе [3]. Б.М.Данилишин подчеркивает инновационную составляющую в построении перспективной модели 
развития высшей школы [6]. В.И.Астахова выделяет аспект академической мобильности преподавателей и студентов, как отражение 
интеграционных процессов в образовании [2]. О.Г.Петрович проводит анализ участия в процессах глобализации, их реализации и 
эффективности высшего образования России [12]. 

Выделение нерешенных проблем. Большое количество научных работ и широта рассматриваемых проблем свидетельствуют об 
актуальности данного вопроса и его значимости для изучения особенностей развития СВО в современных условиях. Вместе с тем, 
обращает внимание недостаточная теоретическая проработка вопросов, связанных с влиянием глобальных процессов на показатели 
функционирования высшей школы,  характеристикой основных тенденций, раскрытием преимуществ и недостатков отдельных аспектов 
глобализации. 

Целью работы является анализ влияния на высшую школу глобальных процессов и выявление основных тенденций, 
происходящих в высшем образовании в современных условиях. 

Изложение основного материала.  Коренные преобразования, происходящие в мировой экономике и обусловленные процессами 
глобализации, ставят перед высшим образованием новые цели - подготовку профессиональных кадров, способных эффективно работать в 
изменившихся условиях глобального рынка. Другими словами процессы глобализации, определяя общеэкономические тенденции в сфере 
предоставления общеобразовательных услуг стали основными факторами  развития высшего образования.  

В образовательной сфере глобальные реформы в развитых странах Западной Европы основывались на неолиберальном течении 
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(60-е года XXв.), и в середине 80-х годов концепция глобализации получила широкое признание. Как отметила Саргсян А.Л., ее основными 
принципами выступили: ограничения функций государства в области образования; распространение на область образования рыночных 
механизмов конкуренции, теорий социального выбора,  принципов и механизмов менеджмента, характерные для частного сектора; 
децентрализация и развитие автономии вузов [13, с.12].  

Тенденции сближения образовательных систем Европейского Союза, стремление к созданию единого образовательного 
пространства, стандартизация подготовки специалистов в странах Западной Европы, взаимодействие и взаимовлияние национальных 
образовательных систем подготовили почву для более глубокого сотрудничества в образовательной сфере. Примером этому явился 
Болонский процесс, который охватил западноевропейские страны и начал распространяться в странах  Восточной Европы.  

Большинство ученых связывает глобализацию с интеграционными процессами в образовательной сфере. Так, О.Г.Петрович 
проявление глобализации высшей школы рассматривает через характеристику следующих признаков – интернационализации, интеграции, 
информатизации и «вестернизация» [12,с.32].  В.И.Байденко, анализируя основные тенденции развития высшей школы, связывает  
глобализацию с интернационализацией, и, как следствие, созданием европейского общеобразовательного пространства [3,с.14]. 
З.В.Ивановский, исследуя проблемы высшего образования в условиях глобализации, также акцентирует  внимание  на интеграции в 
мировую образовательную систему, учитывая при этом необходимость модернизации высшей школы. Вместе с тем, автор подчеркивает 
необходимость сохранения достоинств национальных систем образования [8, с.110].  Каждый из перечисленных подходов раскрывает те 
или иные процессы, происходящие в образовательной сфере, и вызванные глобальными изменениями, происходящими в мировой 
экономике. В свою очередь, исследование вышеперечисленных признаков глобализации показало неоднозначность их влияния на 
национальные образовательные системы. 

Основой глобальных процессов является изменение роли знаний в функционировании современных экономических систем. 
Преобразования во всех сферах общественной жизни, модернизация экономики на новой технической основе, развитие коммуникационных 
технологий обусловили становление нового информационного общества, в котором знания, а, следовательно, образование играют 
ключевую роль. Интеллектуализация экономики становится важнейшим фактором развития современного общества, оказывая влияние на 
все общественные процессы, и, в первую очередь, на образовательную сферу. Л.Н.Иноземцева и Н.Д.Кликунов, оценивая эффективность 
образования с точки зрения влияния его на эффективность всей экономики, приводят следующую статистку: в Гонконге прибыль от 
использования человеческих  ресурсов равняется 88% всего совокупного дохода, в Сингапуре – 85%. При этом прибыль от эксплуатации 
природных ресурсов в этих странах составляет около 1%. Также указывается, что лидирующее место в мире по использованию 
интеллектуального потенциала принадлежит США, Японии, Германии, Китаю [9,с.21]. Повышенное внимание к высшей школе 
обусловлено инновационным развитием экономики. Это подтверждают Б.М.Данилишин и В.И.Куценко, связывая обновление производства 
с воссозданием  высокоинтеллектуального научного потенциала и высококвалифицированной рабочей силы [6,с.33].  

Увеличение роли знаний в современной экономике привело к изменениям внутренней политики развитых государств, 
направленной направлениям на укрепление конкурентоспособности в образовательной сфере, государственной поддержке и 
стимулированию прикладных и фундаментальных исследований, привлечению и подготовки научных кадров. Вследствие этого были 
созданы условия для расширения доступа к образованию и академической мобильности. Данные черты глобальных процессов можно 
оценить как положительные преобразования в высшей школе. Они способствуют развитию взаимодействия между университетами, 
расширению научно-исследовательской базы, повышению престижности университетов.  

В качестве примера использования указанных направлений сотрудничества в образовании можно привести рекомендацию 27/1998 
"О сотрудничестве научных кругов стран-участниц ЧЭС и его правовой основе", принятую на Одиннадцатой Генеральной Ассамблее стран 
ЧЭС в Бухаресте в июне 1998 г. В документе отражен призыв к национальным парламентам и правительствам стремиться к «заключению 
двусторонних и многосторонних соглашений, способствующих академической мобильности в Черноморском регионе путем взаимного 
признания квалификаций, относящихся к высшему образованию».  

Академическая мобильность студентов является одним из признаков интеграции и интернационализации в СВО, которые 
безусловно стали основными формами проявления глобализации в образовании. Академическая мобильность предусматривает доступ 
студентов и преподавателей в признанные центры знаний, где традиционно создавались ведущие научные школы.  Неразрывно с этим 
связан процесс институциональной мобильности, предусматривающий распространение образовательных программ и формирование новых 
международных стандартов. 

Как отмечает Л.А.Колесник в течение последних 50 лет количество студентов, обучающихся за рубежом, увеличивалось в мире 
впечатляющими темпами. Так, только за 5 лет конца 50-х – начале 60-х гг. ХХ века этот показатель вырос в 3 раза – с 100 до 300 тыс. 
человек. С 1965 по 1975 гг. общемировое количество иностранных студентов возросло в 1,7 раза, достигнув 500 тыс. человек. В 
последующие десятилетия данный показатель неуклонно рос, достигнув 3,7 млн. человек в 2009 г. Всего же число иностранных студентов в 
мире за последние 50 лет выросло более чем в 30 раз. В среднем за год их количество увеличивалось на 10%. По нынешним прогнозам к 
2020 г. масштаб международной мобильности студентов достигнет 5800000, а к 2025 г. – 8000000 человек [11]. Увеличение числа студентов 
сопровождалось ростом университетов, открытием новых специальностей, изменением подходов к подготовке специалистов. 
Определяющими факторами данного процесса стали научно-технический прогресс и глобальные изменения в мировой экономике.  

На примере стран ЧЭС проанализируем академическую мобильность студентов стран Черноморского региона. Согласно данным 
международной статистики, в 2005г. число студентов из стран ЧЭС, проходящих обучение за рубежом составило 257 117 человек. Число 
студентов иностранцев, приезжающих на обучение в эти страны составило 175 902 чел. Распределение количества студентов, проходящих 
обучение в странах ЧЭС и числа иностранных студентов, приезжающих в эти страны, приведено в табл.1. [5,с.134-138]. 

Таблица 1. 
Количество студентов из стран ЧЭС, проходящих обучение за рубежом и число иностранных студентов, обучающихся в 

этой стране 

 Название страны 
Количество студентов, 
проходящих обучение за 
рубежом, чел./2005г. 

Доля от общего 
количества студентов, 

% /2005г. 

Число иностранных 
студентов, обучающихся в 
данной стране, чел./2005г. 

 Азербайджан  4 013 3,4 2 521 
 Албания  15 290 26,6 483 
 Армения  3 486 4,2 3 778 
 Болгария  26 272 10,7 8 266 
 Греция 42 804 6,2 15 690 
 Грузия 7 129 4,2 213 
 Молдавия  10 009 8,8 2 264 
 Россия 39 382 0,4 90 450 
 Румыния 21 672 2,7 10 812 
 Сербия и Черногория 9 765 - - 
 Турция  50 416 2,4 18 166 
 Украина  26 879 1,0 23 259 

 
Следует отметить, что участие в процессах академической мобильности разных стран неравноценно. Если проследить 

студенческую миграцию стран ЧЭС (табл.1.), то обращает на себя внимание значительный разброс цифр, показывающих число студентов, 
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проходящих обучение в других странах и количество студентов-иностранцев, участвующих в программах академической мобильности. 
Определяющими факторами являются знание иностранных языков, принадлежность страны к Европейскому сообществу, условия и 
возможности выезда для обучения. Например, частичное сокращение доли США в мировом рынке образования объясняется ужесточением 
визового режима и появлением конкурентоспособных стран, предоставляющих услуги для студентов-иностранцев. 

Как следует из табл.1, в 2005 г. преимущественное положение принадлежало странам, входящим в европейское сообщество и 
имеющим динамично развивающуюся экономику. На сегодняшний день, Украина, по сравнению с другими странами ЧЭС, традиционно 
имеет высокий уровень высшего образования и является привлекательной для студентов из стран СНГ. Вместе с тем, государство 
значительно проигрывает развитым странам, и не входит в число общепризнанных стран, принимающих студентов-иностранцев на учебу. 
В тоже время, отмечается увеличение числа иностранцев, приезжающих для получения высшего образования. По состоянию на 2011/2012 
г. в вузах Украины III-IV уровней аккредитации обучалось 42715 студентов (в основном страны ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, 
Африки и СНГ) [13]. Также особый интерес для студентов из стран бывшего Советского Союза представляет Россия, создающая 
благоприятные условия для выходцев из стран СНГ (внеконкурсный прием, бесплатное обучение и многое другое).  Данная тенденция 
сохранена и в настоящее время.  

Вместе с тем, исследуя образовательные системы других стран, можно отметить, что наибольшее число студентов-иностранцев 
выезжают для учебы в США, Великобританию, Францию, Австралия, Канаду. В последние годы усиливается интерес к Японии, Турции, 
скандинавским странам.  В этих странах разрабатывают и успешно реализуют их собственные государственные программы по 
привлечению иностранных студентов. 

В соответствии со статистическими показателями, приведенным В.Астаховой [2,с.5]  наибольшее  число студентов (около 
миллиона человек)  уезжают на учебу в другие страны из Китая. Вслед за ними следуют студенты из Южной Кореи и Индии, из 
большинства арабских и африканских стран. Наименее привлекательным местом для обучения иностранных студентов остаются Латинская 
Америка и Восточная Европа.  

Важным показателем мирового рынка высшего образования является национальный состав студентов-иностранцев, обучающихся в 
основных странах, экспортирующих образовательные услуги. По данным [11] в США основная доля в общем количестве иностранных 
студентов приходится на граждан из Индии, Китая, Южной Кореи, Японии, Тайваня, Канады, Мексики. В Англии лидируют студенты из 
Китая, Греции, США, Германии и Франции. В Германии наибольшее количество студентов из Турции, Китая, Польши, Болгарии, Марокко 
и России. Во Франции преобладают студенты из Китая и Северной Африки (Марокко, Алжир, Тунис и Сенегал); в Австралии – из Китая, 
Гонконга, Южной Кореи, Индонезии, Малайзии и Японии.  

Если анализировать преимущества академической мобильности как проявление интеграционных процессов, то к числу 
несомненных можно отнести: углубление сотрудничества в сфере образования, что способствует научно-техническому прогрессу и 
устойчивому развитию мировой экономики; объединение потенциальных возможностей образовательных систем государств для решения 
глобальных проблем и расширение доступности высшего образования; распространение новейших педагогических технологий за счет 
информатизации и компьютеризации образовательного процесса; эффективную трансляцию знаний и развитие коммуникативной 
составляющей; повышение качества образования путем разработки международных образовательных стандартов, создание условий для 
формирования человеческого капитала; развитие международного сотрудничества, активизацию академической и студенческой 
мобильности, взаимодействия университетов из разных стран и стимуляции их более динамичного развития; доступ к высшему 
образованию большего числа студентов; стандартизацию программ обучения и унификацию показателей качества образования; 
привлечение инноваций в образовательный процесс, развитие научно-исследовательской работы.  

Следует отметить, что двустороннее сотрудничество между научно-исследовательскими и образовательными структурами 
университетов разных стран развивались на протяжении десятилетий. Взаимодействие и международные связи между учеными, общение 
студентов способствовало повышению интеллектуального потенциала участников этого процесса, помогало решать насущные проблемы. 
Следствием глобализации явился существенный рост объема международных связей и изменение форм сотрудничества. Появилось понятие 
«единое образовательное пространство», увеличился поток студентов, получающих образования в других странах, ставится вопрос об 
унификации образовательной сферы и признании дипломов разными странами. Примером проявления данных тенденций считается 
Болонский процесс, целью которого стало обеспечение совместимости образовательных систем и повышение уровня европейского 
образования. Присоединение к данному процессу стран Восточной Европы свидетельствует о стремлении развивать международное 
сотрудничество и взаимодействие в области высшего образования на разных уровнях.  

В то же время, Ф.Г.Альтбах и Дж.Найт отмечают, что академическая мобильность рассматривается  в контексте торговых 
отношений и высшее образование «должно подчиняться рыночным правилам»[1,с.3]. Также авторы подчеркивают, что процессы 
интернационализации определяются экономическими показателями, в частности, финансовыми результатами. Приглашение иностранных 
студентов, диверсификация источников финансирования образования, расширение платных образовательных услуг свидетельствуют о 
возросшей коммерциализации высшей школы. Иначе говоря, интеграционные процессы, а, следовательно, глобализацию в образовании, 
обуславливают, помимо перечисленных выше преимуществ интеграции, коммерческие интересы  образовательных систем. Расширение 
рынка образовательных услуг, заинтересованность работодателя к подготовке кадров, использование рыночных механизмов, учитывающих 
запросы современного общества, требуют учета коммерциализации как важного фактора, характеризующего интеграционные процессы, 
происходящие в высшей школе.  

Коммерциализация высшей школы вызывает обострение конкуренции между образовательными системами разных стран, что в 
итоге приводит к негативным последствиям. Тенденция к взаимодействию национальных образовательных систем для взаимного 
обогащения и развития переходит в стадию конкурентной борьбы за привлечение иностранных студентов, преподавателей в целях 
достижения большей прибыли от предоставления образовательных услуг. На активизацию конкуренции оказывают влияние политические, 
экономические, демографические факторы, расширение сети негосударственных учебных заведений, стремление вузов к финансовой 
автономии.   

Таким образом, одним из главных недостатков интеграционных процессов, обусловленных глобализацией, является вероятная 
миграция студентов и преподавателей в развитые страны, связанная с более высоким уровнем жизни, качественным обучением, 
отсутствием коррупции, получением диплома европейского образца, потенциальной возможностью устройства на высоко оплачиваемую 
работу.  Экономически неодинаковые условия получения образования в разных странах, как и оплата труда преподавателей, изначально 
ставят страны, развивающие академическую мобильность в неравные стартовые условия. Разный уровень экономического развития и 
разная степень инерционности национальных высших школ не позволяют им быстро приспособиться к новым условиям. В результате, 
очевидное положительное влияние, например, академической мобильности, направленное на создание условий для поднятия качества 
образования, может привести к деградации и разрушению высшего образования экономически слабых государств. Тем самым создаются 
предпосылки потери квалифицированных кадров для экономически отсталых государств. Так, по данным исследования В.И.Астаховой, 
проведенного в ряде крупных  вузовских центров Украины (Харьков, Донецк, Львов, Луганск, Одесса), более 42% сегодняшних студентов, 
не рассчитывая на  профессиональную и личностную самореализацию в родной стране, высказали предположение относительно 
возможности своей эмиграции за рубеж [2,с.7]. В свою очередь, данные угрозы заставляют правительства принимать защитные 
ограничительные меры, направленные на обособление высшего образования. 

Анализ конкурентоспособности образовательных систем, проведенный учеными Колумбийского университета, позволил с 
помощью  интегрированных показателей и экспертных оценок сравнить высшие школы разных стран.  

Рассмотрим показатели функционирования СВО также на примере высшего образования стран ЧЭС. Для сравнения использованы 
следующие величины: интегрированный показатель, отражающий качество высшего образования по отношению к 139 странам; наличие и 
условия проведения научно-исследовательских работ, включающий материально-техническое обеспечение, лабораторную базу и  
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инфраструктуру; доступ образовательных учреждений к интернет, или, другими словами, информатизация образовательного процесса; 
качество преподавания точных наук (экспертами оценивалось преподавание математики; экспертная оценка качества подготовки кадров.  
Данные за 2010-2011гг. сведены в табл.2. [17]. 

Таблица 2. 
Сравнение некоторых показателей образовательных систем стран ЧЭС 

 Название страны 
Интегрированный 
показатель качества 
высшего образования 

Наличие и 
условия 

проведения 
НИР 

Доступ к 
интернет 

Качество 
преподавания 
точных наук 

Показатель 
качества 

подготовки 
кадров 

 Азербайджан  104 66 77 101 68 
Албания 54 94 69 62 55 
 Армения  115 124 107 74 116 
 Болгария  85 80 45 69 135 
 Греция  118 88 81 56 105 
 Грузия 119 125 74 104 108 
 Молдавия  96 93 61 75 117 
 Россия  78 67 62 54 90 
 Румыния 84 95 55 43 72 
 Сербия  86 100 87 48 130 
 Турция  95 58 57 99 85 
 Украина  56 84 68 42 109 

 
Следует отметить недостаточную достоверность метода экспертных оценок, используемого при проведении данного анализа. 

Вместе с тем, очевидным является, что образовательные системы выбранных стран имеют в целом сравнимые показатели, отличающиеся 
по отдельным позициям. Обращает внимание высокие оценки качества образования в Украине и подготовка по точным наукам в Украине и 
России. В то же время, все страны бывшего Союза имеют достаточно скромные показатели по информатизации и условиям проведения 
научных исследований. Уровень информатизация образования как одного из признаков глобализации, свидетельствует о способности 
национальной образовательной системы решать финансовые проблемы, связанные с компьютеризацией образовательной сферы, 
подготовки кадрового и методического обеспечения, своевременного обновления программных средств, развития соответствующей 
инфраструктуры и телекоммуникаций. 

 Также, исходя из табл.2, обращает внимание негативная оценка подготовки  кадрового потенциала. Низкий уровень качества 
подготовки специалистов подтверждают Б.М.Данилишин и В.И.Куценко, подчеркивая, что немало предприятий не доверяют квалификации 
выпускников, подготовленных высшими учебными заведениями [6,с.29].  

 Таким образом, характерной чертой глобализации в образовании является усиление конкурентной борьбы вузов за студентов как 
внутри стран, так и на международной арене, наряду с существенным ростом количества вузов на мировом рынке образовательных услуг. 
Ухудшение демографической ситуации в развитых странах вызвало необходимость переориентации вузов на внешние рынки. Наряду с 
этим, к конкуренции за иностранных студентов все активнее приобщаются также и университеты менее развитых стран, стремящихся за 
счет них частично решить свои финансовые проблемы. Это связано с привлекательностью рынка  образовательных услуг как  с  имиджевых 
позиций, так и с позиций прибыльности. 

Следует отметить, что интеграционные процессы в высшем образовании неизбежно приводят к противоречию, которое 
заключается, с одной стороны, в объединительных тенденциях, призванных повысить уровень образования стран, отстающих в 
экономическом развитии. С другой стороны, обострение конкурентной борьбы вызывает центробежные силы, которые ведут к 
дезинтеграции, защите национальных образовательных систем от внешнего влияния, усилению самостоятельности. В результате, идеальная 
модель высшего образования должна предусматривать защиту идентичности национальной системы образования наряду с глобальными 
процессами, позволяющими  интегрироваться в мировую образовательную систему. 

Выводы. Изложенное позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, основу глобальных процессов в высшей школе 
составляет коммерциализация высшей школы, которая обуславливает развитие интеграции, интернационализации, информатизации и 
других форм взаимодействия. Во-вторых, коммерциализация неизбежно вызывает рост конкуренции между образовательными системами 
разных стран, что приводит как к положительным, так и отрицательным тенденциям. В-третьих, рост конкуренции в образовательной сфере 
представляет угрозу для высшего образования отстающих в экономическом развитии государств, что в итоге может привести к деградации 
и разрушению СВО в этих странах. В-четвертых, разрешение указанного противоречия заключается в разумном сочетании преимуществ 
глобализации с защитой собственных интересов в образовательной  сфере. 
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МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИЩЕННОГО ЦЕНТРА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ВИРТУАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
ДЛЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СЛОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
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Тищенко Є.М. Методи організації захищеного центру обробки даних віртуального підприємства для інтегрованої логістичної 
підтримки життєвого циклу складних виробів. 
У статті розглядаються підходи до організації захищеного центру обробки даних при створенні інформаційно-аналітичної системи 
логістичної підтримки життєвого циклу складних виробів. Запропоновані методи адаптації ресурсів центру обробки даних до реальних 
умов його функціонування. Розглянуті особливості адаптації процесорних вузлів, тимчасових характеристик функціонування центру 
обробки даних і алгоритму його роботи методом послідовного конфігурування. Показано, що запропоновані методи адаптації вирішують 
проблему організації захищеного центру обробки даних інтегрованої логістичної підтримки таким чином, що комп'ютерні ресурси і 
потужності інтегруються і надаються учасникам життєвого циклу складних виробів, як єдиний сервіс, в якості модифікується під конкретні 
вимоги користувача інформаційно-аналітичної системи. 
Ключові слова: інтегрована логістична підтримка, життєвий цикл, складні вироби, інформаційно-аналітична система, центр обробки даних, 
методи адаптації. 
Тищенко Е.Н. Методы организации защищенного центра обработки данных виртуального предприятия для интегрированной 
логистической поддержки жизненного цикла сложных изделий. 
В статье рассматривается подходы к организации защищенного центра обработки данных при создании информационно-аналитической 
системы логистической поддержки жизненного цикла сложных изделий.  Предложены методы адаптации ресурсов центра обработки 
данных к реальным условиям его функционирования. Рассмотрены особенности адаптации процессорных узлов, временных характеристик 
функционирования центра обработки данных и алгоритма его работы методом последовательного конфигурирования. Показано, что 
предложенные методы адаптации решают проблему организации защищенного центра обработки данных интегрированной логистической 
поддержки таким образом, что компьютерные ресурсы и мощности интегрируются и предоставляются участникам жизненного цикла 
сложных изделий, как единый сервис, в качестве модифицируемой под конкретные требования пользователя информационно-
аналитической системы. 
Ключевые слова: интегрированная логистическая поддержка, жизненный цикл, сложные изделия, информационно-аналитическая система, 
центр обработки данных, методы адаптации. 
Tischenko E.N. Organization methods of virtual enterprise data center for integrated logistics support of complex product life cycle. 
This article provides reviews of approaches for organization of secure data center during integrated logistics support of complex product creating. 
There is proposes of adaptation methods for data center resources for real world performance. The article contains review of adaptation features for 
processor nodes, time characteristics of the operation of the data center and its functioning algorithm using method successive configuration. It is 
shown that proposed adaptation methods solve the problem of organization of data center for integrated logistics support in the way computing 
resources are integrated and available for members of complex product life cycle as single service in the form of modifiable for user specific 
requirements information-analytical system. 
Key words: integrated logistics support, life cycle, complex product, information-analytical system, data center, adaptation methods. 
 

Постановка проблемы 
На всех этапах жизненного цикла (ЖЦ) сложных изделий возникает задача минимизации суммарных затрат при достижении 

требуемых показателей качества. При этом представляется, что добиться реального решения этой задачи можно на базе системы 
интегрированной логистической поддержки (ИЛП). 

Согласно требованиям «Концепции создания государственной автоматизированной системы обеспечения управления 
приоритетными национальными проектами» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 20 апреля 2007 года № 516-р) средой 
решения задач ИЛП должна быть информационно-аналитическая система (ИАС), интегрирующая участников жизненного цикла (УЖЦ)  в 
единое информационное пространство. 

Анализ последних исследований и публикаций 
Вопросам анализа ИАС, в том числе оценке качества программных средств посвящены работы  Г.Н. Хубаева,  А.И. Долженко, В.В. 

Липаева, Е.Н. Ефимова, А.М. Вендрова и ряда других авторов. 
Проблемами ИЛП изделий занимались Е.В. Судов, А.Г. Братухин, В.В. Клочков, И.П. Норенков, О.В. Серпенинов, А.П. Лапсарь. 
Несмотря на внимание, уделяемое в значительной степени в целом информационным системам, логистической поддержке сложных 

изделий, методам построения ИАС ИЛП, работ, изучающих специфику функционирования ИАС ИЛП ЖЦ сложных изделий и их 
инфраструктуры, практически не было обнаружено. 

Выделение нерешенной проблемы 
Учитывая, что в настоящее время поддержка отдельных этапов жизненного цикла осуществляется различными информационными 

ресурсами, гетерогенными по своим программно-аппаратным составляющим, возникает задача их интеграции в единое информационное 
пространство, т.е. задача создания «виртуального предприятия». Такое предприятие может быть реализовано на основе защищенного 
центра обработки данных (ЦОД), к которому по определенным протоколам подключаются УЖЦ сложных изделий, в том числе 
эксплуатанты. В частности, могут быть использованы криптошлюзы или защищенные сетевые протоколы. 

При этом возникают задачи организации и оптимизации ресурсов такого ЦОД в рамках виртуального предприятия, которые могут 
быть решены, в том числе, методами адаптации. 

Результаты исследования 
Адаптация процессорных узлов. Анализируя ситуацию запросов к ЦОД ИС ИЛП можно предположить что, УЖЦ вырабатывают 
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поток заявок, время выполнения заявки является случайным, а процессорные узлы (ПУ) ЦОД, обслуживающие поступающие заявки, 
выступают в качестве узлов обслуживания. При этом, можно определить количество требуемых узлов ЦОД, применяя теорию массового 
обслуживания [1]. 

Описываемая система является многоканальной системой массового обслуживания с отказами. Это понятие требует пояснений. 
УЖЦ вырабатывают случайное количество заявок, программно-аппаратное обеспечение, реализуемое ЦОД, имеет некоторое количество 
подсистем, которые обслуживают заявки, каждый УЖЦ выполняет необходимую функцию в некотором случайном интервале времени.  

Потоки, переключающие систему из одного состояние в другое – простейшие (стационарные пуассоновские). При этом процесс 
будет марковским.  

В том случае, если процесс, который протекает в системе обслуживания,  марковский, то система может иметь следующие 

состояния: n10 S,....,S,S , где kS - состояние системы, при котором запущено k - экземпляров процессов (занято k -каналов). 

Поток заявок переводит систему из некоторого левого состояния в некоторое правое с интенсивностью  . При этом вероятность 
перехода системы в правое состояние игнорируя соседнее, отвергается в связи с тем, что программно-аппаратное обеспечение ЦОД 
учитывает количество реализуемых  процессов заявок. Все единовременные попытки запуска приложений переводятся в состояние 
очереди. Интенсивность определенного потока обслуживаний, которые переводят систему в  левое состояние, регулярно меняется в 

соответствии с состоянием. Если в системе реализуется k   процессов обслуживания заявок, то система способна перейти в состояние 1kS   

в том случае, когда  любой из k УЖЦ завершит процесс.  При этом общая интенсивность их потоков будет k . 

Основной задачей, решаемой с применением системы массового обслуживания, является определение такого количества 
обслуживающих ПУ (элементов ЦОД), чтобы максимальное количество УЖЦ имело возможность активировать свой процесс.  

Начальным этапом решения задачи является нахождение интенсивности потока заявок  . Для этого нужно убедится в том, что 
частота заявок соответствует простейшему пуассоновскому потоку. Нужно рассчитать наблюдаемые частоты, а также определить 
теоретические частоты. При этом необходимо подсчитать среднюю частоту учитывая то, что этот процесс Пуассоновский: 
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где m  - общее количество значений, принимаемых наблюдаемой  переменной;    

if  - частота i -го значения наблюдаемой переменной. 

Определение теоретических частот осуществляется по формуле: 
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где m  - общее количество значений, принимаемых наблюдаемой переменной; 

срn  - средняя частота; 

if  - частота i -го значения наблюдаемой переменной; 

n  - значение частоты наблюдаемой переменной.  
Затем находится интенсивность потока переключения системы из некоторого правого в некоторое левое состояние. В описываемой 

системе эту переменную возможно определить в качестве среднего количества окончаний процессов в час (среднее время выполнения 
процесса). 

При расчете данного времени необходимо провести статистические наблюдения. В течение  наблюдений определяется время 
процесса в рамках рабочего дня, после чего выбираются данные в  загруженные часы и для них определяется средний показатель. 

Следующий этап заключается в определении закона распределения наблюдаемой величины. При этом предполагаем, что  имеем 
систему массового облуживания с отказами (входной поток подчиняется пуассоновскому распределению). 

Принимая во внимание свойства системы, ее показатели можно рассчитать, используя  формулы Эрланга для вероятностей 
(предельных): 

 

1
n2

0 n2
1p 








 , 

при этом 




 , 

  

где 0p - вероятность незанятости ни одного канала обслуживания; 

np  - вероятность того, что в системе несвободно n  каналов обслуживания; 

  - интенсивность потока обслуживания поступающих в систему заявок; 

  - приведенная интенсивность анализируемого потока заявок определяет среднее число заявок, которые входят в систему, за 

временной промежуток обслуживания одной из заявок; 
  - интенсивность потока входящих заявок. 
При этом вероятность отказа системы массового обслуживания является предельной вероятностью того, что все n  каналов 

системы будут заняты: 
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Исходя из этого, находится относительная пропускная способность, то есть вероятность того, что заявка будет обслужена 
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При этом, абсолютную же пропускную способность (среднее число заявок, поступающих в систему в единицу времени) возможно 

определить по формуле: 
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Среднее количество несвободных каналов рассчитывается по формуле: 
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Следовательно, для определения необходимого количества ПУ ЦОД  нужно определить такое количество обслуживающих 

устройств n , при котором значение показателя относительной пропускной способности равнялся определенному уровню значимости. 
Значение показателя интенсивности потока обслуживания поступающих в систему заявок определяется по формуле: 

обT1 . 

 
Описанная методика расчета количества ПУ позволяет определить необходимое количество ПУ и значительно сократить затраты 

на организацию  инфраструктуры ИАС ИЛП ЖЦ сложных изделий. 
Адаптация временных характеристик функционирования ЦОД. Программно-аппаратные составляющие ЦОД, как тестируемые 

объекты имеют определенные особенности [2]: 
- отсутствие заранее заданного эталона, с которым сопоставляются результаты тестирования; 
- значительная сложность программно-аппаратных составляющих и, поэтому, невозможность разработки исчерпывающего 

тестирующего алгоритма; 
- сложность формализации показателей качества процесса тестирования и качества тестируемых объектов; 
- присутствие логических и вычислительных составляющих, которые характеризуются динамической структурой. 
В литературных источниках, рассматриваемых данную проблему, приведены математические модели построения ЦОД, которые 

могут быть приняты как абстрактные эталоны. Однако в конкретных  условиях многие показатели неоднозначны для систем, реализующих 
разные функции. 

ЦОД, как правило, функционируют в условиях, когда  факторы, возникающие в процессе работы, практически не формализуются. 
В связи с этим практически невозможно реализовать их полное тестирование, гарантирующее исчерпывающую проверку. Поэтому 
тестирование необходимо  проводить в объемах, ограниченно необходимых, в определенных заранее заданных интервалах модификации 
факторов и условий функционирования. Поэтому появляется необходимость скрупулезного отбора моделей тестирования и 
контролируемых параметров. 

Показатели качества ЦОД, как сложных программно-аппаратных комплексов, весьма трудно формализуются и измеряются. В 
связи с этим анализ результатов тестирования в значительной степени носит относительно субъективный характер. О глубине тестирования 
можно говорить только после продолжительной их эксплуатации в конкретных условиях. 

В большинстве ЦОД имеются компоненты, представляющие собой изменяющиеся структуры, вырабатывающие логические 
решения, зависящие от случайной модификации входных данных и конкретных условий функционирования. В связи с этим практически 
невозможно выработать универсальный тест и приходится использовать различные методы тестирования, которые различаются конечными 
задачами, контролируемыми компонентами и подходами к оценке. 

Последовательность тестирования включает:  
- формализованное  описание  алгоритма  тестирования для конкретного ЦОД; 
- тестирование ЦОД с его реальным функционированием и разными уровнями детализации; 
- выявление проблемных мест и условий их проявления. 
Для формализованного описания алгоритма тестирования нужно выработать правила формализации. Эти правила необходимо 

четко сформулировать, и их количество не должно быть большим. ЦОД можно рассматривать как систему относительно независимых 
модулей, реализующих конкретные функции и обладающих замкнутой структурой. Как правило, они характеризуются  независимым 
режимом работы. В связи с этим тестирование нужно проводить с учетом не менее, чем  трех уровней: 

- оценка каждого отдельного модуля для обнаружения расхождений между результатами работы, а также  интерфейса с основными 
правилами; 

- одновременное тестирование взаимозависящих модулей с целью обнаружения несоответствий между результатами работы этих 
модулей и общими определенными правилами; 

- системное тестирование с целью обнаружения несоответствий между системой и ее целями. 
На каждом уровне необходимо провести три вида тестирования: 
- тестирование в реальном масштабе времени. 
- случайное тестирование; 
- детеpмениpованное тестирование; 
В случае детеpмениpованного тестирования необходимо проверить каждую комбинацию вероятных действий и взаимозависящую с 

ей комбинацию результатов работы ЦОД. При таком подходе возможно выявление отклонений результатов работы от первоначально 
заданных с учетом сочетаний типа: входящий сигнал – отклик системы. 

В связи с тем, что достаточно сложно перебрать каждые возможные варианты происходящих событий, становится возможным 
применение случайного тестирования.  

Расширение числа событий может возникнуть при использовании тестирования в реальном масштабе времени. Такого 
тестирование проверяет работу ЦОД с учетом  процесса изменения объемов оперативной памяти, параметров вычислительной системы и т. 
д. 

Анализ структуры реализуемых ЦОД функций показывает, что вполне возможно моделирование вариантов их реализации с 
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определением вероятности выполнения их выполнения за заданное время. 
 Алгоритм функции ЦОД может рассматриваться как последовательность элементарных операций с определением временных 

параметров их реализации. При имитационном моделировании с применением стандартных программных средств установлен факт того, 
что закон распределения всего времени реализации функции является нормальным и, следовательно, корректно применить вероятностную 
функцию Лапласа.  

При этом расчет вероятности осуществляется по формуле: 
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где Ф0(z) – функция Лапласа; 
P(t) – вероятность реализации функции ЦОД за время T; 
Mt, Dt – математическое ожидание и дисперсия. 
Адаптация алгоритма работы ЦОД методом последовательного конфигурирования. Одним из способов оценки качества работы 

ЦОД является определение функции R(t) и среднего времени tср между возникающими ошибками. Расчеты осуществляются для заданного 
определенного времени, в границах  которого реализуется активный эксперимент, состоящий в попытках генерации таких ошибок.  
Показателем качества может выступать время стабилизации анализируемой системы в результате    ее настройки и конфигурирования, 
состоящего в приближении количества зафиксированных ошибок к заданной константе. Преимущество такого  метода заключается в 
возможности оценки эффективности ЦОД.  

Оценка tср может  быть реализована методом наблюдения за состояниями ЦОД в определенном интервале времени и на отрезке 
между ошибками. При этом время между двумя последовательными ошибками имеет направленность к возрастанию по мере того, как 
обнаруживаются и корректируются неправильно сконфигурированные элементы ЦОД.  

Модель ошибок может базироваться на начальной работе, которая связывает R(t) и tср с данными эксперимента. Количество 
потенциальных ошибок модулируется статистически в терминах числа успешных действий, числа элементов ЦОД и начального числа 
ошибок. Возможно дополнительное допущение, что темп возникновения ошибок пропорционален числу остающихся не 
сконфигурированных элементов ЦОД.   

Оценкой надежности ЦОД являются функция R(t) и время, являющееся средним между ошибками tср.  Эти показатели дают 
возможность оценить ресурсы, которые затрачиваются на конфигурирование системы, такие, как время  (трудовые затраты на  отладку). 

При этом стандартными функциями вероятности являются [2]: 
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где t’ является случайным переменным временем ошибки;  
t – частное значение случайной переменной; 

)'tt(P   - вероятность, определяющая, что время ошибки лежит за границами рассматриваемого интервала;t – частное значение 

случайной переменной; 
F(t) – функция распределения (кумулятивная), которая порождает значение вероятности ошибки в на отрезке времени от 0 до t;  

)'tt(P   - вероятность, определяющая, что время ошибки лежит вне рассматриваемого интервала; 

R(t) – функция надежности, которая порождает вероятность отсутствия ошибки в интервале времени от 0 до t. 
При этом можно применить функцию риска Z(t) (скорость ошибки). Эта функция описывается в терминах вероятности события, 

заключающегося в том, что ошибка произойдет в интервале от t до t + Δt. 

Значение вероятность того, что сгенерируетсят ошибка в интервале от t до t + Δt при таком ограничении, при котором ошибка не 

возникла до t: 
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Решая дифференциальное уравнение при начальных условиях R(0)=1, получим: 
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При этом среднее время появления ошибки может задаваться следующей зависимостью: 
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При реализации активного эксперимента циклы представляют rT2T1T  часов корректного функционирования ЦОД. При n 

общих циклов каждая (n–r) ошибка  есть rnt2t1t  часов правильной работы до ошибки. Следовательно, все количество часов 

правильной работы определяется следующим образом: 

.
rn

1i
it

r

1i
iTH 







  

Рассматривая, что количество ошибок одинаково, можно определить его в качестве  приведенного к одному часу работы: 




H

rn
 

 
Значение среднего времени в интервале между двумя ошибками рассчитывается следующим образом: 
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При этом, на базе зависимостей   и st  в учетом временем эксперимента можно провести количественную оценку степени 

повышения правильности функционирования ЦОД. 
При предположении, что число ошибок на начало эксперимента постоянно и уменьшается при конфигурировании элементов ЦОД, 

становится возможным применение следующей модели: 
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где - время эксперимента;  

l - количество элементов ЦОД;  

E - количество ошибок на момент 0 ;  

c - количество ошибок, исправленных к моменту , нормализованное относительно l ;  

r - количество ошибок, оставшихся к моменту времени , нормализованное относительно l . 

При предположении, что все количество возможных ошибок является пропорциональным числу возникших ошибок, то 

)(rC)t(Z  , 

 

где tZ - функция количества ошибок; 

       С - константа пропорциональности. 
Принимая это во внимание, можно заключить, что среднее время между ошибками будет рассчитываться следующим образом: 
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Учитывая то, что в качестве предположения берется известным количество элементов ЦОД и статистика ошибок, то неизвестными 

остаются только константы E  и C . Эти константы определяются в процессе эксперимента в результате попыток вызова ошибок в двух 

точках временного отрезка  эксперимента 21  , выбранных таким образом, что )2(c)1(c  . На следующем шаге 

производится оценка во времени  1  и 2 : 
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В результате имеем 
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Выводы и предложения 
1. Анализируя ситуацию запросов к ЦОД ИС ИЛП можно сделать предположение, что УЖЦ вырабатывают  входящий поток 

заявок, время выполнения заявки является случайным, а ПУ ЦОД, обслуживающие входящие заявки, выступают в роли узлов 
обслуживания. В связи с этим, возможно определить количество необходимых узлов ЦОД, используя при этом теорию массового 
обслуживания. Анализируемая система является многоканальной системой массового обслуживания с отказами. При этом входной поток 
подчиняется пуассоновскому распределению. Принимая во внимание характеристики системы, все показатели системы можно определить, 
используя формулы Эрланга для предельных вероятностей. Предлагаемая методика расчета количества ПУ дает возможность рассчитать 
требуемое количество ПУ и значительно сократить затраты в процессе организации  инфраструктуры ИАС ИЛП ЖЦ сложных изделий. 

2. Анализ структуры реализуемых ЦОД ИАС ИЛП ЖЦ сложных изделий функций показывает, что вполне возможно 
моделирование вариантов их реализации с определением вероятности выполнения за заданное время. Алгоритм функции ЦОД возможно 
представить в виде последовательности некоторых элементарных операций с определением временных характеристик их реализации. При 
осуществлении имитационного моделирования с использованием стандартных программных средств было установлено, что закон 
распределения полного времени реализации функции является нормальным и, поэтому, корректным будет применить вероятностную 
функцию Лапласа. 
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3. Одним из способов оценки качества работы ЦОД ИАС ИЛП ЖЦ сложных изделий является определение функции R(t) и 
среднего времени tср между возникающими ошибками. В этом случае, вычисления производятся для заданного времени, в интервале 
которого реализуется активный эксперимент, который заключается в реализации попыток генерации таких ошибок.  Тогда оценкой 
качества является временной отрезок стабилизации системы при настройке  и конфигурировании, которая заключается в приближении 
количества суммы ошибок к заданной константе. В качестве достоинства этого  метода можно выделить возможность определения 
эффективности ЦОД.  
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Внаслідок підвищення технологічної складності і розвитку глобалізаційних процесів у сфері НДДКР, стає дедалі важко 
освоювати всі знання власними силами. Як наслідок, компанії досліджують нові шляхи одержання інформації для розвитку технологічних 
можливостей з зовнішніх джерел. Такі відомості можуть бути отримані у результаті проведення спільних досліджень, ліцензування, купівлі 
прав інтелектуальної власності, створення спільних підприємств і прямої купівлі інноваційних технологій (нових розробок). Дослідження, 
побудовані на проведенні систематичного пошуку поточних і майбутніх технологічних нововведень, розвивалися протягом тривалого часу. 
Критерії виявлення цих змін, переважно, недостатньо опрацьовані, і йдеться про виявлення розривів в процесі технологічного розвитку. У 
1970-х роках, під назвою технологічне прогнозування було проведено предметне дослідження, сфокусоване на методах передбачення 
майбутнього за допомогою моделювання і економетрічних прийомів, які, головним чином, використовують ретроспективні дані.  

Технологічне передбачення розширює можливості дослідження майбутніх технологічних змін. Новими аспектами стали: 
дослідження на основі методів, що дозволяють використовувати експертні мережні структури для збору, оцінки інтерпретації даних, і 
методів, які допомагають прийнятті рішень. Крім того, технологічне передбачення містить у собі аналіз положення організацій для оцінки 
їхньої стійкості в майбутньому. Таким чином, поняття технологічного передбачення є більш широким і містить у собі прогнозування.  

Дослідженню проблематики і розвитку процесу інноваційного розвитку у світовому господарстві присвячені роботи Дж. 
Гелбрєйта, С. Хаймера, Ч. Кіндлебергєра, К. Акамацу, М. Портера, Дж. Даннінга,      Д. Лук'яненка, В. Бєлошапки, Ю. Макогона, О. Рогача, 
Т. Орєхової, С. Якубовського та інших. Й.Шумпетер першим серед економістів зробив спробу дослідити можливості здійснення 
нововведень, а П. Дракер пов'язав підприємницьку та інноваційну діяльність, і його висновки стали основою теорії інноваційного 
підприємництва.    

Метою даної роботи є дослідження процесу розвитку зовнішньо-технологічного сорсингу інноваційних досліджень як механізму 
підвищення ефективності внутрішньофірмової інтеграції.  

Методи і технологічного прогнозування, і технологічного передбачення використовуються як на рівні окремих компаній 
(мікрорівень), так і на регіональному, національному і наднаціональному рівнях (макрорівень). 

Зовнішній сорсинг змінює кордони між компанією, що прагне отримати ноу-хау, і компанією, яка володіє потрібною технологією 
(компанія-джерело). Менеджери мають оцінити можливі варіанти управління для забезпечення реалізації бажаної технології. Відповідно до 
класичної теорії прийняття рішень такі стратегічні рішення будуються на базі компромісу між ризиком і очікуваної прибутком, причому 
ризик оцінюється на засадах розподілу ймовірних прибутків і збитків від конкретних альтернатив. 
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Рис. 1. Сорсинг в структурі технологічного й інноваційного менеджменту 
 
Технологічний менеджмент є забезпеченням, зберіганням і використанням знань у галузі технологій. Він також здійснює 

підтримку інноваційного менеджменту, визначаючи технологічні можливості для специфікації продукту для його вдосконалення. 
Технологічна конвергенція і швидкий темп технологічних змін значно ускладнюють процес виявлення необхідних технологічних 
можливостей і потенційних джерел знань галузі технологій. Крім цього, мовні і термінологічні відмінності дедалі ускладнюють добування 
інформації (датамайнінг) для виявлення експертних центрів в спеціалізованих технологічних областях. 

Скаутинг технологій найчастіше розглядається як логічна відповідна реакція на розширення технологічного ринку ноу-хау (способів передових 
технологій), яке викликане розвитком глобалізаційних процесів у НДДКР. Технологічний скаутинг виконує дві основні функції. По-перше, з допомогою 
цього методу виявляють наукові і технологічні нововведення, які можуть бути використані в інтересах компанії. Скаутинг може мати спрямований характер 
(технологічний моніторинг), тобто дослідження в спеціалізованих технологічних областях, чи ненаправлений характер (сканнинг технологій), тобто 
дослідження нових технологічних можливостей в областях, ще не освоєних технологічними можливостями компанії. По-друге, скаутинг полегшує чи 
здійснює сорсинг технологій. 

 
Рис. 2. Причини та переваги використання аутсорсингу на промисловому підприємстві [1] 

 
Іншими сферами інтересів в дослідженнях на основі скаутинга технологій є процес, організація методи побудови і використання 

мережі взаємопов'язаних експертних співтовариств. 
Технологічний скаутинг визначаться як систематичний підхід, відповідно до якого, компанії призначають власних працівників чи 

наймають зовнішніх консультантів для збору інформації в області науки і технологій і для поліпшення сорсинга технологій. Скаутинг може 
бути спрямованим на певну технологічну область, чи ненаправленим – для ідентифікації важливих змін у технологічно неосвоєних 
областях.  

Нині в літературі аутсорсинг розглядається з різних сторін: як метод підвищення ефективності, як процес надання послуг, як 
договірні відносини, як спосіб адаптації великої організації до складних технологічних процесів і змін зовнішнього середовища. Під 

Технологічний 
скаутинг 

Невизначеність у 
питаннях щодо 
інноваційних змін 

Специфікація й 
вдосконалення 
продуктів 

Дослідний зразок, 
його перевірка й 
реєстрація 

Вихід на 
ринок 

Зберігання, 
внутрішнє 
формування й 
використання 
технологічних знань 

Технологічний 
менеджмент 

Інноваційний менеджмент 



ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ  
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ  ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 363

«аутсорсингом» розуміється співпраця бізнес-структур, спрямована придбання нових конкурентних переваг на довгострокової період. 
Переваги виникають в результаті використання спеціалізації аутсосера, що бере участь у здійсненні бізнес-процесу на вигідніших умовах, 
ніж бізнес-структура може розробити сама. При цьому аутсорсер здійснює свою діяльність в інтересах стратегічних цілей бізнес-структури 
замовника, з урахуванням перспективи ринкової кон'юнктури і на умовах відповідальності за кінцевий результат бізнес-структур замовника 
[1]. 

Основними відмітними рисами аутсорсингу від інших видів співробітництва є:  
1). сувора залежність аутсорсера від потреб замовника і зворотного процесу, заснованого на спеціалізації аутсорсера; він є 

найкращим виконавцем необхідних замовнику функцій на ринку. На ринку представлені відносини співробітництва, які  передбачають 
будь-які форми взаємовигідної взаємодії; 

2). відносини чітко обмежені рамками виконуючого бізнес-процесу, що дозволяє говорити про зниження ризику втрати 
конфіденційності комерційної інформації, притаманного іншим  видам співробітництва;  

3). основним критерієм міцності взаємного співробітництва стає вдосконалення одного бізнес-процесу. 
Сьогодні в світовій практиці лише поодинокі компанії забезпечують повний цикл виробничого процесу, у зв'язку з цим останнім 

часом дедалі більшу роль в діяльності, особливо промислових організацій, займає виробничий аутсорсинг. Попри те, що виробничий 
аутсорсинг є найскладнішою формою, і з організаційної, і з юридичної точки зору, така практика особливо актуальна для 
високотехнологічних виробництв. 

Якщо виробничий аутсорсинг розглядати на всьому життєвому циклі створення продукції, його можна розділити на:  
• науково-технічний аутсорсинг; 
• виробничо-технологічний аутсорсинг, кожен з яких має свої особливості. 
У даний час найважливішими для підприємств дедалі стає лідерство галузі наукових досліджень і розробок. На частку нових 

знань, втілюваних в технологіях, устаткуванні, освіті кадрів, організації виробництва в розвинених країнах доводиться від 80 до 95% 
приросту ВВП. Впровадження нових технологій і постійна модернізація існуючого виробництва стали чинником успіху в ринковій 
конкуренції, основним засобом підвищення ефективності виробництва, поліпшення якості товарів і послуг. Науково-технічний аутсорсинг 
– залучення сторонньої компанії для виконання операцій, пов'язаних як з пошуком і/або розробкою абсолютно нових технологій, продуктів 
і послуг, так і з розробкою і впровадженням технологічних інновацій. Проте практика використання науково-технічного аутсорсингу 
сьогодні незначна. 

 

 
Рис. 3. Прийняття рішення по аутсорсингу на промисловому підприємстві [2] 

Одним із методів, здатних розширити можливості технологічної розвідки та полегшити процес сорсинга (пошуку інформації), є 
скаутинг технологій. Сильні сторони цього методу полягають, по-перше, в його здатності виявляти технологічні інновації на стадії 
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зародження. Альтернативні методи, такі як патентний аналіз, мають природне відставання в часі на 12 – 18 місяців (час, необхідний для 
публікації і організаційного процесу). По-друге, контакти, встановлені дослідниками (скаутами) з отримання інформації, є потужної базою 
для технологічного сорсингу [2]. 

Ключовим критерієм при прийнятті рішення про передачу тієї або іншої бізнес-функції до аутсорсингу виступає оцінка ефективності 
використання цього інструменту. Така оцінка проводитися з урахуванням індивідуальних особливостей кожного підприємства і включає в себе не 
тільки розрахунок явної економії (за рахунок скорочення споживання ресурсів), а і урахування прихованої економії, пов'язаної, насамперед із 
скороченням числа об'єктів управління та контролю. Позитивний ефект може висловлюватися у вигляді безпосередньої економії ресурсів на виконання 
чи іншої функції, так і підвищенні якості їх виконання. 

Процес ухвалення рішення про повну або часткову передачу функцій дослідницького відділу на науково-технічний аутсорсинг 
пропонуємо здійснювати на підставі порівняльного аналізу вигод для підприємства від різних варіантів організації бізнес-процесу. 

Виконання науково-технічного процесу може бути здійснене двома способами:  
1. Самостійна реалізація процесу;  
2. Передача на виконання в науково-технічний аутсорсинг.  
Виконання частини бізнес-функцій інноваційного відділу сторонніми організаціями призводить до спрощення внутрішніх 

процесів планування і управління. Як правило, витрати процесів планування, управління та контролю зменшуються, потреба в 
капіталовкладеннях в ресурси, що належать до постійних витрат, теж зменшується. Однак при цьому зростають витрати від додаткових 
процесів, таких як вивчення ринку постачальників аутсорсинговых послуг, вибір аутсорсера, його оцінка, контроль та ін. Таким чином, 
неможливо у загальних рисах визначити явні переваги власного виробництва чи переваги послуг сторонніх організацій без точної 
інформації.  

Крім того, вибір форми організації взаємодії з партнером і конкретного аутсорсера ґрунтується не тільки на даних про можливі 
витрати і доходи від співробітництва, й на інших критеріях. Необхідно взяти до уваги і ті причини, які спонукали прийняти рішення про 
науково-технічний аутсорсинг.  

Надання послуг науково-технічного аутсорсингу передбачає для підприємства не тільки доступ до дешевших і якісних продуктів/услуг. 
Головне, що становить привабливість науково-технічного аутсорсингу – це можливість використання нових технологій. Наприклад, корпорація 
General Motors – у світі виробник автомобілів – для вирішення проблем області автоматизації виробництва створила спеціалізовану дочірню фірму 
Electronic Data Systems (EDS), оскільки власні роботи компанії General Motors не завжди закінчувалися вдало.  

Переваги, які дає замовнику виробничий аутсорсинг:  
1) можливість зосередження сил на розробці та впровадженні інновацій для забезпечення конкурентну перевагу, в умовах ринку, що 

динамічно розвивається;  
2) можливість збільшення гнучкості виробництва – на невеликих заводах простіше займатися реорганізацією виробничого 

процесу і диверсифікувати випущену продукцію;  
3) можливість ведення бізнесу на ринках з дешевою робочою силою  
Використання праці фахівців високої кваліфікації застосування ноу-хау, розвиток яких самотужки для досягнення необхідного рівня 

компетенцій потребує значного витрачання, у тому числі витрат часу, становить основну групу нецінових чинників, які спричинили звернення до 
науково-технічному аутсорсингу.  

Перевірка потенціалу аутсорсингу бізнес-функції має охоплювати п'ять ключових елементів:  
• стратегічний вплив (буде створено стратегічні і конкурентні переваги);  
• фінансовий вплив (чи є можливість знизити витрати);  
• бізнес-вплив (чи є можливості поліпшення якості, отримання доступу до нових навичок і технологій);  
• бізнес-ризики (ризики, які існують при використанні аутсорсингу: стратегічні, країнові, репутаційні, операційні);  
• здійсненність (доступність необхідних послуг, стабільність ринку аутсорсингу, наявність юридичних обмежень). 
Для оцінки можливостей компанії-аутсорсера необхідно:  
• скласти список підприємств, які надають необхідні послуги;  
• виключити ті компанії, які здатні освоїти необхідний обсяг робіт;  
• запросити у компаній-аутсорсерів комерційні пропозиції за ціною і послуг;  
• проаналізувати якість послуг.  
Такий аналіз можна провести шляхом пробного придбання послуг/товарів чи опитування клієнтів. 
Методичний підхід до визначенням можливості бізнес-процесу управління технологічними інноваціями на підприємстві в 

науково-технічний аутсорсинг передбачає дати оцінку кожного варіанту організації інноваційного бізнес-процесу за кількома вартісними і 
якісним параметрами і виявити альтернативні вигоди, порівнявши значення інтегральних показників. Причому оцінка вибору параметрів 
витрат, що використовуються при порівнянні вигод, здійснюється виходячи з того, що всіх цих витрат можна уникнути при успішно 
проведеному аутсорсингу.  

При забезпечення результативності аутсорсинговых проектів з впровадження нововведень необхідно враховувати такі фактори: 
 1). правові, тобто потрібно визначити, що буде у разі закінчення контракту, а також при непередбачуваних обставинах, кому 

належить право на інтелектуальну власність, які наслідки порушення зобов'язань; 
 2). економічні – вдалий контракт гарантує реалістично прорахований дохід для інвестицій. Контракт, що підписується має бути 

взаємовигідним: обидві сторони зобов'язані докласти максимальні зусилля для успішного його виконання;  
3). організаційні – компанія-замовник зобов'язана призначити керівника проекту, який має здійснюватиме поточний контроль за 

ходом його виконання, визначати стратегію виконання проекту з урахуванням методів колегіального співробітництва різних структурних 
підрозділів компанії. Результати, отримані в ході виконання аутсорсингового договору, необхідно поширити по вертикалі і горизонталі 
компанії-замовника;  

4). сумісність корпоративних культур. За дотримання цього чинника людям, які беруть участь у виконанні контракту, буде легко 
приходити до обоюдного вирішення, зменшиться ймовірність виникнення конфліктних ситуацій з причин міжособистісної комунікації. 
Величезний розвиток отримують аутсорсинговые проекти в рамках міжнародного бізнесу. Репутація компаній, що виходять на ринок 
міжнародного аутсорсингу, виявляється основним чинником для ведення ділових операцій в якійсь інший країні. 

Аутсорсинг є ефективним, коли проводиться постійний аналіз ходу виконання відповідних договорів. Якщо аналіз показує, що аутсорсер не 
забезпечує якість, не дотримується термінів поставок, що відбувається витік інформації тощо., то керівництву підприємства-замовника необхідно 
терміново внести корективи чи відмовитися від передачі бізнес-процесів даному аутсорсеру. 
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Фильчакова Н.Ю. Актуальные вопросы внедрения стандартов ФАТФ в российскую систему противодействия легализации 
преступных доходов. 
В статье рассматриваются основные стандарты ФАТФ  в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а 
также новые рекомендации, выработанные данной международной организацией. ФАТФ представлена как международная организация 
главной целью которой является освещение и мониторинг вновь появляющихся угроз, разработка методов для их последующей 
компенсации, с целью дальнейшего создания эффективного и действенного механизма противодействия отмывания преступных доходов. 
Рассмотрены основные проблемы и возможности применения новых стандартов ФАТФ в российской системе противодействия 
легализации доходов, полученных преступным путем. Проведен анализ основных рисков отмывания преступных доходов, сложившихся в 
мировом экономическом пространстве, отмечена ключевая роль государства и гражданского общества по минимизации угроз, исходящих 
от преступных сообществ. Рассмотрены такие категории как гражданское правосознание и финансовая грамотность населения как 
эффективные инструменты борьбы с отмыванием преступных доходов. Рассмотрены основные мероприятия по повышению финансовой 
грамотности населения, реализуемые в Российской Федерации. 
Ключевые слова:  отмывание доходов, риски легализации преступных доходов, рекомендации ФАТФ, гражданское общество. 
Фільчакова Н.Ю. Актуальні питання впровадження стандартів ФАТФ в російську систему протидії легалізації злочинних 
доходів. 
У статті розглядаються основні стандарти ФАТФ у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також нові 
рекомендації, вироблені даною міжнародною організацією. ФАТФ представлена як міжнародна організація, головною метою якої є 
висвітлення та моніторинг знову з'являються загроз, розробка методів для їх подальшої компенсації, з метою подальшого створення 
ефективного та дієвого механізму протидії відмиванню злочинних доходів. Розглянуто основні проблеми й можливості застосування нових 
стандартів ФАТФ у російській системі протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Проведено аналіз основних ризиків 
відмивання злочинних доходів, сформованих у світовому економічному просторі, відзначена ключова роль держави та громадянського 
суспільства з мінімізації загроз, що виходять від злочинних співтовариств. Розглянуто такі категорії як громадянське правосвідомість і 
фінансова грамотність населення як ефективні інструменти боротьби з відмиванням злочинних доходів. Розглянуто основні заходи з 
підвищення фінансової грамотності населення, які реалізуються в Російській Федерації. 
Ключові слова: відмивання доходів, ризики легалізації злочинних доходів, рекомендації ФАТФ, громадянське суспільство. 
Filchakova N.U. Topical issues of implementation of the FATF standards in the Russian system of combating money laundering. 
In the article the main FATF standards in the sphere of combating money laundering, as well as the new recommendations of the international 
organization. FATF presents as an international organization, which main purpose is the lighting and monitoring emerging threats, development of 
methods for their further consideration, with a view to further creating efficient and effective mechanism to combat money laundering. The main 
problems and opportunities of application of the new FATF standards in the Russian system of counteraction of legalization of incomes received in a 
criminal way. The analysis of the major risks of money laundering established in the global economic environment, and noted the key role of the state 
and civil society to minimize the threats of criminal communities. Reviewed categories such as public consciousness and financial literacy of the 
population to be effective tools for combating money laundering. Considered are the main measures to increase the financial literacy of population 
implemented in the Russian Federation. 
Keywords: money laundering, risks of money laundering, the FATF recommendations, civil society. 
 

Постановка проблемы. На сегодняшний день задача противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем, уже не 
является исключительно государственной, всеобщая глобализация и упрощение транснациональных денежных переводов увеличили 
масштабы описываемого явления.  

Данный вид общественно опасных деяний имеет определенную специфику, а именно состоит из допускаемых законом 
экономических процессов, которые в ходе объективных и субъективных критериев слагаются в общественно вредное стремление спрятать 
незаконное происхождение материальных благ. До определенного периода в мировом масштабе оставалось проблематичным 
обнародование сути ущерба от отмывания преступных доходов, определение пострадавших, и как следствие, по каким основаниям данное 
деяние является преступным. 

Именно сложность реальной трансляции негативных последствий отмывания доходов, полученных преступным путем, и стала 
одним из оснований для дискуссий в части признания его преступлением. Существует ряд стран до сих пор,  не принимающих такое 
утверждение.  

Однако государства принимающие меры по борьбе с преступностью в этой сфере столкнулись с осознанием того, что для 
качественного предупреждения и компенсации последствий, а также для уничтожения финансовой базы преступных групп и профилактики 
противоправных деяний в обществе, требуется установить нормы позволяющие лишать криминальные структуры возможности 
использования и внедрения незаконно полученных доходов в легальную экономику. 

Проблема борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, имеет сложно структурированный 
характер, из чего следует, что ее решение возможно лишь при комплексном подходе всего мирового сообщества. 

Лидером в сфере выработки мер и стандартов в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем на 
сегодняшний день  является Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Данная международная организация 
призвана разрабатывать и имплементировать международные стандарты в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.  

ФАТФ не только разработала стандарты обязательные для стран-членов, но и сформировала эффективный механизм контроля за их 
исполнением во всех странах. Одновременно с этим ФАТФ имеет систему взаимных оценок стран-членов, что дает возможность оказывать 
прямое влияние на государства, которые не в полной мере соответствуют принятым стандартам. Кроме того ФАТФ применяет различные 
санкции к странам не выполняющим требования, установленные стандартами ФАТФ, а именно формирует «черные списки» стран, 
представляющих угрозу безопасности мировой финансовой системе. В данном случае падает страновой уровень инвестиционной 
привлекательности, а также возникают репутационный ущерб, выражающийся, в том числе и при проведении международных расчетов.  

Следовательно, можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день ФАТФ представляет собой международную организацию 
главной целью которой является освещение и мониторинг вновь появляющихся угроз, разработка методов для их последующей 
компенсации, с целью дальнейшего создания эффективного и действенного механизма ПОД/ФТ. 

На сегодняшний день остро стоит проблема имплементации новых стандартов ФАТФ в российскую систему противодействия 
легализации доходов, полученных преступным путем. Для эффективной реализации новых международных аспектов, выработанных с 
учетом изменяющихся условий в мировом экономическом пространстве необходимо изучить специфические черты, присущие Российской 
Федерации в сфере ведения экономической политики и функционирования социума. Необходимо учесть роль гражданского общества в 
системе противодействия отмыванию доходов с учетом применения новых стандартов ФАТФ. Таким образом, внедрение новых стандартов 
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ФАТФ позволит обеспечить динамическое развитие системы противодействия отмыванию доходов лишь в случае учета социально-
экономических особенностей конкретной страны.  

Анализ последних исследований и публикаций.  
Проблемам системы противодействия легализации преступных доходов посвящены работы ряда ученых и политических деятелей, 

как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами: В.А.Зубкова [18, 19, 20, 21], С.К.Осипова [18, 19, 20, 21],  В.А.Гамзы  [16], 
Емелин А.В. [17], Дж.Робинсона [17] и др., в которых исследованы различные аспекты становления и развития описываемого социального 
явления. Изучение феномена легализации доходов на постоянной основе ведется и международными экспертами ряда авторитетных 
организаций (ФАТФ, ЕАГ, ЭГМОНТ). Однако принятие международных стандартов вступает в противоречие со специфичными чертами 
процесса отмывания доходов, присущих конкретным странам. Именно этот кластер проблемных вопросов требует  тщательного 
исследования, что вызывает необходимость разработки данной тематики. 

Выделение нерешенной проблемы. В феврале 2012 года ФАТФ приняты новые стандарты, которые создали прецедент, 
касающийся необходимости проведения национальной оценки рисков отмывания преступных доходов. Рекомендации ФАТФ призывают 
стран-членов применять риск-ориентированный подход в целях своевременного выявления, оценки и квалификации угроз (рисков), 
возникающих как на общестрановом, так и на региональном уровне. Кроме того требуется разработать действенную систему компенсации 
либо минимизации возможных последствий и самих рисков в целом, использую при этом эффективно распределенные ресурсы. Во 
исполнение данного утверждения странам необходимо создать инструментарий, который будет способен в каждом конкретном случае 
выявить и установить ключевые критерии имеющегося или потенциального риска легализации доходов, полученных преступным путем 
[24].  

Это послужило основой для принятия в Российской Федерации Указа Президента  № 808 от 13.06.2012 г., который возлагал на 
Росфинмониторинг функции государственного центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, и 
по выработке мер противодействия этим угрозам [13]. 

На сегодняшний день остро стоит проблема имплементации новых стандартов ФАТФ в российскую систему противодействия 
легализации доходов, полученных преступным путем. Для эффективной реализации новых международных аспектов, выработанных с 
учетом изменяющихся условий в мировом экономическом пространстве необходимо изучить специфические черты, присущие Российской 
Федерации в сфере ведения экономической политики и функционирования социума. Необходимо учесть роль гражданского общества в 
системе противодействия отмыванию доходов с учетом применения новых стандартов ФАТФ. Таким образом, внедрение новых стандартов 
ФАТФ позволит обеспечить динамическое развитие системы противодействия отмыванию доходов лишь в случае учета социально-
экономических особенностей конкретной страны.  

Цель исследования заключается в анализе проблем возникающих перед системой противодействия преступных доходов с учетом 
имплементации новых стандартов ФАТФ, теоретическое обоснование задач, стоящих перед государством в этой связи, а также 
определения ключевой роли гражданского общества в повышении правосознания социума. 

Результаты исследования. В свете реализации новых стандартов ФАТФ, в июле 2012 года распоряжением Президента 
Российской Федерации создана межведомственная рабочая группа под руководством помощника Президента Российской Федерации 
Е.М.Школова, в состав которой входят, наряду с представителями Росфинмониторинга, руководители правоохранительных и 
экономических ведомств. Разработанный ими Законопроект N 196666-6 (после подписания приобрел статус Федерального закона № 134-
ФЗ от 28 июня 2013 года) внес ряд существенных изменений в действующий Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Далее – ФЗ-115). В частности 
изменения коснулись пресечения от уклонения от сферы действия ФЗ-115 индивидуальных предпринимателей [5]. 

Данная проблема долгое время назревала в виду того, что ФЗ-115 не распространялся на индивидуальных предпринимателей, хотя 
они осуществляли виды деятельности, подпадающие под действие данного закона. В результате чего, в целях уклонения от процедур, 
направленных на соблюдение требований ФЗ-115, в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, 
юридические лица изменяли организационно правовую форму на индивидуальных предпринимателей, в виду чего целый пласт субъектов 
выпадал из-под сферы контроля со стороны надзорных органов.     

Одновременно с этим актуальной задачей, отмеченной новыми Рекомендациями ФАТФ является повышение прозрачности 
юридических лиц. Странам-членам необходимо сконцентрировать усилия касающиеся формирования мер  по установлению 
бенефициарных владельцев. Решение данной проблемы во многом кроется в тесном взаимодействии государства и зрелого гражданского 
общества, которое имеет возможность придавать гласности факты имеющие признаки сомнительных операций, в том числе коррупционной 
направленности. 

Однако эффективное взаимодействие возможно лишь в случае развитого гражданского общества, характеризующегося  явным 
правосознанием и финансовой грамотностью. Каждый из этих  из принципов имеет немаловажное значение, а в ряде случаем является 
определяющим. В частности существует ряд схем основанных на подорванном правосознании общества, например, часто в промежуточных 
финансовых операциях сложных схем по отмыванию денег или финансированию терроризма мошенники прибегают к услугам лиц готовых 
за вознаграждение предоставить собственные персональные данные для ряда финансовых мероприятий. Это звено в нелегальных схемах 
также получило широкое распространение и в отношении юридических лиц, в мировом масштабе их именуют как «технические» 
организации, в России широкое распространение получил термин  «фирмы-однодневки» или «фирмы-оболочки». Преступники активно 
используют пробелы в действующем законодательстве, что способствует дальнейшему формированию  фиктивных организаций.  

Кроме того, в период экономических спадов складывается ситуация с острой нехваткой инвестиционных ресурсов, в данной 
ситуации многие коммерческие структуры проявляют значительный интерес к получению преступных средств для пополнения оборотных 
средств. Это также характеризует отсутствие правосознания в структуре гражданского общества, в виду того, что в данном случае 
инициатором легализации преступного дохода является организация, с неустойчивым финансовым положением. 

Установление криминального контроля над юридическим лицом происходит и  в том случае, когда законный механизм получения 
денежных средств является недоступным. Данная ситуация формирует ситуацию при которой преступные группировки являются легким 
способом решения возникших финансовых проблем. С одной стороны они вкладывают свои денежные средства в предприятия и получают 
контроль над ними, а с другой стороны банки прибегают к их помощи при необходимости возврата долгов по кредитам, в свою очередь 
криминальный сектор прикрываясь полученными полномочиями по востребованию долгов, путем незаконных методов, в том числе и  с 
использованием физической силы принуждают клиентов оплачивать долги. Такие отношения приводят к жесткой зависимости 
коммерческих структур и банкиров от криминального сектора [22, С.36].  

Именно на этой стадии гражданское общество должно осознать, что риск дальнейшего распространения нелегального капитала 
способен привести к угрожающим последствиям. 

Согласно с 24 Рекомендацией ФАТФ  странам-членам необходимо принять меры для предотвращения использования юридических 
лиц при отмывании нелегальных денежных средств. Страны должны обеспечить наличие точной  и достаточной информации о 
бенефициарной собственности и контроле юридических лиц для дальнейшего ее использования компетентными органами. 

Эта мера ФАТФ является особо актуальной в ходе борьбы с построением масштабных схем легализации преступных доходов и их 
латентными проявлениями. В частности накопленный капитал криминальных структур стремится к властному ресурсу в целях 
дальнейшего обеспечения протекционизма своей деятельности. Реализации возникших намерений способствует создание механизмов 
социально-политического, силового и экономического воздействия на конкретной территории, в определённой сфере общественных 
отношений. 

Одновременно с этим преступные группировки используют прямые рычаги влияния на общественное мнение путем приобретения 
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контрольных пакетов в средствах массовой информации, в том числе и электронными, а также установлением контроля над 
общественными объединениями, фондами, политическими движениями.  

В ряде случаев преступными группами используется механизм формирования благотворительного фонда, используемого в 
различных целях. Существенные материальные средства, аккумулирующиеся в этом фонде, могут использоваться, в том числе и на 
развитие различного рода государственных программ. Главной целью таких мероприятий остается установление контактов с 
представителями общественных организаций и органов государственной власти.   

В данном ключе необходимо уделять особое внимание сделкам и активам лиц, занимающим высокие государственные посты не 
только на территории Российской Федерации, но и в других странах. Развитие связей между государством в лице чиновников и 
криминальными структурами приводит к сращиванию интересов и дальнейший протекционизм в сфере отмывания преступных доходов. 
Этот процесс лежит в основе коррупции как системного явления. Все это ведет к подрыву функционирования основ гражданского 
общества, к недоверию и потери правосознательности членов общества, что в свою очередь создает именно ту среду, в которой доподлинно 
установить конечных бенефициарных собственников не представляется возможным.  

Как уже указывалось выше, распространению отмывания преступных доходов способствует низкий уровень правосознания 
граждан. Многие противоправные деяния не встречают должного порицания в обществе. Этому способствует и отсутствие 
общегосударственной идеологии в отношении такого рода процессов. 

Эффективность в конкретном случае зависит от степени консолидации институтов государства и гражданского общества, 
мобильности принятия решений, а также степени информированности. Стоит отметить, что ввиду необходимости соблюдения формальных 
процедур согласования ряда решений, направленных на ПОД/ФТ, как государства, так и авторитетные международные организации 
упускают возможность принятия более оперативных мер по пресечению негативных тенденций. 

Наряду с правосознанием, особую роль в реализации новых стандартов ФАТФ занимает понятие финансовой грамотности 
населения. Примером недостаточной финансовой грамотности физических лиц может служить и неосознанное участие в противоправных 
схемах, а именно совершение финансовой операции на основании непонятных для клиента условиях, непонимание конечных требований 
договора финансового учреждения. 

Недостаток финансовой грамотности населения существенно снижает возможности субъектов эффективно распоряжаться своими 
средствами, в том числе и спрогнозировать конкретные результаты, принимаемых решений. Отсутствие финансовой грамотности является 
основой для создания институтов легализации доходов, полученных преступным путем, а также для распространения и развития схем по 
отмыванию указанных средств. 

Постоянно увеличивающееся количество финансовых продуктов, совершенствование их структуры, смещение ответственности за 
конкретные финансовые решения от государства и финансовых организаций к физическим лицам обуславливает необходимость 
повышения финансовой грамотности физических лиц – клиентов финансовых институтов в области сбережений, займов, страхования и 
инвестиций.  

В Российской Федерации предусмотрена программа повышения грамотности населения в части противодействия легализации 
доходов, полученных преступным путем. Данные положения, регламентированы Постановлением Правительства № 715 от 05.12.2005 года, 
устанавливающие соответствующие требования к специальным должностным лицам организаций, осуществляющих операции с 
денежными средствами или иным имуществом, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его 
осуществления, а именно наличие высшего профессионального образования по специальностям, относящимся к группе специальностей 
"Экономика и управление", либо по специальности "Юриспруденция", относящейся к группе специальностей "Гуманитарные и социальные 
науки", подтвержденного в установленном порядке, а при отсутствии указанного образования - опыта работы не менее двух лет на 
должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма. Кроме того, законодателем предусмотрено прохождение обучения в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Согласно Приказа Росфинмониторинга 
от  03.08.2010 N 203 целью обучения является получение сотрудниками организации знаний в области противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, необходимых для соблюдения ими 
законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, а также правил внутреннего контроля организации, программ его осуществления и иных организационно-
распорядительных документов организации, принятых в целях организации внутреннего контроля. 

Одновременно с этим под эгидой Росфинмониторинга планируется создание сетевого института включающего крупнейшие ВУЗы 
страны, имеющие опыт в подготовке специалистов, в том числе и по специальностям экономической безопасности для внедрения в массы 
понятия актуальности противодействия деструктивным экономическим процессам, в частности легализации доходов, полученных 
преступным путем [23]. 

Понимание того, что уровень финансовой грамотности клиентов напрямую связан с рисками финансовых институтов в сфере 
противодействия легализации денег или финансирования терроризма дает основание полагать, что с одной стороны, находящиеся в 
распоряжении клиентов навыки в сфере осуществления финансовых операций, при наличии противоправного умысла, способствуют 
увеличению возможности для уклонения от процедур, направленных на функционирование системы противодействия отмыванию 
преступных доходов, с другой стороны – недостаточный уровень финансовых знаний или их отсутствие у клиентов финансовых 
институтов, создает предпосылки для вовлечения клиентов в нелегальные преступные схемы и незащищенными от возможных негативных 
последствий в случае выявления подобных обстоятельств.  

Выводы и предложения. 
На основе изложенного, необходимо учитывать, что в мировой экономике на сегодняшний день не только увеличились масштабы 

перемещаемых «грязных денег», но и изменились источники получения нелегальных доходов. Спектр так называемых предикатных 
преступлений (то есть предшествующих процессу отмывания денег) расширяется. Помимо преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия, наркотиков, торговли людьми и пр., значительный криминальный доход позволяют получить новые явления, такие как 
коррупционные преступления, налоговые преступления, хищение бюджетных ресурсов и т.д., затрагивающие уже не только безопасность 
существования отдельно взятого человека, но и государственные интересы. 

Таким образом, исходя из этого утверждения, очевидно, что эффективность применения новых стандартов ФАТФ возможна при 
устойчивом взаимодействии между государством и гражданским обществом. 

Кроме того,  неоспорим тот факт, что совершенствование системы противодействия отмывания доходов  вступая в противоречие с 
элементами коррупции, реализуемыми через участие социума, способны исказить смысл имплементируемых норм.  

Таким образом, система противодействия отмыванию доходов, несомненно, должна располагать разветвленной 
институциональной структурой противодействия коррупции, однако без поддержки высших эшелонов власти гарантировать реализацию 
поставленных целей не представляется возможным.  

Одновременно с этим, требуется дальнейшее изучение методов и форм изучаемых преступных деяний, т.к. стремление к 
легализации преступных доходов величина динамичная, отражающая реалии социально-экономической жизни общества, кроме того 
требуется повысить оперативность обмена имеющейся информацией между подразделениями финансовой разведки, а также между иными 
заинтересованными государственными институтами, основанном на электронных каналах связи, с использованием новых достижений  в 
сфере IT-технологий.  
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Чаусовский А.М., Матюнина М.В., Ищенко Е.А. Институты и экономический рост: проблемы зависимости.  
В представленной статье раскрыто содержание экономических институтов и показано их влияние на темпы экономического роста. По 
мнению авторов работы, институты представляют собой формальные и неформальные нормы и правила, структурирующие  
взаимодействия между людьми в экономической, политической и социальной сферах, а также система механизмов, обеспечивающая их 
выполнение. Экономический рост во многом определяется качеством экономических институтов. Институциональные факторы 
экономического роста: неформальные экономические институты, формальные экономические институты, судебная система. 
Ключевые слова: экономический рост, факторы экономического роста, неформальные экономические институты, формальные 
экономические институты, судебная система. 
Чаусовський О.М., Матюніна М.А., Іщенко К.О. Інститути та економічне зростання: проблеми залежності. 
Економічне зростання багато в чому визначається якістю економічних інститутів. Інституційні чинники економічного зростання: 
неформальні економічні інститути, формальні економічні інститути, судова система. У представленій статті розкрито зміст економічних 
інститутів і показано їх вплив на темпи економічного зростання. На думку авторів роботи інститути являють собою формальні і 
неформальні норми і правила, що структурують взаємодії між людьми в економічній, політичній і соціальній сферах, а також система 
механізмів, що забезпечує їх виконання. Економічне зростання багато в чому визначається якістю економічних інститутів. Інституційні 
фактори економічного зростання: неформальні економічні інститути, формальні економічні інститути, судова система. 
Ключові слова: економічне зростання, чинники економічного зростання, неформальні економічні інститути, формальні економічні 
інститути, судова система. 
Chausovskiy O.М., Matjunina М.V., Ishcenko Е.O. Institutes and economy growing: problems of dependence. 
The economy growing is in a great deal determined by quality of economic institutes. Institutional factors of the economy growing: informal 
economic institutes, formal economic institutes, judicial system. In the present article disclose the content of economic institutions and show their 
effect on economic growth. According to the authors of the work, institutions are the formal and informal norms and rules that structure human 
interaction in the economic, political and social spheres, as well as a system of mechanisms to enforce them. Economic growth is largely determined 
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by the quality of economic institutions. Institutional Determinants of Economic Growth: informal economic institutions, formal economic institutions, 
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Сегодня в экономической литературе слово «институт»  и его производные по частоте употребления уступает, возможно, только 

слову «рынок». Об институтах говорят все: политики, журналисты, экономисты, юристы, историки, филологи, социологи, философы и 
даже математики. В силу такого разнообразия смыслов общее понятие института оказывается пустой абстракцией, лишенной какой – либо  
конкретной реальности. Недостаток конкретного содержания создает широкий простор для субъективного произвола, даже для 
откровенного фантазирования в истолковании институтов, «институциональных проблем» и всего с ними связанного – экономики, 
политики, социологических явлений, психологии. 

Термин «институт» в европейские языки пришел из латинского: institum – установление, устройство. В современной литературе 
можно встретить несколько различных определений институтов. 

1). Термин институт часто употребляется в смысле «организация». Так, например, под термином финансовый институт могут 
подразумеваться банки, страховые компании, инвестиционные компании и др. Это, видимо, вызвано тем, что организации, подобно 
институтам, структурируют отношения между людьми. Но если институт – это «правила игры», то организация – это игроки. Цель 
команды, играющей по этим правилам – выиграть игру. «Организация – это экономическая единица координации, обладающая доступными 
определению границами и функционирующая более или менее непрерывно для достижения определенной цели или совокупности целей, 
разделяемых членами – участниками [6, с. 22]. 

2). Система глобальных основополагающих экономических категорий как таковых. К числу экономических институтов в этом 
понимании можно отнести такие общеэкономические категории, как деньги, рынки, цены, предприятие, частная собственность, банковское 
дело, законодательство, страхование, конкуренция, государственное регулирование и многое другое. 

3). Институты определяются как культурные нормы, обычаи, традиции, кодексы чести, общепринятые стереотипы поведения, 
привычки, менталитет. Социально – психологическое определение категории «институт» дал родоначальник экономического 
институционализма Т. Веблен: по его мнению институт – это «устойчивые привычки мышления, присущие большой общности людей», 
определяющие человеческое поведение [1, с. 36]. Схожую с Т. Вебленом позицию занимает Э. Дюркгейм. Он воспринимает институты как 
любой вид мыслей, действий и чувств, которые ограничивают индивидов [2, с. 171]. 

4). Институты определяются как «правила игры», которые структурируют поведение организаций и индивидов в экономике. 
Социально – правовой вариант институционализма создал американский экономист Джон Коммонс, который считал, что ядром института, 
его конституирующим моментом являются правовые нормы [7, с. 204]. 

5). Теоретико – игровой подход рассматривает институты как равновесие в игре. 
6). Название высшего учебного заведения, научно – исследовательского учреждения или организации, осуществляющей 

определенный вид деятельности. 
7). Понятие «институт» может использоваться применительно к личности или к определенному посту, например институт 

президентства. 
С точки зрения современной неоинституциональной теории институт – это формальные и неформальные правила, которые 

ограничивают поведение людей и упорядочивают взаимоотношения между ними. «Институты, - пишет лауреат Нобелевской премии Д. 
Норт, - это «правила игры» в обществе, или, выражаясь более формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые 
организуют взаимоотношения между людьми (политические, экономические и социальные). Они включают неформальные ограничения 
(санкции, табу, обычаи, традиции и нормы поведения) и формальные правила (конституции, законы, права собственности), а также 
механизмы, обеспечивающие их выполнение» [9, с. 10]. Другой нобелевский лауреат 2007 г. Л. Гувиц в своей интерпритации институтов 
близок к Д. Норту: « Мы склоняемся, - пишет он, - к рассмотрению институтов как форматов поведения» [17, с. 23]. 

Дефиниция институтов как правил присутствует во многих общественных науках. Известный российский социолог, академик Т. 
Заславская считает, что каждый социальный институт, регулирующий конкретную область общественной жизни, состоит из четырех 
элементов: формальные (правовые, административные и организационные) нормы и правила, регламентируемые властными и 
управленческими органами; механизмы государственного контроля за выполнением установленных норм и правил; механизмы 
общественного контроля; неформальные нормы, укорененные в культуре данного общества [4, с. 112 - 114]. 

Английский философ Дж. Ролз пишет: « Под институтами я буду понимать публичную систему правил, которые определяют 
должность и положение с соответствующими правами и обязанностями, властью и неприкосновенностью, и тому подобное» [12, с. 61]. Эти 
правила характеризуют определенные формы действий людей как разрешенные или запрещенные. В качестве примеров институтов он 
называет игры, ритуалы, суды, парламенты, рынки и системы собственности. 

Видный представитель современного классического институционализма Дж. Ходжсон подчеркивает, что « не нарушая 
общепринятых в научной литературе традиций, мы можем определить институты как системы устоявшихся и общепринятых социальных 
правил, которые структурируют социальные взаимодействия» [16, с.28]. 

Таким образом, согласно преобладающему в настоящее время в научном экономическом сообществе пониманию, сущность 
института сводится к формальным и неформальным правилам, которые структурируют и организуют взаимоотношения между людьми. 

Однако одного наличия правила недостаточно для того, чтобы можно было говорить о существовании института. Институт 
существует, только если правило действительно воздействует на поведение тех, на кого оно рассчитано, или на поведение тех лиц, которые 
обнаруживают нарушение правила. Самым лучшим и достаточным свидетельством существования института будет регулярное применение 
санкций по отношению к тем лицам, которые нарушают правила. Полное отсутствие наказаний в отношении явных нарушителей правила 
будет убедительным свидетельством того, что данное правило не является институтом. 

Люди налагают на себя ограничения, которые позволяют им строить свои отношения с другими людьми во всех обществах, даже в 
первобытных. Институциональная структура развитого общества включает как формальные, так и неформальные правила, и эти группы 
правил определенным образом взаимодействуют друг с другом. 

В современном обществе неформальные правила играют весьма значительную роль. Люди сталкиваются с неформальными 
правилами повсюду: в семье, во взаимоотношениях с другими людьми, в деловой и политической жизни. Простые люди обычно слабо 
осведомлены о материальном праве, регулирующем их отношения с другими людьми. Основные правила, которые организуют отношения 
людей в повседневной жизни, не закреплены в законах. Однако точное описание неформальных правил, их систематизации я и однозначное 
определение роли этих правил в регулировании повседневной жизни людей – это чрезвычайно сложная задача. 

Неформальные институты – это совокупность социальных норм, закрепленных в неписаном праве и предполагающие социальные 
механизмы принуждения (осуждение окружающих, потеря репутации, кровная месть, остракизм и т. д.). 

Неформальные правила можно разделить на два вида: социокультурные неформальные правила и неформальные правила делового 
поведения. 

Социокультурные неформальные правила выступают в виде традиций, обычаев, кодексов чести и поведения, прочно укорененных 
в сознании людей и в следствии этого определяющие возможные и приемлемые действия экономических агентов. Они составляют ядро 
системы институтов. Глубинные институты, отражающие социокультурную сущность и специфику экономических отношений, гораздо 
более консервативны и меняются чрезвычайно медленно, если меняются вообще. 
Неформальные институты делового поведения – это неписаные правила, договоренности и нормы поведения, непосредственно 
индуктируемые  системой формальных институтов и социокултурными неформальными нормами (неформальные институты делового 
поведения). Институты делового поведения, как ограничения особого рода, представлены, например, имплицитными контрактами (implicit 
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contracts), которые  формально не фиксируются хозяйственными агентами, а часто и не обсуждаются буквально. Дело ограничивается 
намеками и малосодержательными отсылками типа «договоримся!», «не подведем!». В качестве примера неформальных отношений в 
экономике приведем высказывание одного московского предпринимателя: «По большей части в бизнесе я предпочитаю иметь дело с 
друзьями. Мы даже специально проводили и финансировали встречу выпускников нашего курса – я закончил Московский университет, 
чтобы именно еще раз встретиться, посмотреть, кто чем занимается, пообщаться. Потому что это специфика России – на самом деле 
имеешь дело не с какой-то организацией, не с каким-то банком, а с какими-то людьми. И не важно на самом деле, по большому счету, 
какой банк – хороший или плохой, но если у тебя на хорошем уровне есть друг или знакомый, которому ты доверяешь, и он гарантирует, 
что возврат произойдет или какая-то сделка состоится, то это действительно состоится. Практика показала, что это правильный подход, 
потому что были крупные банки «Инкомбанк» там, «Российский кредит», «СБС – Агро», которые, казалось, монстры и все могут, но вот 
они никому ничего не вернули и все. Мы работаем, скажем, именно с персоналиями и с банками, в которых мы лично знаем ведущих 
людей – и вот мы ничего не потеряли…Мы строим свой бизнес на работе с людьми, с персоналиями. Именно в этом, я считаю, правильный 
подход» [11, с. 15]. Такого рода соглашения предполагают не только определенное доверие к контрагентам, но и уверенность в том, что они 
знают данные неформальные правила и готовы их соблюдать. «Мы, живущие в современном мире, – пишет Д.Норт, – считаем, что жизнь и 
экономические процессы подчиняются писаным законам и правам собственности. Однако даже в самых развитых экономиках формальные 
правила составляют небольшую (хотя и очень важную) часть той совокупности ограничений, которые формируют стоящие перед нами 
ситуации выбора…Наше поведение в огромной степени определяется неписаными кодексами, нормами и условностями» [10, с. 9]. 

  Неформальные институты делового поведения максимально персонифицированы, лишены жесткого автоматизма, 
формулируются в общих терминах и не обеспечены надежными санкциями против возможных нарушений. Однако отсутствие претензий на 
всеобщность не означает, что неформальные правила имеют характер индивидуальных соглашений и каждый раз «переигрываются» в 
зависимости от специфических притязаний тех или иных контрагентов. Скорее, эти правила «привязаны» к конкретным группам или 
сегментам рынка, в которых складываются свои локальные порядки, понятные для данных групп и объединяющие данные рыночные 
сегменты. Подобная «привязанность» правил не означает, конечно, что они не могут трансформироваться в другие группы и рыночные 
сегменты, но этот процесс сдерживается серьезными ограничениями. И если «пришлые» хозяйственные агенты притязают на ресурсы и 
доходы без знания неформальных правил, то высока вероятность дезавуирования их претензий. С ними откажутся сотрудничать или 
примут в отношении них дискриминационное решение. Причем декларируемая причина отказа или дискриминации, скорее всего, будет 
формальной, бюрократической. Основания для этого всегда найдутся, скажем, неверное оформление документов, несоответствие профиля 
деятельности и т. п. 

 Формальные правила – это правила, записанные в официальном источнике, за исполнение которых следит специальная группа 
людей, уполномоченных государством. В целом формальные экономические институты построены по иерархическому принципу и 
включают три уровня общих и конкретных ограничений и норм: политические и юридические нормы (конституция, гражданский кодекс и 
другие экономические кодексы и законы), собственно экономические правила и нормы (законодательные акты, распоряжения и 
постановления по конкретным видам экономической деятельности), а также индивидуальные статуты и контракты. 

Политические правила определяют в самом общем виде иерархическую структуру общества, процедуры принятия политических 
решений и устанавливают способы осуществления контроля за политическими процедурами. Экономические правила определяют права 
собственности, ограничивают доступ других лиц к ресурсам, находящимся в исключительной собственности, и определяют способы 
использования собственности и получения доходов от нее. Контракты содержат конкретные договоренности об обмене. 

Обычно правила более высокого уровня охватывают более широкий спектр экономических отношений, чем правила более низкого 
уровня. В свою очередь, правила и нормы более низкого уровня опираются на правила более высокого уровня и не должны противоречить 
им. Подобная организация формальных правил обеспечивает стабильность институциональной структуры общества, которая очень важна 
для того, чтобы институты могли выполнять свои функции: снижать неопределенность, делать поведение людей более предсказуемым.  

 На основе формальных институтов и неформальных правил делового поведения складываются соответствующие практики 
повседневного действия. При этом формальные практики выполняют как минимум три важнейшие функции по отношению к 
неформальным. Во-первых, они определяют характер  неформальных практик; поэтому формальные нормы или их отсутствие могут  
генерировать как продуктивные, так и контрпродуктивные неформальные нормы поведения. Во-вторых, они должны использоваться как 
инструмент стимулирования  такой системы неформальных институтов, при которой будет обеспечена максимальная публичность и 
открытость экономики, утверждены современные демократические формы хозяйствования и ведения бизнеса. В-третьих, они  

формируют язык публичных обоснований и риторических высказываний, которые камуфлируют неформальные практики. Таким 
образом, формальные институты и неформальные хозяйственные модели взаимодействия формируют институциональную среду 
функционирования экономики и представляют собой форму существования производственных отношений (рис. 1). « Производственные 
отношения, - подчеркивает академик А.Чухно, - составляют остов общественного строя, а институты, или нормы и правила, обычаи и 
традиции, являются тем элементом, фактически мышцами, которые наполняют этот остов, придают ему совершенную, жизненную форму» 
[19, с. 5]. Анализ же неформальной составляющей «правил игры» в экономике позволяет дать исчерпывающую оценку институциональной 
среды, раскрыть систему стимулов, обеспечить высокую эффективность государственной экономической политики. 

 
                                                                                        «Правила игры» 
 

 
 
Рис. 1 – Взаимодействие производительных сил, производственных отношений и экономических институтов 

 
Анализ разных концепций и точек зрения на природу экономических институтов, их сущность, структуру и функции позволяет 
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неформальные (зафиксированные  в неписаном, или обычном праве), общие и особенные, социопсихологические, социокультурные и 
социоэкономические нормы и правила, структурирующие  взаимодействия между людьми в экономической, политической и 
социальной сферах, а также система механизмов, обеспечивающая их выполнение. 

С нашей точки зрения необходимо различать философское понятие «развитие» и экономические категории «экономическое 
развитие» и «экономический рост». Развитие – это «поступательное движение, эволюция, переход от одного состояния к другому» [14, с. 
710]. Экономическое развитие – это качественное изменение экономической системы, эволюция производительных сил и экономических 
институтов (принимая во внимание, что институты есть форма существования производственных отношений), обеспечивающих 
количественное изменение объема производимой продукции. С. Кузнец писал о том, что экономический рост представляет собой 
«долгосрочное увеличение способности хозяйства обеспечивать все более разнообразные потребности населения с помощью все более 
эффективных технологий и соответствующих им институциональных и идеологических изменений» [18, с. 108]. Поэтому понятие 
«экономическое развитие» характеризуется такими качественными признаками, как структура национальной экономики, соотношение 
добывающих и обрабатывающих отраслей, структура экспорта, состояние здравоохранения и культуры, структура потребностей населения 
т. д. Экономический рост – это количественная характеристика процесса производства. Мерой экономического роста является ежегодный 
темп прироста реального ВВП.  

Процесс экономического роста включает в себя взаимодействие его факторов (ресурсов, источников). Под факторами 
экономического роста в экономической теории понимаются те явления и процессы, которые определяют возможности увеличения 
реального объема производства, повышения эффективности и качества роста. 

 По способу воздействия на экономический рост различают прямые и косвенные факторы [20, с. 443]. Прямыми называют те, 
которые непосредственно определяют физическую способность к экономическому росту. Однако следует различать способность к росту и 
реальный рост сам по себе. Поэтому косвенные факторы превращают эту способность в действительность. Они могут способствовать 
реализации потенциала, заложенного в прямых факторах, или ограничивать его. Существуют и иные классификации факторов 
экономического роста. К. Макконнелл и  С. Брю, С. Фишер и Р. Дорнбуш, П. Самуэльсон и другие западные экономисты выделяют три 
основных фактора экономического роста: факторы предложения, спроса и распределения [5, с. 381; 15, с. 450; 13, с. 316 - 320]. Российский 
экономист В.Д. Камаев считает, что «к основным факторам экономического роста относятся труд, земля и капитал» [21, с. 532]. 

 К прямым относятся пять основных факторов, непосредственно определяющих динамику совокупного производства и 
предложения: количество и качество природных ресурсов; количество и качество трудовых ресурсов; количество и качество основного 
капитала; технология и организация производства; рост предпринимательских способностей в обществе. 

 В состав косвенных факторов роста относятся: факторы предложения, факторы спроса и факторы распределения. Косвенными 
факторами предложения являются: снижение степени монополизации рынков; уменьшение цен на производственные ресурсы; снижение 
налогов на прибыль; расширение возможности получения кредитов. 

 Факторы спроса определяют возможность реализации растущего объема производства. В рамках факторов спроса различают: 
уровень цен; потребительские расходы; инвестиционные расходы; государственные расходы; чистый экспорт. 

 Факторы распределения отражают рациональность и полноту вовлечения ресурсов в процесс производства. К факторам 
распределения относят: фактически сложившаяся структура распределения производственных ресурсов по отраслям, предприятиям и 
регионам страны; действующий в обществе порядок распределения доходов между субъектами хозяйственной деятельности. Д. Гэлбрейт 

 подчеркивал, что «более широкое и равномерное распределение доходов является более целесообразным с точки зрения развития 
экономики, так как обеспечивается более стабильный суммарный спрос. И поэтому есть все основания полагать, что чем более 
неравномерно распределяются доходы, тем меньшую функциональную нагрузку они несут» [8, с. 236]. 

 Факторы предложения, спроса и распределения по мнению авторов такой классификации превращают способность к росту в 
реальный рост. Несмотря на то, что эта классификация имеет, несомненно, ряд преимуществ, ее основной методологической недоработкой 
является игнорирование того факта, что и факторы предложения, и факторы спроса, и факторы распределения несут в себе 
институциональную нагрузку (рис 2). 

 
 

 
 

Рис. 2 -  Влияние институциональных факторов на экономический рост 
 
Во- первых, производство и предложение товаров на рынке во многом зависит от того, насколько эффективно определены 

(специфицированы) и защищены права собственности. Во – вторых,  и предложение, и спрос, и распределение зависят от судебной 
системы, ее независимости, оперативности и эффективности. В – третьих, новые технологии, НТП зависят от того, как защищены 
авторские права и интеллектуальная собственность. В – четвертых, сравнение структуры потребительских расходов различных стран 
позволяет сделать вывод о том, что в разных странах, в разных регионах люди тратят деньги  по разному. В большей мере все определяется 
культурными, религиозными и поведенческими факторами. При этом также сказывается и уровень образования. Так, люди с высоким 
уровнем достатка, но низким уровнем образования больше подвержены показному потреблению. В – пятых,  уровень и направление 
основных расходов фирм определяется существующими «правилами игры» в национальной экономике. Чем слабее защищены интересы 
инвесторов и выше налоги, тем меньше стимулов у предприятий делать инвестиции. Чем слабее контрактное обеспечение деятельности 
организаций, тем больше издержки (зачастую транзакционные), а соответственно, тем ниже уровень доходов фирмы. Направленность 
расходов фирмы также определяется развитостью денежно – кредитной и финансовой систем. Чем сильнее развита денежно – кредитная и 
финансовая системы, тем более мобильными становятся ресурсы фирмы, а значит, и предприятию требуется меньший объем оборотных 
средств и больший объем средств может быть направлен на инвестиционные нужды. В – седьмых, качество трудовых ресурсов во многом 
определяется существующей системой образования и совокупностью господствующих социокультурных институтов. На основании выше 
изложенного мы предлагаем ввести четвертую группу косвенных факторов экономического роста (подробнее будут рассмотрены во второй 
и третьей главах), которые можно классифицировать следующим образом: во – первых, неформальные экономические институты; во – 
вторых, формальные экономические институты; в – третьих судебная система. Недавние исследования, проведенные Всемирным банком, 
подтверждают положительную взаимосвязь между созданием рыночных институтов и экономическим ростом [3, с. 9 - 11]. 
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Чентуков Ю.И., Булатова Е.В. Континентальный и трансконтинентальный направления развития моделей региональной 
интеграции. 
В статье рассматривается развитие глобальной и региональной экономической интеграции в современных условиях. Исследованы 
организационно-методологические основы развития моделей региональной интеграции, предложены концептуальные направления развития и 
углубления интеграционных процессов. Исследованы направления формирования континентальных и трансконтинентальных моделей интеграции.   
Ключевые слова:  глобальная интеграция, региональная интеграция, регионализация, региональные торговые соглашения 
Чентуков Ю.І., Булатова О.В. Континентальний та трансконтинентальний напрями розвитку моделей регіональної інтеграції. 
У статті розглянуто розвиток глобальної та регіональної економічної інтеграції в сучасних умовах. Досліджено організаційно-методологічні 
засади розвитку моделей регіональної інтеграції,  запропоновано концептуальні напрями розвитку та поглиблення інтеграційних процесів. Досліджено 
напрями формування континентальних та трансконтинентальних  моделей інтеграції. Доведено, що трансконтинентальна інтеграція представляє собою 
цілеспрямований процес створення міждержавного економічного простору між країнами, які не мають спільних кордонів та знаходяться в різних 
регіонах/континентах світу, в рамках якого встановлюється відповідна форма (етап) регіональної інтеграції, основним завданням якої стає сприяння міжнародній 
конкурентоспроможності країн-інтегрантів 
Ключові слова:  глобальна інтеграція, регіональна інтеграція, регіоналізація, регіональні торговельні угоди  
Chentukov Y., Bulatova O. Continental and transcontinental direction of developing regional integration models. 
 The article dwells on development of the global and regional economic integration in the modern world. Organizational and methodological 
foundations of regional integration models development are carried out.  Conceptual development directions are proposed. The thesis analyzes the 
peculiarities of continental and transcontinental integration models formation.    
Key words:  global integration, regional integration, regionalization, regional trade agreements 

 
Сучасною ознакою світогосподарського розвитку є поширення та поглиблення процесів регіональної інтеграції, про що свідчить поява значної 

кількості різноманітних інтеграційних утворень, що виступають важливою компонентою глобальної інтеграції. З іншого боку, сам процес регіоналізації 
набув глобальних ознак, як доводить регіональна спрямованість та збільшення обсягів внутрішньорегіональних потоків товарів, послуг, факторів 
виробництва. Інтеграційні угруповання, які сьогодні існують в світі, знаходяться на різних етапах розвитку, засновані на використанні різних моделей і 
форм реалізації. 

 Визнаючи актуальність досліджень процесів регіональної інтеграції, проблемам їх розвитку присвячено праці П  М. Аллє, 
Б. Баласса, Е. Болдвіна,   Дж. Бхагваті, У. Ваннопа, Е. Венайблза, М. Гюнарсона, М  М. Кітінга, П. Кругмана, Л. Ліндберга, Дж. Лессінджера,   Д. Мітрані, 
В. Моллє, Ж. Монне, Дж. Новотні, М. Перкманна, Ф. Содербаума, Г. Снукса, М. Сторпера, Я. Тінбергена, М. Фудтжити, А. Хааса, 
Б. Хеттне, П. Ховітта, М. Шиффа та ін. Вагомий внесок у розвиток досліджень   вказаних проблем пов'язаний з науковими працями 
українських та російських учених, які досліджували інтеграційні процеси як на глобальному рівні (Е. Азроянц, О. Білорус, В. Геєць, 
В. Загашвілі, В. Іноземцев,  Д. Лук’яненко, А. Мазаракі, М. Максимова, О. Неклесса, Ю. Павленко, В. Пантін, Ю. Пахомов, А. Поручник, 
А. Філіпенко, Г. Черніченко ), так і на регіональному (Ю. Борко, В. Будкін, О. Буторіна, І. Гладій, Ю. Макогон, Н. Мікула, Ю. Орловська, 
Є. Савельєв,   А. Спартак, В. Чужиков,   Ю. Шишков  та інші). Однак логіка світового економічного розвитку, аналіз процесів регіоналізації 
світової економіки в умовах глобальної інтеграції дозволяє виділити нові напрями розвитку – континентальний та трансконтинентальний, вивчення яких 
потребує окремих досліджень. Відповідно, метою даної роботи є визначення континентального та трансконтинентального напряму розвитку у різних 
моделях регіональної інтеграції. 

Стрімке кількісне розширення практики укладання регіональних угод, що почалося на при кінці ХХ століття, характеризувалося 
появою нових якісних змін, пов’язаних з розвитком відкритої економічної політики країн, що розвиваються; появою нових типів 
інтеграційних угод між розвинутими країнами і тими, що розвиваються; поглибленням та інституціоналізацією інтеграції; формуванням 
валютно-фінансової інтеграції; розвитком більш комплексних форм інтеграційної взаємодії, тощо. І якщо у середині ХХ ст. перед 
інтеграційними об'єднаннями стояла задача об'єднання, перш за все, економічних  ресурсів, то  з розвитком продуктивних сил акценти 
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зміщуються в сторону якнайкращого використовування технологічних ресурсів і забезпечення міжнародної конкурентоспроможності. 
Формування нових економічних регіонів вже не обмежується такими традиційними географічними факторами, як наявність сировини або 
близькість до ринків. З точки зору технологічного розвитку вони скоріш зумовлені наявністю таких факторів, як спроможність до інновацій 
та «динамізм місцевих громад, які постійно адаптуючись, навчились поєднувати конкуренцію і співробітництво»[2]. 

Різноманіття форм інтеграційного розвитку, до яких сьогодні залучено країни світу, моделі розвитку регіональної інтеграції 
основних регіонів світу, доводить, що існуючі дифференції між країнами (в економічній, політичній, гуманітарній сферах тощо) впливають 
на характер розвитку інтеграційної взаємодії країн, стадії якої не обов’язково мають співпадати зі схемою запропонованою Б.Балассою [4]. 
Достатня кількість існуючих в світі регіональних інтеграційних об’єднань, дійсно, розвиваються за класичною схемою (хоча й не 
визначаючи кінцеву мету – створення повної інтеграції). Однак  розвиток процесів регіональної інтеграції виявив, що більшість існуючих 
об’єднань, які розвивають інтеграційну взаємодії на рівні зони вільної торгівлі, не мають за мету подальше поглиблення інтеграції. 
Особливо це стосується укладання регіональних торговельних угод про створення зон вільної торгівлі, що укладають країни, які не мають 
спільних кордонів, і які взагалі (чи не обов’язково) планують перехід до інших форм поглиблення інтеграції. 

Важливою ознакою регіональних угод, укладених протягом останніх років, є те, що, не зважаючи на їх оформлення у вигляді угод 
про створення   зон вільної торгівлі, зміст цих угод виявляється значно ширшим. Все помітніше відстежується тенденція включення до 
регіональних угод не тільки положень, які спрямовані на розвиток лібералізації торговельних відносин через скорочення бар’єрів для 
торгівлі, а й таких, які стосуються інвестицій, конкурентної політики, державних закупівель, інтелектуальної власності, електронної 
комерції, а також норм, що стосуються врегулювання ринку праці та питань охорони навколишнього середовища. В окремих інтеграційних 
об’єднаннях країн світу, тип угоди яких відноситься до митного союзу, фактично одразу встановлюється єдиний зовнішній тариф (без 
проходження стадії зони вільної торгівлі), фактично режим митного союзу застосовується із значними застереженнями та вилученнями. 

Розвиток регіональної економічної інтеграції доводить, що формування наднаціональних інституцій, які б забезпечували 
регулювання інтеграційного об’єднання, є складним завданням. Країни, що укладають відповідну угоду, достатньо неохоче відмовляються 
від деяких регулюючих функцій задля передачі їх на наднаціональний рівень регулювання, надаючи перевагу більш «м’яким» форм 
регіональної інтеграції, які передбачають поглиблення лібералізації, сприяння подальшій гармонізації торговельно-економічного 
співробітництва і фактичне створення міждержавного економічного простору, який динамічно розвивається в умовах поглиблення 
глобальної інтеграції [3, с.5-6]. Таким чином, на відміну від більш «жорстких» варіантів розвитку регіональної інтеграції, що передбачають 
передачу відповідних повноважень від національних держав до наднаціональних інституцій, в нових умовах розвитку глобальної інтеграції, 
що призвела до формування глобального простору, стрімко поширюється саме «м’які» варіанти форм регіональної інтеграції, які засновані 
на особливому поєднанні елементів митного союзу, спільного ринку, економічного союзу тощо з урахуванням конкретних інтересів кожної 
країни, що залучена до процесу регіонального економічної  інтеграції. Такий підхід до інтеграційної взаємодії дозволяє кожній країні-
учасниці об’єднання розвивати  інтеграційні зв’язки з іншими країнами, які до зазначеного об’єднання не належать. Формування подібних 
міждержавних економічних просторів фактично не відокремлює їх в світовому господарстві і цілком відповідає логіці відкритого 
регіоналізму на відміну від систем, створених по принципу закритого регіоналізму. Саме за таким принципом формуються 
трансконтинентальні регіональні торговельні угоди, основним завданням створення яких є сприяння міжнародній конкурентоспроможності 
країн-учасниць трансконтинентального об’єднання через формування відповідного міждержавного економічного простору. 

Розвиток регіональних інтеграційних ініціатив відповідно до  уточненої еволюції форм регіональної фактично доводить, що країни 
світу, реалізуючи політику відкритого регіоналізму, спрямовують свої зусилля на формування особливого міждержавного економічного 
простору, до якого залучаються не тільки країни, що розташовано в одному регіоні.  Перехресна участь країн у декількох регіональних 
торгівельних угодах створила умови розвитку принципово нового явища в світовому господарстві –  континентального та 
трансконтинентального напрямів розвитку міжнародної регіональної інтеграції.  Емпіричні дані вказують, що ця тенденція  посилюється. 
На початок 2011-го року лише третину регіональних торговельних угод (146 угод) було укладено в межах певного регіону, тобто 2/3 всіх 
інших угод фактично було спрямовано на розвиток континентальних та трансконтинентальних зв’язків, що розвиваються на інтеграційній 
основі, переважно, у вигляді формування зон вільної торгівлі. обрання саме цієї форми регіональної інтеграції і цілком логічним з огляду на 
те, що їх створення  потребує меншої координації зовнішньоекономічної політики, оскільки зберігається власний механізм митного 
регулювання по відношенню до третіх країн, крім того їх створення не залежить безпосередньо від територіального розташування країн-
партнерів, що і стає основою розвитку трансконтинентальної торгівельної співпраці.  

Розвиток континентальної та трансконтинентальної інтеграції виступає як реальний механізм формування багатополярного світу в 
глобальному просторі, при чому, з одного боку, відбувається розповсюдження загально світових ідей і принципів розвитку господарства, а 
з іншого боку, посилюється тенденція розвитку особливостей форм соціально-економічного розвитку регіонів світу, збереження 
культурних особливостей в рамках міждержавного економічного простору. В рамках простору, який формується на основі поглиблення 
регіональної та розвитку континентальної та трансконтинентальної інтеграції, відбувається   об’єднання країн та регіони із взаємною 
інтенсивною інтеграцією. Цілком логічним, що формування континентальних та трансконтинентальних напрямів регіональної інтеграції 
відбувається на основі найбільш потужних на сьогоднішній день регіональних моделей інтеграції: європейської, північноамериканської та 
азіатсько-тихоокеанської.   

EU, який досягнув самого високого рівня інтеграційної взаємодії серед усіх інтеграційних об’єднань світу, в своїх програмних 
документах не ставить за мету формування континентального ринку. Однак,  розширення Євросоюзу, реалізація програм сусідства (у 
східному напрямі, з країнами Близького Сходу та північної Африки), дозволяють зробити висновок про поглиблення регіонального 
співробітництва EU вже не тільки в рамках певного континенту, мова йде про розширення взаємодії регіонів та економічних територій 
різних континентів світу. Глобальна середземноморська політика EU вже розглядає країни Північного і Південного Середземномор'я як 
єдиний регіон.  

Реалізуючи стратегічне завдання розвитку міжнародної конкурентоспроможності, EU активно розвиває інтеграційну взаємодію з 
країнами інших регіонів світу. Все це дозволяє визначити формування європейської континентальної та трансконтинентальної моделі 
регіональної інтеграції. Підтвердженням цього є той факт, що, з 32 регіональних торговельних угод, які укладено від імені всього 
Євросоюзу, лише третина безпосередньо пов’язана з країнами, які географічно відноситься до європейського континенту. 20 регіональних  
торговельних угод має трансконтинентальний характер, їх укладено з країнами Азії, Африки, Латинської Америки. Слід особливо 
підкреслити, що основну частину цих угод (3/4 від загальної кількості) було укладено протягом  2000-першої половини 2012 років [6]. Крім 
того, вже анонсовано нові регіональні ініціативи за участю EU, дві з яких також мають трансконтинентальний характер (мається на увазі 
регіональні угоди з Канадою та з Індією). Значна частина регіональних угод трансконтинентального характеру спостерігається і в EFTA, 
вони складають 72,7% від загальної кількості (16 з 22 регіональних угод). 

Поширення та поглиблення інтеграційної взаємодії північноамериканських, латиноамериканських країн, країн Карибського басейну 
формують основу для розвитку американської континентальної та трансконтинентальної моделі регіональної інтеграції. Що повністю 
узгоджується з метою формування єдиного американського ринку, яку поступово впроваджують США, що підтримують розвиток 
Американської зони вільної торгівлі, що об’єднує всі країни Південної, Центральної і Північної Америки. Безпосередньо NAFTA, як 
інтеграційним об’єднанням (на відміну від EU) регіональні інтеграційні угоди не укладались. Хоча кожна з країн, що входить до складу 
північноамериканської зони вільної торгівлі активно розвиває регіональну інтеграційну співпрацю, в тому числі й транскордонного 
характеру.  

 Серед країн NAFTA найбільша кількість діючих регіональних торговельних угод станом на середину 2012 року припадає на 
Мексику – 16, з яких кожна четверта має транскордонний характер (з EFTA, EU, Японією та Ізраїлем). Інші угоди передбачають 
розширення та поглиблення регіональної співпраці з країнами Латинської Америки. З 13 регіональних торговельних угод, які сьогодні 
укладено на за участю США, транскордонний характер мають 8 (з Австралією, Бахрейном, Ізраїлем, Йорданією, Південною Кореєю, 
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Марокко, Оманом, Сінгапуром). Для Канади кількість регіональних торговельних угод становить 7, в тому числі транскордонного 
характеру – 2 (з EFTA та Ізраїлем) [6]. Практично всі ці угоди (за винятком угоди про створення зони вільної торгівлі між Канадою та Чилі, 
введеною в дію в 1997 році) було укладено протягом останніх десяти років. Серед 7 анонсованих Канадою нових регіональних 
торговельних угод 4 також мають трансконтинентальний характер і передбачають розвиток інтеграційної взаємодію з Сінгапуром, 
Україною, EU, Йорданією.  

Розширення інтеграційних процесів в азійсько-тихоокеанському регіоні, що охоплює формування субрегіональних, 
міжрегіональних трансрегіональних об'єднань на принципах відкритого регіоналізму, поглиблення азіатської  солідарності та поширення  
загальноазійських цінностей, визначає азійсько-тихоокеанську континентальну та трансконтинентальну модель регіональної інтеграції, 
характер якої залежатиме від внутрішньорегіональної співпраці, що визначатимуть  Японія, Китай, Південна Корея та країни – ASEAN. 
Безпосередньо ASEAN як інтеграційним об’єднанням на середину 2012 року укладено 6 регіональних торговельних угод, які 
розповсюджують сферу свого впливу безпосередньо на азійсько-тихоокеанський регіон. Однак країни, які сьогодні входять до складу 
ASEAN, активно поширюють інтеграційну взаємодію з країнами інших регіонів світу. Так, безпосередньо Сінгапуром укладено 19 
регіональних торговельних угод, з яких 5 мають трансконтинентальний характер, оскільки укладені вони розвивають  з США, Панамою, 
Перу, EFTA, а також в рамках Транстихоокеанського стратегічного економічного партнерства. Вже триває переговорний процес по трьом 
новим анонсованим регіональним угодам трансконтинентального характеру за участю Сінгапуру та Канади, Коста-Ріки, України. 
Поступово розширюють інтеграційну співпрацю в рамках континентального напряму інші країни ASEAN: за участю Малайзії, Таїланду  
укладено по 11 регіональних торговельних угод, Таїландом укладено 9 угод, по 8 угод мають Бруней, Індонезія, Лаос, В’єтнам. 

Активно розвивають континентальний та трансконтинентальний напрям розвитку регіональної інтеграції й інші економічні центри 
Азійсько-Тихоокеанського регіону: з 13 регіональних інтеграційних угод, які укладено за участі  Японії, 4 – мають транскордонний 
характер (угоди з Мексикою, Перу, Чилі, Швейцарією).  Південна Корея залучена до 11 регіональних торговельних угод, з яких угоди з 
Перу, США, Чилі, EU та EFTA мають трансконтинентальний характер. Поступово розширює свою участь в процесах регіональної 
інтеграції й Китай, яким укладено 10 регіональних торговельних угод,  серед яких 4 –  трансконтинентального характеру, які укладено 
останніми роками з Коста-Рікою, Пакистаном, Перу, Чилі [6]. Крім того, вже анонсовано регіональні угоди з Норвегією та Швейцарією 

Формування континентальних моделей розвитку стало якісно новою формою прояву «нового регіоналізму». Поступове відкриття 
регіонів, відхід від протекціоністської спрямованості регіональної взаємодії, яка  є властивою «старому регіоналізму», посилює процеси 
міжрегіональної інтеграції. Кожна країна може одночасно брати участь в декількох інтеграційних об'єднаннях, що дозволяє зробити 
висновок про розвиток в сучасних умовах багаторівневої інтеграції, в якій зберігаються і елементи «старого» і «нового» регіоналізму.   

Розвиток континентального та трансконтинентального напрямку регіональної інтеграції цілком відповідає принципам відкритого 
регіоналізму і є зорієнтованим, в першу чергу, на розширення та розвиток міжнародного поділу праці і отримання додаткових від цього 
преференцій в рамках певного міждержавного економічного простору. Країни, що приймають рішення про розвиток подібної регіональної 
інтеграції  не спрямовують свої зусилля на створення замкнутого механізму регіонального самозабезпечення, який передбачає формування 
досить складного наднаціонального механізму регулювання. Вони є відкритими для розширення співробітництва з іншими країнами. 
Підтвердженням цього є швидкість розвитку як внутрішньорегіональних, так і міжрегіональних (трансконтинентальних) регіональних 
торговельних угод, яка є однаковою, а також мережа діючих регіональних торговельних угод, фактично охоплює всі регіони світу 

З урахуванням нотифікованих та не нотифікованих СОТ угод найбільша питома вага міжрегіональних регіональних торговельних 
угод трансконтинентального  характеру припадає на країни Південної Америки (16,9% від загальної кількості угод цього виду),  в 
середньому на одну країну регіону тут припадає майже 4,3 угоди. Країнами Південної Америки укладено найбільша кількість регіональних 
торговельних угод подібного напрямку розвитку – 52 міжрегіональні торговельні угоди. Країнами Європи укладено 42 годи (або 13,7% від 
загальної кількості міжрегіональних угод), в середньому на одну країну припадає 1,1 угода. Питома вага країн Північної Америки у 
загальній кількості зазначених угод становить 12,1% [5,с.57]. Найбільш активний період укладання міжрегіональних регіональних 
торговельних угод трансконтинентального характеру припадає на останнє десятиріччя (табл.1).  Слід підкреслити, країни, що розвиваються 
мають майже однакову питому вагу регіональних угод трансконтинентального характеру, а це є свідченням того, що цей напрям розвитку 
регіональної інтеграції розглядається ними як важливий в стратегій економічного розвитку своїх національних економік. 

Таблиця 1  
Динаміка нотифікованих та не нотифікованих діючих регіональних торговельних угод: регіональний аспект 

  
Африка СНД Європа 

Південна 
Америка 

Центральна  
Америка 

Кари-би Західна Азія
Близьки
й Схід 

Океа-нія 
Східна 
Азія 

Північна 
Америка 

внутрішньо-
регіональні 

2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
1950-
1959 міжрегіо- 

нальні  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

внутрішньо-
регіональні 

1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
1960-
1969 міжрегіо- 

нальні  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

внутрішньо-
регіональні 

1 0 5 0 1 0 0 0 1 0 0 
1970-
1979 міжрегіо- 

нальні  
2 0 3 3 1 2 2 2 1 2 2 

внутрішньо-
регіональні 

5 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 
1980-
1989 міжрегіо- 

нальні  
1 0 1 11 9 4 1 2 0 1 6 

внутрішньо-
регіональні 

12 25 10 9 0 0 2 2 1 2 1 
1990-
1999 міжрегіо- 

нальні  
11 1 12 10 8 3 1 14 0 0 8 

внутрішньо-
регіональні 

3 4 17 3 5 0 5 5 1 15 0 
2000-
2010 міжрегіо- 

нальні 
17 3 26 28 16 10 10 12 9 31 21 

 
В умовах глобалізації більший ефект від нових умов світового розвитку отримають найбільш розвинені країни світу, які формують 

нову економіку. Вони визначають інноваційний розвиток людства, зберігаючи за собою монополію на нові знання та технології при 
одночасному відкритому доступі до природних ресурсів  усіх країн світу, що буде посилювати їх позиції й в подальшому. В той же час 
досягнути збалансованого розвитку неможливо досягнути без країн, що розвиваються. У результаті аналізу розвитку процесів регіонально 
інтеграції в сучасному господарстві доведено, що сьогодні в світі розвивається досить обмежена кількість регіональних інтеграційних угод, 
які укладено виключно високо розвинутими країнами, більш поширеною є практика із залученням країн, що розвиваються, до співпраці з 
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більш потужним партнером (Північ-Південь). Хоча слід зазначити, що впровадження лібералізації торговельних відносин без відповідних 
структурних реформ в національних економіках (в промисловості, соціальній сфері), розвитку інфраструктури не зможе забезпечити 
ефективний розвиток країн, що розвиваються, їх інтеграцію до  світової економіки. 

Розвиток континентальних та трансконтинентальних моделей інтеграційних процесів залежатиме від  розвитку техніко-
економічних систем, які вони охоплюють, оскільки еволюція певних укладів пов’язана з об’єктивними закономірностями формування 
доіндустріального, індустріального, постіндустріального та міжнародного інтеграційного суспільства [1,c.141]. Новий технологічний базис 
виникає на основі попереднього, від ступеню розвитку якого залежатиме поширення інтеграційних процесів, що охоплюють сферу торгівлі, 
виробництва, науково-технічного обміну тощо, поглиблення інтернаціоналізації суспільного відтворення в цілому під впливом глобальної 
інтеграції, що поглиблюється в світовому господарстві. 

Особливо важливим питанням у новому регіоналізм, при розгляді впливу регіональних торгівельних угод  на розвиток країн, що 
розвиваються,  є елементи глибокої інтеграції з розвиненими країнами, які стають вирішальними в забезпеченні потенційних зв'язків між 
розширенням торгівлі та підвищенням продуктивності праці. Угоди трансконтинентального характеру, які стали характерною ознакою 

нового регіоналізму, активно укладають як країни, що розвиваються, так і розвинуті країни. Серед останніх особливо виділяються країни 
EU (з 32 регіональних торговельних угод 20 мають трансконтинентальний характер), EFTA (відповідно, 22 і 16), США (13 і 8), Японія (13 і 

4) та інші.  Серед країн, що розвиваються, високу активність у розвитку нових інтеграційних форм взаємодії реалізують: Чилі (країною 
укладено 22 регіоналі інтеграційні угоди, в тому числі 8 – трансконтинентального характеру), Туреччина (відповідно, 19 і 14 – найвищий 

рівень серед країн, що розвиваються), Сінгапур (19 і 5), Мексика (16 і 4), Україна (відповідно, 15 і 6), Перу (14 і 5)  та інші (табл.2).  
Таблиця  2 

Країни і об’єднання, які уклали найбільшу кількість регіональних інтеграційних угод, що нотифіковано СОТ 

в тому числі трансконтинентального характеру 

Країни/об’єднання 
Кількість 

регіональних 
торговельних угод Всього, кількість 

Питома вага інтеграційних угод 
трансконтинентального характеру у 

загальній кількості угод 
країни/об’єднання,%  

EU 32 20 62,5 
EFTA 22 16 72,7 
Чилі  22 8 36,4 
Туреччина 19 14 73,7 
Україна  15 6 40,0 
Японія  13 4 30,8 
Мексика  16 4 25,0 
Сінгапур  19 5 26,3 
Китай  10 4 40,0 
Індія  15 2 13,3 
Перу 14 5 35,7 
США 13 8 61,5 
Республіка Корея 11 5 45,5 
Малайзія 11 1 9,1 
Австралія  8 2 25,0 
Нова Зеландія 9 1 11,1 
Канада 7 2 28,6 
* з країнами, що належать до інших регіональних ринків 
  
Регіональні торговельні угоди, які укладаються між розвинутими країнами та країнами, що розвиваються, часто несуть важкий 

вибір для останніх, і можуть виявитися більш дорогими, ніж очікувалося. Укладаючи угоди Північ-Південь, країни, що розвиваються, вони 
прагнуть забезпечити безпеку або збільшення доступу на ринок і отримувати високі прямі іноземні інвестиції з розвинених країн; 
домогтися більше поступок і преференцій, які не надаються іншим країнам. Крім того, країни можуть бути вимушені приєднатися до цих 
угод через побоювання втратити конкурентоспроможність з іншими країнами, що розвиваються і які вже вступили до зон вільної торгівлі з 
тими ж самими основними торгівельними партнерами (цей критерій створює атмосферу «конкурентної лібералізації»). Нарешті, 
переговорний процес у рамках ГАТТ/СОТ має дуже повільний характер, що призвело до появи деяких розчарувань з боку країн, що 
розвиваються, і втрати надій щодо більш скорішого темпу їхнього соціально-економічного розвитку.  

Подібне прагнення країн, що розвиваються, до укладанні угод з розвинутими країнами можуть зменшити можливості національної 
політики, спрямованої на підтримку розвитку та структурних змін в менш розвинутих країнах. Найчастіше, подібні угоди передбачають 
досить різке зниження тарифів на промислові товари, що робить національних виробників незахищеними перед іноземними конкурентами, 
а це, в свою чергу, стане стримуючим фактором розвитку цих галузей промисловості. Спеціальний і диференційований режим для країн, 
що розвиваються, замінюється повною взаємністю та відповідною лібералізацією. Крім того, прийняття подібних угод супроводжується 
скороченням  контролю національних урядів над прямими іноземними інвестиціями. 

Поширення торгівельних угод між країнами, що розвиваються, і розвинутими країнами  може послабити багатосторонню 
торгівельну систему та обмежити переваги вже існуючих  регіональних угод про співпрацю між країнами, що розвиваються. Зазначені 
угоди включають такі положення, які виходять за рамки правил СОТ (в таких галузях як інвестиції, права інтелектуальної власності, 
лібералізація послуг, конкурентна політика та державні закупівлі), і вони охоплюють такі області, які були виключені з торгівельних 
переговорів. Це, відповідним чином, скорочує можливості для країн, що розвиваються, для проведення активної політики на підтримку 
індустріалізації і структурних змін. Співробітництво типу Південь-Південь є більш привабливим для прискорення економічного прогресу, 
оскільки сприяє національним стратегіям розвитку.  Розвиток інтеграційної взаємодії типу Південь-Південь  є більш привабливим для цієї 
групи країн, оскільки окрім географічного фактору близькості є також спорідненість економічних потенціалів, інтересів і 
взаємодоповнюваності.   

В розвитку трансконтинентальних процесів регіональної інтеграції, спрямованих на укладання відповідних угод про створення зон 
вільної торгівлі, можна спостерігати як певні  переваги, так і певні загрози, коли переговорний процес розвивається на багатосторонній 
основі, тобто хоча б одна сторона переговорного процесу виступає у вигляді інтеграційного об’єднання. З одного боку, успішне просування 
переговорного процесу (як приклад, EU-країни Центральної Америки) сприяє розвитку трансконтинентальних потоків товарів, послуг, 
інвестицій між двома крупними ринками, що представлено певними групами країн, що в кінцевому результаті стимулює подальший 
розвиток та поглиблення регіональної інтеграції.  З іншого боку, недостатній рівень взаємодії країн-партнерів в межах інтеграційного 
об’єднання ускладнює переговорний процес, оскільки процес координації і погодження дуже ускладнюється (EU-ASEAN, EU-
MERCOSUR), тому, як результат, більш потужне інтеграційне об’єднання починає ініціювання двостороннього переговорного процесу 
(EU-Сінгапур, EU-Колумбія і т.п.)   

Таким чином, розширення інтеграції за своєю суттю охоплює зазначені елементи поглиблення інтеграції із залученням нових країн, 
що включає повне розширення (розвиток континентального напряму регіональної інтеграції) та подальше розширення існуючого 
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інтеграційного об’єднання через залучення, в тому числі на трансконтинентальній основі, нових членів інтеграційного об’єднання (як 
окремих країн, так і вже існуючих регіональних інтеграційних об’єднань). З огляду на це, розвиток континентальних та 
трансконтинентальних напрямків розвитку регіональної інтеграції, її поглиблення та розширення є взаємодоповнюючими напрямами 
розвитку регіоналізації світової економіки в умовах глобальної інтеграції. Країни світи обирають власну стратегію участі у процесах 
регіональної інтеграції в залежності від тих завдань, які визначаються їхнім рівнем соціально-економічного розвитку, наявним потенціалом, 
характером розвитку зовнішніх відносин тощо. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  ОТРАСЛИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ 
 

Швецова Н.Е., аспирант кафедры экономической теории ДонНУ   
   

ШвецоваН.Е. Инвестиционный потенциал отрасли: теоретические подходы к определению сущности.  
В работе обоснована актуальность изучения проблемы инвестиционного потенциала, поскольку именно инвестиционный потенциал 
является фундаментальной основой развития национальной экономики.  
Проведен критический анализ понятия «потенциал», рассмотрены различные подходы к определению его сущности как  в аспекте 
наличия ресурсов, в аспекте наличия возможностей и в аспекте способности достижения конкретной цели.  
Систематизированы подходы к определению экономической категории «инвестиция». На основании проведенного анализа 
сформулировано авторское определение категории «инвестиции».  
Систематизированы теоретические подходы к определению сущности понятия «инвестиционный потенциал». Сформулировано 
авторское определение экономической категории «инвестиционный потенциал». Представлена система взаимосвязей инвестиционного 
потенциала предприятия, региона, отрасли и экономики в целом. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный потенциал, национальная экономика, отрасль, регион, экономическое развитие. 
Швецова Н. Є. Інвестиційний потенціал галузі: теоретичні підходи щодо визначення  суті.  
В роботі обґрунтована актуальність вивчення проблеми інвестиційного потенціалу, оскільки саме інвестиційний потенціал є 
фундаментальною основою розвитку національної економіки.   
Здійснено критичний аналіз поняття «потенціал», розглянуто різні підходи щодо визначення його сутності як в аспекті наявності 
ресурсів, в аспекті наявності можливостей, так і в аспекті здатності досягнення мети. Систематизовано підходи щодо визначення 
економічної категорії «інвестиції». На основі проведеного аналізу сформулювало авторське визначення дефініції «інвестиції».  
Систематизовано теоретичні підходи щодо визначення сутності поняття «інвестиційний потенціал». Сформульовано авторське 
визначення економічної категорії «інвестиційний потенціал». Представлено система взаємозв’язків інвестиційного потенціалу 
підприємства, регіону, галузі та економіки в цілому. 
Ключові слова: інвестиції, інвестиційний потенціал, національна економіка, галузь, регіон, економічний розвиток. 
Shvetzova N.E. Іnvestment potential of the branch: the theoretical approaches to determination. 
 In this pepper the urgency of learning problems of the investment potential, because exactly investment potential is fundamental basis of the 
development of national economy.  
In the article the critical analysis of concept «potential», is studied different approaches to determinate: as the availability of resources, as the 
availability of opportunities, as the ability to achieve specific goal.  
Were systematized approaches to determinate economic category «investments». Were systematized theoretic approaches to determinate the 
definition of «investment potential».  
Was created by the author’s definition of the economy category «investment potential».  
Developed the system of relationships between investment potential of the enterprise, investment potential of the area, investment potential of the 
branch and investment potential of the national economy.  
Keywords:  investments, investment potential, national economy, area, branch, development of national economy    
 

Актуальность темы исследования. Показатели социально-экономического роста отечественной экономики свидетельствуют о 
том, что для динамичного и эффективного развития Украины на современном этапе требуются большие объемы инвестиций в базовые 
отрасли экономики. Только на такой основе возможно обновить устаревшую материально-техническую базу страны и выйти на 
принципиально новый уровень производства: от ресурсоемкого – до энергосберегающего и обеспечивающего  информационно-
инновационную модель национальной экономики. 

В процессе данных преобразований базовых отраслей экономики ключевым элементом является инвестиционный потенциал. 
Причём, это касается как экономики Украины в целом, так и каждой из её базовых отраслей, поскольку инвестиционный потенциал 
является фундаментальной основой устойчивого развития национальной экономики.  В связи с этим возникает объективная 
необходимость всестороннего изучения и анализа экономической категории «инвестиционный потенциал». Практическое значение 
такого исследования состоит в поиске эффективной модели управления формированием и использованием инвестиционного потенциала 
предприятия, отрасли, региона и национальной экономики в целом. 

Анализ последних публикаций. Изучению данной проблемы посвящены работы многих отечественных ученых, а именно; Р. 
Бочарука, Г.Вознюка, В. Гринёвой, Т. Макух, Ю. Макогона, Т. Ореховой и других. Несмотря на большой интерес ученых к  изучению 
проблемы формирования и оценки инвестиционного потенциала на данный момент нет единого подхода к определению сущности 
данного понятия. Это касается понимания сути инвестиционного потенциала предприятия, региона, отрасли и экономики страны в 
целом. Различие подходов к определению сущности инвестиционного потенциала затрудняет управление процессом его формирования и 
использования. 

Постановка проблемы и цель исследования. Целью данной статьи является определение сущности инвестиционного 
потенциала как экономической категории на основе анализа и систематизации подходов к определению понятий «инвестиции» и 
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«инвестиционный потенциал». 
Результаты исследования.  Изучив различные подходы к определению инвестиционного потенциала предприятия, можно их 

систематизировать  по нескольким направлениям. Нами выделено семь критериев, по которым можно систематизировать подходы 
учёных к определению сущности рассматриваемой категории. 

1. Ресурсный подход. Ряд ученых, среди которых Иванов Г., Макух Т., Лосева С., Зубкова В.   определяют инвестиционный 
потенциал предприятия как совокупность ресурсов. 

Иванов Г. трактует инвестиционный потенциал как совокупность инвестиционных ресурсов, составляющих ту часть 
накопленного капитала, которая представлена на инвестиционном рынке в форме потенциального инвестиционного спроса [1].   

Макух Т. определяет инвестиционный потенциал как совокупность существующих материальных  и нематериальных, трудовых 
и организационно-управленческих ресурсов предприятия, которые характеризуют его способность принимать и осваивать 
инвестиционные средства [2]. 

Матвеев В. утверждает, что инвестиционный потенциал – это набор условий, интеллектуальных и материальных благ, которые 
обеспечивают инвестиционную деятельность и ограничивают процент риска инвестирования [3]. 

Лосева С. и Зубкова В. под инвестиционным потенциалом предприятия понимают совокупность финансовых и инвестиционных 
ресурсов, которые позволяют ему осуществлять инвестиционную деятельность, которая направлена на обеспечение эффективной и 
стабильной хозяйственной деятельности предприятия [4]. 

2. Мобилизационный подход (подход с позиции мобилизации ресурсов для осуществления деятельности). Сторонники такого 
похода понятие инвестиционного потенциала предприятия отождествляют с возможностью мобилизации ресурсов для осуществления 
инвестиционной деятельности, то есть как инвестиционную привлекательность экономической системы.     

В частности, Носова О. определяет инвестиционный потенциал как наличие собственных финансовых ресурсов и способность 
предприятия привлечь ресурсы для осуществления инвестиционной деятельности [5]. 

3. “Возможностный” подход. Этот подход объединяет ученых, которые трактуют инвестиционный потенциал как возможность 
вложения (освоения) инвестиционных ресурсов.   

Коюда О. и Гриньова В. считают, что инвестиционный потенциал предприятия – это возможность вложения капитала с целью 
последующего его увеличения или инвестиционные возможности ведения, поддержки или сохранения чего-либо [6]. 

Егоров А. трактует инвестиционный потенциал как способность экономической системы и ее отдельных субъектов освоить 
инвестиционные ресурсы [7]. 

4. “Ресурсно-возможностный” подход. Четвертый подход характеризует инвестиционный потенциал как совокупность 
ресурсов и возможностей, что, по нашему мнению, является комплексной характеристикой данного понятия. 

Сторонником такого подхода является Покатаева К. Она  определяет инвестиционный потенциал предприятия как 
организованную совокупность существующих экономических ресурсов, которая пребывает в системной целостности, а также  
определенных ими на современном этапе развития, возможностей по поводу мобилизации внутренних и внешних инвестиционных 
средств реализации стратегических тактических целей предприятия через механизм инвестирования [8].  

Кучерук Г. и Вовк О. рассматривают инвестиционный потенциал предприятия как организованную совокупность внутренних и 
внешних экономических возможностей и ресурсов, которые создают условия для развития предприятия и обеспечивают реализацию 
стратегических и тактических целей предприятия в сфере инвестиционной деятельности [9]. 

Юхновский И. трактует инвестиционный потенциал экономики как систему финансовых, технических, трудовых ресурсов, 
которые обеспечивают инвестиционную привлекательность экономики и выражают способность к инвестированию и к апробации 
капитала с целью удовлетворения потребностей расширенного воспроизводства [10].  

5. Системный подход. Согласно этому подходу, инвестиционный потенциал является составной частью экономического 
потенциала. Дорошенко Ю. рассматривает инвестиционный потенциал как подсистему экономического потенциала, как финансовые 
ресурсы предприятия «в работе». [11] 

Боросенко А. отмечает, что экономический потенциал, как правило, рассматривается как система, состоящая из подсистем – 
потенциалов различного порядка. Потенциал более высокого уровня состоит из потенциалов одного уровня, обусловлен такими 
свойствами экономических ресурсов, как взаимозаменяемость и взаимодополняемость. Таким образом, инвестиционный потенциал 
видится в качестве составной части системы более высокого порядка – экономического потенциала. В рамках данного подхода 
инвестиционный потенциал отождествляется с понятием основных средств производства и возможностью их обновления. 

Таблица 1 
Подходы авторов к определению понятия «потенциал» 

Подходы Автор Определение 
О. Скопненко,  
Т. Цимбалюк  

Потенциал (от лат. «potentia») – средства, запасы, источники, которые 
могут быть использованы. 

Д. Черников 
Потенциал – совокупность необходимых для функционирования или 
развития системы различных видов ресурсов. Как ресурс 

В. Архангельский 
Потенциал – средства, запасы, источники, которые существуют и 
могут быть мобилизованы для достижения определенной цели или 
решения определенной задачи. 

Б. Мочалов 

Потенциал – совокупность накопленных ресурсов и их 
использованных и не использованных потенциальных возможностей в 
сфере производства материальных благ и услуг с целью наиболее 
полного удовлетворения потребностей общества. 

А. Прохоров 

Потенциал –   средства, запасы, источники, которые есть в реальности 
и могут быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для 
достижения поставленных целей, с одной стороны и как возможности 
определенной личности или определенного субъекта, общества в 
целом или государства в определенной сфере. 

Как совокупность 
ресурсов и 
возможностей 

В. Бутромеева 
Потенциал – во-первых, совокупность существующих средств, 
возможностей, источников; во-вторых, это точечная энергетическая 
характеристика любого силового поля. 

Как сила Н. Васюков Потенциал – это сила, могущество. 
Как способность С. Ожегов  Потенциал – означает способный, способный быть. 

О. Божанова  
Потенциал – базовый (основной)  элемент предприятия, который 
объединяет в себе цель, движущую силу и источники его развития.  

Как возможность 

С. Васильченко 
Потенциал – источник возможностей, которые могут быть приведены 
в действие и используются  для решения разных вопросов.  

 
6. Структурный подход.  Этот подход предложен Бочаровым В. и основывается на анализе структуры инвестиционного спроса 

и выделяет собственно потенциальный спрос и конкретное предложение капитала. И на основании этого определяет, что потенциальный 
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спрос возникает при отсутствии намерения у субъекта хозяйствования при имеющемся доходе направлять его на цели накопления, и 
называет его формальным, определяя его как инвестиционный потенциал, то есть источники для будущего финансирования. Второй вид 
инвестиционного спроса Бочаров В. рассматривает как конкретную реализацию намерений субъекта инвестиционной деятельности в 
форме предложения капитала. Автор подразумевает существование связи между инвестиционным потенциалом и конкретной 
реализацией инвестиционного потенциала [12]. 

7. Целевой подход.  Согласно седьмому подходу, инвестиционный потенциал является возможностью удовлетворить 
потребности расширенного воспроизводства. Активным сторонником данного подхода является Намлиева Н. [13]. 

Изучив ряд подходов к определению понятия  «инвестиционный потенциал», можно сделать вывод о том, что на данный момент 
среди ученых нет единой точки зрения по данному вопросу. 
Чтобы более досконально разобраться в сущности экономической категории «инвестиционный потенциал» и дать определение данной 
категории необходимо точки зрения учёных на понятия «потенциал» и «инвестиции». 

И. Юхновским были систематизированы подходы к определению понятия «потенциал».  Доработав и расширив систематизацию 
Юхновского И., можем сделать вывод о том, что данное понятие целесообразно рассмотривать  с  позиции ресурсов,  возможности  и  
способности.  

Так, ряд учёных, среди  которых  Скопненко О., Цимбалюк Т., Черников Д., Архангельский В., трактуют потенциал как 
совокупность ресурсов, запасов и источников  ресурсов.  Ожегов С. считает,  что потенциал – это способность к чему либо. Божанова О., 
Васильченко С.  определяют «потенциал» как возможность осуществления чего-либо или достижения чего-либо. 

Таким образом, основываясь на проведенном анализе, понятие «потенциал» можно охарактеризовать как собирательное понятие, 
которое, с одной стороны, подразумевает способность предприятия осуществить определенный вид деятельности, но с другой стороны, 
на эту способность прямое влияние оказывает наличие ресурсов для осуществления конкретного вида деятельности.  

Потенциал – это способность чего-либо достичь определенного результата в будущем, используя все ресурсы и возможности в 
конкретный момент времени. 

С целью анализа и изучения сущности инвестиционного потенциала, необходимо разобраться со второй основополагающей 
категорией – инвестиции. Дефиниция «инвестиции» широко используется в современной  литературе, но, несмотря на это, нет единой 
точки зрения по поводу определения сущности данной категории. Поэтому необходимо изучить различные трактовки категории 
«инвестиции», основные из которых представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Основные подходы к определению понятия «инвестиции» 

АВТОРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Дж. Кейнс 
Инвестиции –  текущий прирост ценностей капитального имущества в результате производственной 
деятельности данного периода, часть дохода за данный период, которая не была использована для 
потребления. 

С. Фишер 
Р. Дорнбуш 
Р. Шмалензи 

Инвестиции – использование части текущего выпуска для добавления к имеющемуся капитальному 
запасу. 

К. Макконелл 
С. Брю 

Инвестиции – затраты на производство, накопление средств производства и увеличение 
материальных запасов. 

В. Геец 
Б.  Данилишин 
 В. Федоренко 

Инвестиции – это затраты средств, часть дохода, которая используется не на текущее потребление, а 
на воспроизведение всего общественного и 
индивидуального капитала, конечной целью которых является получение новых, более высоких 
доходов или социального эффекта в будущем. 

Я. Гольдферб   
Л.  Гавриленко 
Т. Хачатуров Инвестиции – затраты на воспроизводство основных фондов, их увеличение и совершенствование. 
В.  Жданов Инвестиции – означает затраты на новое строительство или покупку нового оборудования. 

В. Золотогоров 
Инвестиции – расходы на создание, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение 
основного капитала, а также связанное с этим изменение оборотного капитала. 

И. Бланк 

Инвесиции – вложения в воспроизводство основных средств, инновационных, нематериальных 
активов, в прирост запасов товарно-материальных ценностей и другие объекты инвестирования, 
связанные с ведением операционной деятельности предприятия или улучшением условий труда и 
быта.   

У. Шарп 
Реальные инвестиции – вложения в какой-либо тип материально осязаемых активов, такие как земля, 
здания, сооружения.  

 
Как видно из табл. 2, категория  «инвестиции», рассматривается в различных аспектах: 

- как часть текущего потребления, перенесенная в будущее; 
- как затраты на воспроизводство основных производственных фондов; 
- как вложения в материальные активы; 
- как затраты на воспроизводство капитала. 

Известны многие критерии, по которым систематизируются различные виды инвестиций. В зависимости от инвестора 
различают: государственные и частные инвестиции. В зависимости от  объекта инвестирования различают финансовые, портфельные и 
реальные. В нашей статье мы акцентируем внимание на реальные инвестиции, так как именно данный вид инвестиций направлен на 
расширенное воспроизводство. Таким образом, инвестиции в реальный сектор экономики – это капиталовложения, которые 
способствуют либо расширению, либо изменению процесса производства с целью достижения экономического и (или) социального 
эффекта. 

Основываясь на изложенном выше материале, можно дать определение инвестиционного потенциала как возможность и 
способность конкретного субъекта либо сектора экономики привлечь инвестиционные ресурсы и осуществить капиталовложения с 
целью расширения производства либо изменения процесса производства для достижения экономического либо социального эффекта. 

Говоря о реальных инвестициях, необходимо выделять различные уровни формирования инвестиционного потенциала, а именно: 
микроуровень – инвестиционный потенциал предприятия (субъекта хозяйствования), мезоуровень – инвестиционный потенциал региона, 
макроуровень – инвестиционный потенциал страны.  

Инвестиционный потенциал каждого уровня оказывает влияние и находится под влияние инвестиционного потенциала 
вышестоящего и нижестоящего уровней. Так на формирование инвестиционного потенциала субъекта хозяйствования оказывает 
влияние инвестиционный потенциал региона, в котором данный субъект хозяйствования функционирует, а на инвестиционный 
потенциал региона соответственно оказывает влияние инвестиционный потенциал страны. В процессе формирования и воспроизводства 
инвестиционный потенциал страны оказывается под влиянием инвестиционных потенциалов всех регионов данной страны, которые в 
свою очередь формируются на основании инвестиционных потенциалов всех субъектов хозяйствования данного региона (рис.1.). 
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Рис.1. Взаимосвязь инвестиционных потенциалов различных уровней экономики 
 

Инвестиционный потенциал отрасли находится в центре данной системы взаимосвязей. На процесс воспроизводства 
инвестиционного потенциала отрасли оказывает влияние инвестиционный потенциал страны в целом, регионов, в которых представлены 
актива данной отрасли, и инвестиционные потенциалы самих активов. В связи с этим определение факторов, которые оказывают 
влияние на формирование и воспроизводство инвестиционного потенциала отрасли, является ключевым вопросом при изучении данной 
проблемы. 

Выводы. Результатом данного исследования является систематизация подходов к определению понятий «потенциал», 
«инвестиции», а также изучение и анализ основных характеристик категории «инвестиционный потенциал». Проведенный анализ 
позволил сформулировать определение экономической категории «инвестиционный потенциал», который представляет собой 
возможность и способность конкретного субъекта либо сектора экономики привлечь инвестиционные ресурсы и осуществить 
капиталовложения с целью расширения производства либо изменения процесса производства для достижения экономического либо 
социального эффекта. Кроме того, выделены различные уровни формирования инвестиционного потенциала, а именно: инвестиционный 
потенциал предприятия, региона, отрасли и национальной экономики в целом. 
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ДЕТЕРМІНАНТИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕЛІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ МАКРОРЕГІОНІВ 
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Шишацький А.В. Детермінанти європейської моделі конкурентоспроможного розвитку макрорегіонів.  
У статті розглянуті проблеми формування європейської моделі регіонального розвитку та концепції її компліментарності. Описано принцип 
«відповідності фінансування». Виявлено, що політика компліментарності не має єдиної думки щодо впливу політики зближення регіонів 
ЄС в їх економічному зростанні. Акцент зроблений на ролі структурних фондів ЄС, яку вони відіграють у досягненні ефектів її 
компліментарності. Відзначено, що політика ЄС спрямована на три стратегічні цілі: сприяння розвитку і структурної перебудови в 
регіонах, підтримки економічного і соціального перетворення в регіонах, стимулювання адаптації та модернізації політики та ін. Дано деякі 
фактичні показники регіонів, які отримують підтримку. У статті зазначено, що Європейський фонд регіонального розвитку займається 
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програмами, які присвячені питанням регіонального розвитку, конкурентоспроможності, економічних змін, територіальної співпраці. 
Визначено цілі, які сприяють досягненню цих напрямків. Перераховані основні напрямки дій щодо забезпечення зайнятості населення. 
Також перераховані сфери інвестування (знання, інновації, транспорт, екологічний захист, людські ресурси). Показана динаміка 
фінансування програм регіональної конкурентоспроможності та зайнятості, а також географія розподілу проектів за програмою 
європейських фондів. 
Ключові слова: Європейський Союз, європейська спільнота, модель регіонального розвитку, співфінансування, компліментарність, 
фінансові кошти, конкурентоспроможність, ефективність, європейський фонд, стратегічні цілі, проект. 
Шишацкий А.В. Детерминанты европейской модели конкурентоспособного развития макрорегионов. 
В статье рассмотрены проблемы формирования европейской модели регионального развития и концепции ее комплиментарности. Описан 
принцип «соответствия финансирования». Выявлено, что политика комплиментарности не имеет единой мысли относительно влияния 
политики сближения регионов ЕС в их экономическом росте. Акцент сделан на роли структурных фондов ЕС, которую они играют в 
достижении эффектов ее комплиментарности. Отмечено, что политика ЕС направлена на три стратегические цели: содействия развитию и 
структурной перестройки в регионах, поддержки экономического и социального преобразования в регионах, стимулирования адаптации и 
модернизации политики и пр. Даны некоторые фактические показатели регионов, которые получают поддержку. В статье отмечено, что 
Европейский фонд регионального развития занимается программами, которые посвящены вопросам регионального развития, 
конкурентоспособности, экономическим изменениям, территориальному сотрудничеству. Определены цели, которые способствуют 
достижению этих направлений. Перечислены основные направления действий относительно обеспечения занятости населения. Также 
перечислены сферы инвестирования (знания, инновации, транспорт, экологическая защита, человеческие ресурсы). Показана динамика 
финансирования программ региональной конкурентоспособности и занятости, а также география распределения проектов по программе 
европейских фондов.  
Ключевые слова: Европейский Союз, европейское сообщество, модель регионального развития, софинансирование, комплементарность, 
финансовые средства, конкурентоспособность, эффективность, европейский фонд, стратегические цели, проект. 
Shishackiy A.V. Determinants of competitive European model of macro-regions. 
The article deals with the problem of the formation of the European model of regional development and the concept of complementarity. It describes 
the principle of "matching funds." We found that the policy of complementarity has no consensus on the impact of cohesion policy EU regions in 
their economic growth. Emphasis is placed on the role of EU structural funds play in achieving effect of complementarity. It is noted that the EU 
policy focused on three strategic objectives: promoting the development and structural adjustment of regions, support economic and social 
transformation in the region, promoting the adaptation and modernization of policies and so on. Given some actual performance of regions that 
receive support. The article stated that the European Regional Development Fund has been programs that focus on issues of regional development, 
competitiveness, economic change, territorial cooperation. Defined goals that contribute to these trends. These main areas of action to ensure 
employment. Also listed investment areas (knowledge, innovation, transport, environmental protection, human resources). Shows the dynamics of 
financing regional competitiveness and employment, and geography distribution projects under the European funds. 
Keywords: European Union, the European Community, the model of regional development, resource sharing, complementarity, financial resources, 
competitiveness, efficiency, european capital, strategic goals, project. 
 

У Договорі про створення Європейської спільноти економічне та соціальне зближення визначені з точки зору скорочення 
регіональних відмінностей у рівні розвитку європейських країн, що оцінюється, як правило, через ВВП на душу населення за паритетом 
купівельної спроможності. У цьому контексті концепція компліментарності політики регіонального розвитку, в основному спирається на 
уявлення про те, що інвестування з європейських фондів країн і регіонів має в основному спрямовуватись у розвиток регіональної 
інфраструктури, людського капіталу, а також фінансування НДДКР і неприбуткової економічної діяльності.  

Дослідженню проблем формування європейської моделі регіонального розвитку присвячені праці      В.Андрійчука, О.Білоруса, 
І.Бураковського, В.Будкіна, О.Власюка, В.Гейця,  Д.Лук'яненка, Ю.Макогона,           М. Нікітіної, А.Філіпенка, В. Чужикова та багатьох 
інших. Ідеї створення спільного європейського регіонального простору знайшли своє відображення у працях Р.Барнетта, В.Бору, 
Ю.Ваннопа, А.Вільямса, Б.Йохансона, М.Кітінга, М.МакДжиніса, Г.МакЛейда, Х.Патсі, А.Родрігеса-Посе, В.Салет, Дж.Сіма, К.Станлберга, 
М.Сторпера, М.Тельо, А.Фалузі, Р.Хадсона, С.Харді, М.Харта та інших.  

Комплементарність означає, що кошти Європейського Союзу не мають замінювати, а повинні доповнювати національні 
регіональні фонди і програми. Одним із загальних принципів фінансування проектів із фондів ЄС є участь держав-членів (або їх регіонів) у 
співфінансуванні цих фондів. 

Отже, розміри додаткового фінансування визначаються, виходячи з потреби в інвестиціях у регіональну інфраструктуру, 
людський капітал і неприбуткову економічну діяльність країни або регіону, з одного боку, а також із фактичного (чи планованого) 
співфінансування країною або регіоном та ЄС − з іншого. 

Як ключовий принцип комплементарність лежить в основі більшості проектів фінансування інфраструктури країн ЄС, таких як 
будівництво нових доріг, мостів або проектів допомоги у створенні робочих місць у контексті політики зближення ЄС. 

Можна стверджувати, що в рамках концепції комплементарності кошти ЄС не замінюють безпосередньо національні або 
регіональні інвестиції у фізичну інфраструктуру, освіту, професійну підготовку, економіку знань, а також проекти екологічної стійкості, а 
служать додатковим джерелом фінансування такого роду проектів, що ініціюються на національному та регіональному рівні [3]. 

Згідно із дослідженнями Едервіна [4] кошти ЄС можуть витісняти національну фінансову підтримку «відстаючих регіонів» у 
середньому на 17%, незважаючи на вимоги співфінансування з боку національних або регіональних урядів. 

Загальне правило для надання додаткових інвестиційних коштів фондів ЄС − розподіл фінансування з національними джерелами 
інвестицій 50 на 50. 

Цей так званий принцип «відповідності фінансування» спрямований на забезпечення взаємодоповнюючих відносин. Для 
проектів, що реалізуються в бідних регіонах, внесок ЄС сягає 85% від загальної вартості. Первинна логіка відмінностей у розмірах 
співфінансування національних урядів у ЄС проста. Національні та регіональні уряди найменш розвинутих країн ЄС не мають фінансових 
коштів для співфінансування проектів і програм. У зв'язку з цим вимоги високої частки співфінансування можуть перешкоджати 
спрямуванню коштів у ці регіони. Для найбільш бідних регіонів нижчі ставки співфінансування мають стимулювати економічне зростання 
[4]. 

Ефективність комплементарності також часто вимірюється в термінах кінцевих результатів проектів спільної політики порівняно 
із ситуацією «без проектів» ЄС [1].  

Такий тип оцінки політики традиційно є складним завданням. Велика кількість подібних оцінок була проведена на основі 
експериментальних підходів і моделей, які включають побудову гіпотези, що припускає можливі сценарії розвитку ситуації у відсутності 
вже наявного регіонального проекту [5].  

Таким чином, «конкретні моделі відповідної сфери політики розроблені й моделюються в різній мірі складності, виходячи із 
цілей оцінки рівня впливу проектів на ті або інші показники економічного та соціального розвитку регіонів [наприклад, темпи 
економічного зростання, рівень безробіття, обсяг торгівлі, розвиток технологій і інновацій, економічні трансформації та ін.]» [3].  

Проте, незважаючи на велику кількість досліджень ефективності політики комплементарності, немає чіткої єдиної думки щодо 
впливу політики зближення регіонів ЄС на їх економічне зростання [4].  

З іншого боку, за даними Європейської комісії [5], верифікація ефективності політики комплементарності відбувається тоді, коли 
є реальна підтримка «національних громадських структур» (тобто витрати держав-членів ЄС доповнюються національними програмами 
витрат держав-членів, подібними до тих, які підтримуються із структурних фондів ЄС).  
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Більшість досліджень присвячена несистематичній оцінці відмінностей у рівні комлементарності, які були прийняті для тих або 
інших регіонів ЄС, а також тому, наскільки така диференціація може бути виправдана в контексті політики об'єднання ЄС.  

Переважно досягнення ефектів від комплементарності та її різної міри від одного до іншого регіонів залежать від тієї ролі, яку 
відіграють структурні фонди ЄС.  

Роль структурних фондів може розглядатись у площинах трьох типів політики. 
Що стосується ролі ресурсної політики розподілу, основні проблеми обумовлені швидкою інтеграцією ринку, розширенням ЄС, 

новими технологіями й демографічними змінами, які призводять до структурної перебудови економічної діяльності на місцях [4]. 
Без активної регіональної політики за підтримки ЄС бідні та периферійні регіони можуть втратити свою 

конкурентоспроможність, отримати падіння зайнятості й соціальної згуртованості. Для вирішення цієї проблеми економічної нерівності 
між бідними та багатими регіонами, видаються необхідні фінансові трансферти від багатих до бідних. Водночас цей тип перерозподільної 
політики служить для стимулювання ендогенного економічного зростання в бідних областях. Отже, висока міра комплементарності й 
велика частка Фондів ЄС у фінансуванні проектів є виправданими. Крім того, механізм політики перерозподілу призначений для 
забезпечення справедливого і прийнятного розподілу коштів із бюджету ЄС до бюджетів країн-членів. Як відзначають Барнет та Бору: 
«Той факт, що структурні фонди надходять до державної скарбниці, а не безпосередньо в регіони, є ще одним аспектом компромісу» [3].  

Можна також зауважити, що ЄС забезпечує більш високу частку додаткових коштів для відсталих регіонів із точки зору 
місцевого ринку праці. Більш висока частка сфери послуг у структурі зайнятості говорить на користь зниження рівня фінансування, тоді як 
більш високі довгострокові тенденції безробіття в окремих країнах і регіонах припускають використання більш високого рівня 
комлементарності. 

Політика зближення у ЄС постійно перебуває у стані реформування. Так, наприклад, на стадії розширення ЄС-15 у ЄС-25 у 
період 2000-2006 рр. істотно збільшилися регіональні відмінності в доходах і зайнятості у ЄС, оскільки середній ВВП на душу населення в 
десяти нових державах-членах був менше половини від середнього показника по ЄС у цілому, і тільки близько 55% населення були в 
активній зайнятості порівняно із приблизно 65% у ЄС-15.  

У цілому бюджет на 2000-2006 рр. політики зближення ЄС становив 213 млрд євро для ЄС-15, також додатково було виділено 22 
млрд євро винятково для нових держав-членів на період 2004-2006 рр. [5].  

Політика ЄС спрямована на три стратегічні мети:  
сприяння розвитку і структурній перебудові в регіонах, у яких ВВП на душу населення не досягає 75% від середнього показника 

по ЄС; 
підтримка економічних і соціальних перетворень у регіонах, що зазнають структурних труднощів; 
стимулювання адаптації та модернізації політики і системи освіти, професійної підготовки і зайнятості.  
Пріоритетні регіони для отримання підтримки, виходячи із Пріоритету (цілі) 1, охоплюють 37% від загального населення ЄС-25 

(близько 170 млн жителів). Обсяг фінансових ресурсів, що надаються такими структурними фондами ЄС: Європейський Фонд 
регіонального розвитку (ЄФРР), Європейський соціальний фонд (ESF), Європейський Фонд орієнтації і гарантій в області сільського 
господарства (EAGGF) і Фінансовий інструмент орієнтації рибальства (FIFG), становив близько 150 млрд євро в період 2000-2006 рр. Крім 
того, додатково було виділено 25 млрд євро на дві нові території держав-членів, що мають право на найвищий можливий рівень підтримки 
зі структурних фондів і фондів згуртування.  

Близько 40% з 175 млрд євро Фонду згуртування було витрачено на інфраструктуру, з яких близько половини було виділено на 
транспорт і одна третина на навколишнє середовище. Крім того, близько 34 і 25% з 175 млрд євро було виділено на створення 
продуктивного середовища для підприємств і розвиток людських ресурсів відповідно.  

Більше 15% населення ЄС-25 (тобто 70 млн осіб) проживають у регіонах, які належать до пріоритету Цілі 2. На фінансування цих 
програм Європейського фонду регіонального розвитку і Європейського соціального фонду в період 2000-2006 рр. було виділено близько 23 
млрд євро. Із загальної суми фінансування близько 55% було витрачено на продуктивне середовище для підтримки малих і середніх 
підприємств у цих регіонах, 24% на фізичну регенерацію і навколишнє середовище колишніх промислових об'єктів, а інші 21% − на 
розвиток людських ресурсів. 

Лісабонська Угода лідерів ЄС, підписана на саміті в Лісабоні у березні 2000 р., спрямована на підвищення 
конкурентоспроможності ЄС шляхом підтримки розвитку економіки, що ґрунтується на знаннях через економічні реформи й підвищення 
темпів зростання інвестицій.  

У зв'язку із цим Європейська Комісія (2007) надає велике значення тому факту, що Політика згуртування має бути погоджена з 
цілями Лісабонської стратегії просування зростання і зайнятості.  

Фінансова підтримка структурних фондів ЄС, як і раніше, зосереджена на інфраструктурі й розвитку людського капіталу з 
акцентом на пріоритеті Лісабонської стратегії − економіці, що ґрунтується на знаннях.  

У контексті «нової» політики об'єднання близько 347 млрд євро за період з 2007 по 2013 р. було виділено на підтримку 
регіонального зростання і стимулювання створення робочих місць. Більше 80% від загального обсягу коштів (тобто 283 млрд євро) 
спрямовано на «конвергенцію» регіонів, за показником ВВП на душу населення, що становить менше 75% від середнього показника по ЄС. 
На ці регіони припадає 35% від загальної чисельності населення ЄС.  

На цілі 2 та 3 виділено близько 55 млрд євро у рамках програм підтримки регіональної конкурентоспроможності і зайнятості. 
Додатково було виділено 8,7 млрд євро на розвиток транскордонної, транснаціональної та міжрегіональної співпраці у рамках Європейської 
програми територіальної співпраці.  

Європейський фонд регіонального розвитку сприяє програмам, присвяченим питанням регіонального розвитку, економічним 
змінам, підвищенню конкурентоспроможності й територіальній співпраці на всій території ЄС, тоді як Фонд згуртування в основному 
підтримує транспорт і інфраструктуру навколишнього середовища, а також проекти з енергоефективності й поновлюваних джерел енергії в 
державах-членах, де валовий національний дохід (ВНД) нижчий, ніж 90% від середнього по ЄС.  

Під цілі конвергенції зосереджено дії Європейського фонду регіонального розвитку, спрямовані на зміцнення інфраструктури, 
конкурентоспроможності економіки, досліджень, інновацій і стійкого регіонального розвитку (рис. 1-2). 

Під цілі конкурентоспроможності Європейський фонд регіонального розвитку встановлює три пріоритети: інновації і знання 
економіки, навколишнє середовище і профілактика ризику, а також доступ віддалених районів до мереж комунікацій, транспорту і зв'язку.  

На всій території ЄС у рамках як програм конвергенції та регіональної конкурентоспроможності, так і цілей у сфері забезпечення 
зайнятості Європейського соціального фонду, забезпечує підтримку для прогнозування й регулювання економічних і соціальних змін.  

Чотири основні напрями дій:  
підвищення адаптивності працівників і підприємств,  
розширення доступу до зайнятості й участі в ринку праці;  
зміцнення соціальної інтеграції по боротьбі з дискримінацією і сприяння доступу до ринку праці для знедолених людей,  
сприяння реформі у сфері зайнятості й інтеграції. 
Відповідно до мети конвергенції Європейського соціального фонду також підтримує зусилля з підвищення рівня освіти і 

професійної підготовки, а також надає допомогу в розвитку інституціонального потенціалу й ефективності державних адміністрацій.  
За всіма програмами політики об'єднання основні сфери інвестування і їх відносні частки фінансування діляться таким чином:  
знання і інновації: майже 83 млрд євро (24% від 347 млрд євро) витрачаються на підтримку дослідницьких центрів і 

інфраструктури, технології передачі й інновацій у фірмах, а також розвиток і поширення інформаційних і комунікаційних технологій; 
транспорт: близько 76 млрд євро (22%) було виділено на поліпшення доступу регіонів, підтримку транс’європейських мереж, 

інвестування в екологічно стійкий транспорт, у міських районах зокрема; 
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екологічний захист і запобігання ризику: інвестиції близько 51 млрд євро (19%) спрямовані на фінансування інфраструктури 
переробки відходів, знезараження землі для того, щоб підготувати його до нового господарського використання, і захист від екологічних 
ризиків; 

 
Рис. 1. Фінансування політики конвергенції країн-членів ЄС [1] 

 

 
 

Рис. 2. Фінансування програм регіональної конкурентоспроможності та зайнятості [1] 
 
людські ресурси: близько 76 млрд євро (22%) виділені на освіту, програми підготовки, зайнятості та соціальної інтеграції, 

фінансовані Європейським соціальним фондом. Іншою сферою впливу є сприяння розвитку підприємництва, енергетичних мереж і 
ефективності, міської та сільської регенерації, туризму, культури і зміцненню інституціонального потенціалу органів державного 
управління (Європейська комісія, 2008).  

Політика згуртування у ЄС спрямована на модернізацію національних і регіональних економік, підтримку інновацій і 
створення робочих місць, НДДКР, ринки праці та людські ресурси, будівництво ключових мереж інфраструктури, захист навколишнього 
середовища, зростання соціальної залученості й ефективне управління.  

Ефективність виконання політики набула особливого значення починаючи з 2008 р. Зважаючи на економічну кризу, змінився 
контекст для програм політики єдності. У 2008 р. зростання ВВП у ЄС знизився на 0,3%, але у 2009 р. зниження склало більше, ніж 4%. У 
2010 і 2011 рр. ЄС повернувся до позитивних темпів приросту, але при цьому подальше зниження темпів зростання тривало й у 2012 р.  

Особливо гострий спад спостерігався у країнах Балтії, Греції, Ірландії, Португалії та Іспанії. Країни Балтії та Ірландія зуміли 
подолати кризові процеси і повернутися до позитивних тенденцій зростання. Португалія і Іспанія у 2012 р. усе ще знаходилися на стадії 
падіння. Позитивне зростання в цих країнах, за прогнозами, очікується тільки з 2014 р. Кіпр і Греція стикаються з падінням ВВП, що 
триває. 

Значно знизилася зайнятість у ЄС починаючи з 2008 р. За п'ять останніх років було скорочено 6 млн робочих місць. Після 
невеликого оздоровлення ситуації на початку 2010 р., ці скорочення тривають, починаючи з середини 2011 р. Рівень зайнятості в 
четвертому кварталі 2012 р. на 0.4% був нижче аналогічного періоду 2011 р. 

У січні 2013 р. безробіття досягло 10,8% порівняно із 8,1% у січні 2009 р. 
Останні дані демонструють явні відмінності за цими показниками серед країн-членів ЄС, особливо між Північчю і Півднем 

Єврозони. Різниця в рівні безробіття між цими двома регіонами склала 3.5 пунктів у 2000 р., у 2007 р. − вона була нульовою, а у грудні 
2012 р. зросла до 10.5 пунктів. Диференціація між найвищим і нижчим рівнем безробіття 4,9% − у січні 2013 р. і 27,0% − у листопаді 2012 
р. є найвищою. Послаблення господарської діяльності продовжує негативно впливати на трудові ринки. Очікується, що рівень безробіття у 
ЄС у 2013-2014 рр. зросте до 11%. 
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Економічний спад є причиною погіршення ділового клімату і зниження схильності до споживання. Сукупні інвестиції впали з 
21% ВВП у 2008 р. до 18% у 2012 р. Експорт товарів і послуг і іноземні прямі інвестиції різко впали у 2009 р., і дотепер їх колишній рівень 
не відновлений. 

Негативні наслідки кризи не були одночасними і рівними за масштабами по всіх державах-членах, регіонах і містах. Безліч 
національних звітів демонструють кризові тенденції, проте різні за часом виникнення й інтенсивністю прояву. 

Деякі проекти і програми відчувають потребу в інноваційній і фінансовій підтримці. Водночас потребують усе більшої 
підтримки такі напрями державної політики, як інтервенції на ринках праці, підтримка ділової активності, доступ до фінансування малого 
та середнього бізнесу. Безліч програм стикаються із проблемами зниження національного або регіонального співфінансування, 
спрямованого на розподіл ризиків і витрат. 

Фінансова консолідація на сьогодні має первинне значення для інвестиційної політики ЄС: зниження цього показника за 2009-
2011 рр. становило в середньому 12%, що особливо відбилося на інвестиційному ринку Болгарії, Румунії, Іспанії, Греції та Португалії. 
Підтримка Європейського фонду регіонального розвитку і Фонду згуртування в країни ЄС-12 склала більше третини річного обсягу 
урядових капітальних витрат. Близько половини фондів, що формуються за рахунок внесків країн-членів ЄС, було витрачено на інвестиції в 
8 з 12 країн − нових членів ЄС, і майже третину було надано Греції та Португалії. Такі ж кошти за розмірами фінансування були надані за 
програмами конвергенції регіонів Іспанії та Італії.  

Щоб відповісти на виклики кризи, установи ЄС вимушені оперативно мобілізувати всі доступні фінансові інструменти й 
адаптувати їх під політику зниження наслідків кризи.  

Майже 36 млрд євро, або 11% сукупних фондів, було переорієнтовано на вирішення невідкладних проблем держав і регіонів 
шляхом посилення фінансових вливань, у тому числі більш ніж 30 млрд євро з Європейського фонду регіонального розвитку і 5,5 млрд євро 
з Фонду згуртування ЄС. 

Головні зміни торкалися зростання інновацій і НДДКР, розширення ділової активності, енергозбережної технології та 
альтернативної енергетики, культурної та соціальної інфраструктури, доріг і ринку праці. Зниження фінансування торкнулося ICT послуг, 
програм охорони навколишнього середовища, розвитку транспорту і освіти, а також держуправління.  

Поки звіти говорять про кризу як головну причину труднощів, окремі дослідження ідентифікують чинники, що її зумовили. До 
них відносять запізнення у стартах програм регіонального розвитку, невідповідність управлінських ресурсів вимогам пріоритетних 
проектів розвитку інфраструктури, зміни в законодавстві, непослідовність політичної влади (зміни в національних і регіональних урядах, 
зміни в інституціональних структурах) і ефекти національних секторальних реформ. 

Програми політики єдності проектувалися, виходячи з необхідності сприяння Лісабонської Стратегії підтримки зростання і 
зайнятості. Лісабонська Стратегія у 2010 р. у Стратегії «Європа 2020» була визначена як успішна, у зв’язку з чим  була визначена 
спадкоємність попередніх цілей розвитку.  

Велика частина країн-членів заявляє про старт нових інвестиційних стратегій і продовження політики адаптації стратегічних 
цілей під антикризові соціально-економічні пріоритети.  

Ряд національних звітів інформує, що інструменти Політики єдності ЄС підтримують державні інвестиції в життєво важливих 
економічних сферах, як, наприклад, НДДКР, підтримка малого і середнього бізнесу, технології енергозбереження і альтернативна 
енергетика, промисловий розвиток, соціальне включення, реформи в освіті і системах перепідготовки, зайнятість. 

Фінансові інструменти були використані в усіх країнах-членах у період падіння фінансового сектору. У кінці 2011 р. по 
програмах єдності було вкладено більше ніж 8,9 млрд EUR (4,4% сукупного фінансування Європейського фонду регіонального розвитку) у 
фінансові інструменти підприємств. 

Значення Європейського соціального фонду у подоланні кризових явищ залежить від його ролі в підтримці ринку праці. Для 
країн-членів ЄС, найбільш постраждалих від кризи, Європейський соціальний фонд став головним джерелом активної політики підтримки 
ринку праці. 

 

 
 

Рис. 3. Географія розподілу проектів за програми європейських фондів у 2007-2011 рр. [2] 
 
 На 2011 р. у рамках програм і проектів, що фінансувалися європейськими фондами, були досягнуті такі результати:  

– створено майже 400 000 робочих місць (з яких 190 000, починаючи з 2010 р.). У тому числі: більш ніж 15 600 дослідницьких 
робочих місць (9 500 починаючи з 2010 р.); більш ніж 167 000 робочих місць у малому і середньому бізнесі (69 100 починаючи з 2010 р.); 
Найбільше число нових робочих місць було створене у Великобританії, Італії, Німеччині, Іспанії, Польщі і Угорщині. Це демонструє 
позитивні результати політики єдності; 

– була надана підтримка 53 240 проектів у сфері дослідження та технологічного розвитку, а також 16 000 проектів у сфері 
співпраці між підприємствами і дослідницькими установами; 

– отримали підтримку 53 160 старт-апів  (28 000 починаючи з 2010 р.) переважно в ЕС-15, але з істотною часткою в Угорщині 
та Польщі; 

– приблизно 1,9 млн осіб отримали доступ до високошвидкісного Інтернету (переважно в Іспанії, Франції, Італії); 
– починаючи з 2007 р. зроблено 1 222 мегават додаткової електроенергії з поновлюваних джерел переважно в ЕС-15; 
– 2,6 млн осіб обслуговуються проектами з постачання води і 5,7 млн осіб − проектами з постачаннях води на пустинних 

територіях;  
– було запущено понад 5 000 транспортних проектів: 460 км. Ten - T доріг і 334 км. Ten - T залізниць; 
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– приблизно 3,4 млн осіб отримали доступ до поліпшеного міського транспорту; 
– отримали підтримку понад 19 000 проектів із розвитку освітньої інфраструктури, користь від яких отримали 3,4 млн 

студентів, здебільшого в Італії, але з істотними результатами також у Болгарії, Іспанії і Греції. 
У 2009-2010 рр. сталося істотне зростання кількості учасників і проектів, що фінансуються по програмах Європейського 

соціального фонду (від 10 до більше, ніж 15 млн учасників щорічно). Профіль учасників відбиває відмінності в національних умовах і 
пріоритетах підтримки Європейського соціального фонду.  

Поки неможливо оцінити загальні результати для всіх країн-учасниць від отриманої підтримки із загальноєвропейських фондів 
і програм. Проте вивчення досвіду й результатів програм регіонального розвитку свідчить, що в багатьох випадках проведені інтервенції 
формували критичну масу, яка дозволяла зробити ривок вперед у національній або регіональній політиці НДДКР.  

Рисунок 3 демонструє географію розподілу проектів за програми європейських фондів у 2007-2011 рр. Будівництво доріг, 
підтримка ділової активності, розвиток соціальної інфраструктури, культурна спадщина і туризм стали пріоритетними сферами реалізації 
проектів. Вищий за середній рівень пріоритетності отримали проекти у сфері інновацій і НДДКР.  

Кумулятивні показники діяльності Європейського фонду регіонального розвитку і Фонду згуртування демонструють позитивні 
ефекти у сфері економічної модернізації та конкурентоспроможності. Вбудована гнучкість політики єдності спрямована на вирішення 
регіональних і національних проблем у контексті поточної кризи. Політичні дебати все більше торкаються пріоритетів майбутніх 
програмам. У деяких країнах-членах має місце істотне відставання у сфері нововведень і НДДКР, будівництві доріг, IT послугах, 
виробництві електроенергії та держуправлінні. 

Одним з прикладів реалізації в Україні політики селективної підтримки секторів-точок росту національної економіки є 
програма «Національні проекти», мультиплікативні ефекти від реалізації якої досягаються за рахунок впровадження принципу 
компліментарності і софінансування в рамках моделі державно-приватного партнерства.  

До пріоритетних напрямів впровадження програми «Національні проекти» відносяться: нова енергія, нова якість життя, нова 
інфраструктура, олімпійська надія – 2022, агроперспектива. 

В рамках даних пріоритетів державної підтримки Комітетом з економічних реформ було схвалено концепції таких 
«Національних проектів» [6]:  

«LNG Україна» - створення інфраструктури постачання скрапленого газу в Україну; 
«Енергія природи» - будівництво комплексу вітрових, сонячних та малих гідроелектростанцій, виробництво твердого 

альтернативного палива; 
 «Доступне житло» - система проектів комплексного будівництва доступного житла; 
«Нове життя - нова якість охорони материнства та дитинства; 
«Чисте місто» - система комплексів з переробки твердих побутових відходів; 
«Якісна вода» - забезпечення населення України якісною питною водою; 
«Відкритий світ» - створення інформаційно-комунікаційної освітньої мережі національного рівня на базі технологій радіозв’язку 

четвертого покоління (4G); 
«Місто майбутнього» - формування стратегічного плану та системи проектів розвитку міста; 
«Вчасна допомога» - утворення єдиних регіональних оперативно-диспетчерських служб з використанням сучасних GPS-

технологій для зменшення часу прибуття бригад швидкої медичної допомоги до пацієнта; 
 «Повітряний експрес» - залізничне пасажирське сполучення м. Київ - міжнародний аеропорт «Бориспіль» і будівництво інших 

інфраструктурних об'єктів Київського регіону; 
«Дунайський регіон» - розвиток транспортного сполучення та судноплавства в дунайському регіоні; 
«Індустріальні парки» - створення промислово-виробничої інфраструктури; 
«Технополіс» - створення інфраструктури інноваційного розвитку та високих технологій; 
Створення спортивно-туристичної інфраструктури; 
 «Зерно України» - програма розвитку зерновиробництва з високими виробничими та економічними показниками; 
«Відроджене скотарство» - розроблення зерновиробництва з високими виробничими та економічними показниками; 
«Зелені ринки» - створення мережі регіональних оптових продовольчих ринків. 
Як  свідчить світовий досвід, в умовах сучасної динамізації інноваційного розвитку країн, загострення значущості даної 

складової у формуванні національної конкурентоспроможності в глобалізованому світі, в той же час обмеженості інвестиційних ресурсів, 
як з державних, так і приватних джерел фінансування, досягнення якісних змін у структурі національної економіки у бік реалізації 
інноваційної моделі розвитку можливо лише за умови, з одного боку обґрунтованого вибору секторів економіки, які можуть надати 
максимальні мультиплікативні ефекти для інноваційного прориву держави, з іншого – за рахунок об’єднання джерел фінансування для 
реалізації таких проектів на основі державно-приватного партнерства та принципів компліментарності.        
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Шуклина В.В., Баирова А.Д. Особенности видов и направлений бенчмаркинга транспортного предприятия.  
В статье рассмотрены виды и направления, а также само понятие бенчмаркинга как маркетингового инструмента, его цель и основные 
этапы проведения. Выявлены и систематизированы особенности бенчмаркинга транспортного предприятия. Описаны правила проведения 
анализа превосходства, соблюдение которых может вывести фирму на новый уровень, наряду с лучшими предприятиями по оказанию 
транспортных услуг Рассмотрена история развития бенчмаркинга, как науки. Были определены факторы, влияющие на положительные 
результаты от нововведений в процессе проведения бенчмаркинга на транспортном предприятии. Охарактеризованы принципы 
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бенчмаркинга транспортного предприятия. Также были выявлены проблемы, возникающие при сборе информации для сравнительного 
анализа превосходства по характеристикам самого предприятия и предприятий-лидеров в данной отрасли. Обоснована целесообразность 
проведения бенчмаркинга в транспортной отрасли, как инструмента маркетингового исследования в условиях жесткой конкуренции на 
рынке транспортных услуг.  
Ключевые слова: бенчмаркинг, конкурентоспособность, транспортное предприятие, услуга. 
Шукліна В.В., Баірова А.Д. Особливості видів і напрямів бенчмаркінгу транспортного підприємства  
У статті розглянуті види і напрямки, а також саме поняття бенчмаркінга як маркетингового інструменту, його мету та основні етапи 
проведення. Виявлено та систематизовано особливості бенчмаркінга транспортного підприємства. Описані правила проведення аналізу 
переваги, дотримання яких може вивести фірму на новий рівень, поряд з найкращими підприємствами з надання транспортних послуг. 
Розглянута історія розвитку бенчмаркінгу, як науки. Були визначені фактори, що впливають на позитивні результати від нововведень у 
процесі проведення бенчмаркінгу на транспортному підприємстві. Охарактеризовані принципи бенчмаркінгу транспортного підприємства. 
Також були виявлені проблеми, що виникають при зборі інформації для порівняльного аналізу переваги за характеристиками самого 
підприємства та підприємств-лідерів у даній галузі. Обґрунтована доцільність проведення бенчмаркінгу у транспортній галузі, як 
інструменту маркетингового дослідження в умовах жорсткої конкуренції на ринку транспортних послуг.  
Ключові слова: бенчмаркінг, конкурентоспроможність, транспортне підприємство, послуга. 
Shuklina V., Bairova A. Traits and trends benchmarking transportation company.  
In article types and the directions, and also concept of a benchmarking as marketing tool, its purpose and the main stages of carrying out are 
considered. Features of a benchmarking of transport enterprise are revealed and systematized. Rules of carrying out the analysis of the superiority 
which observance can raise the firm to new level are described, alongside with the best enterprises for the rendering transport services. The history of 
development of a benchmarking, as a science is considered. The factors influencing to positive results from innovations in the course of carrying out a 
benchmarking at transport enterprise were defined. The principles of a benchmarking of transport enterprise are characterized. Also the problems 
arising at collection of information for the comparative analysis of the superiority on characteristics of the enterprise and the leading enterprises in 
this branch were revealed. Expediency of carrying out a benchmarking in transport branch, as instrument of market research in the conditions of the 
rigid competition in the market of transport services is proved. 
Keywords: benchmarking, competitiveness, transport enterprise, services. 

 
Постановка проблемы. На сегодняшний день в любой сфере рыночных отношений возникает огромное количество фирм и 

предприятий. В таких условиях вопрос о выживании и закреплении на рынке становится важнейшим, современным инструментом решения 
которого для транспортного предприятия можно рассматривать бенчмаркинг. Его сущность, в обнаружении того, что другие делают на 
рынке транспортных услуг лучше, усовершенствование и применение их методов работы, недостаточно изучена и воспринимается 
достаточно формально. 

Анализ последних исследований и публикаций: по данной проблематике помимо узкоспециализированных работ зарубежных 
авторов Р. Кэмпа, Б. Андерсена, С. Миллера, Ф. Котлера, Д. Траута, проводились исследования бенчмаркинга такими специалистами как 
Е.А. Михайловой, Г.Л. Багиева, И.А. Аренкова, Г.Л. Азоева, А.П. Челенкова,           А.К. Казанцева, А.В. Наумовой, Е.П. Голубкова. 

Выделение нерешенной проблемы. Несмотря на повышенное внимание экономической науки к сфере услуг транспортных 
предприятий, до сих пор отсутствует единое мнение относительно бенчмаркинга в его деятельности. Особую актуальность в данных 
условиях приобретает вопрос видовых особенностей  и направлений бенчмаркинга как инструмента закрепления на рынке. 

Цель научной статьи заключается в исследовании понятия бенчмаркинга, его видов и особенностей с учётом факторов, 
обуславливающих успешное проведение бенчмаркинга транспортным предприятием. 

Результаты исследования. Бенчмаркинг является относительно новым понятием в экономике, которое подразумевает изучение, 
оценку и анализ лучших показателей других организаций, и впоследствии, применение этих методик в своём транспортном 
предприятии. Это механизм сравнительного анализа  (от англ. benchmark, «начало отсчета», «зарубка») эффективности собственной 
деятельности с показателями других, более успешных, фирм, уяснение причин эффективности бизнеса партнеров, организация 
соответствующих действий для улучшения собственных показателей и их реализация. Применяется для создания конкурентного 
преимущества при решении проблем, связанных с качеством, затратами и поставкой. 

Бенчмаркинг - один из инструментов управления качеством услуг транспортного предприятия [1]. Целью является изучение 
состояния дел с качеством и эффективностью бизнеса партнеров и использование их передовых приемов и практических методов  в 
конкурентной борьбе для достижения коммерческих успехов[2]. 

Бенчмаркинг в своем развитии прошел следующий процесс эволюции: 
 первое поколение бенчмаркинга интерпретируется как реинжиринг или ретроспективный анализ транспортного продукта; 
 второе поколение - бенчмаркинг конкурентоспособности - получило развитие как наука в 1976-1986гг. благодаря 

деятельности фирмы «Xerox»; 
 третье поколение - бенчмаркинг процесса - развивается в 1982-1986гг., когда транспортные предприятия-лидеры качества 

понимают, что учиться более просто у предприятий вне их отрасли, чем исследуя конкурентов; 
 четвертое поколение - стратегический бенчмаркинг - рассматривается как систематический процесс, направленный на 

оценку альтернатив, реализацию стратегий и усовершенствование характеристик производительности на основе изучения 
успешных стратегий внешних транспортных предприятий-партнеров; 

 пятое поколение - глобальный бенчмаркинг, рассматривается как будущий инструмент организации международных 
обменов с учетом культуры и национальных особенностей процессов организации предоставления услуг транспортным 
предприятием. 

Проведение бенчмаркинга на транспортном предприятии с использованием указанных принципов предполагает последовательную 
реализацию определённых этапов. В научной литературе чаще всего выделяют их семь, которые предполагают диагностику транспортного 
предприятия, определение ключевых показателей деятельности, проведение эталонного сопоставления с анализом информации и 
повышение эффективности нового процесса или метода через "обратную связь" [6]. 

При проведении анализа превосходства необходимо соблюдать следующие правила: руководители транспортных предприятий 
должны быть максимально заинтересованы идеей анализа превосходства; сотрудники должны быть проинформированы о целях и 
необходимости проекта; рабочая программа должна иметь простую, пошаговую и понятную структуру; ход проекта должен быть подробно 
задокументирован. Соблюдение данного порядка имеет большое значение потому, что анализ превосходства часто вызывает важные, 
реформаторские и даже революционные изменения на предприятии [3]. 

Использование бенчмаркинга на транспортном предприятии имеет множество направлений, а именно: 
 в логистике позволяет быстро и с малыми затратами выявить проблемы ситуации в логистических транспортных системах, 

в сферах близких к покупателю, по выполнению заказов и доставке; 
 как способ оценки стратегий и целей работы в сравнении с предприятиями-лидерами в транспортной сфере, чтобы 

гарантировать долгосрочное пребывание на рынке; 
 при разработке стратегий, операций и управленческих функций; 
 товарный бенчмаркинг. 

Исследование содержания бенчмаркинга показывает, что его можно рассматривать как направление маркетинговых исследований 
транспортного предприятия. Польза бенчмаркинга состоит в том, что производственные и маркетинговые функции становятся наиболее 
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управляемыми, когда на своем предприятии исследуются и внедряются лучшие методы и технологии других предприятий или даже 
отраслей. 

Существуют следующие виды бенчмаркинга транспортного предприятия: 
 внутренний (общий) - бенчмаркинг процесса, осуществляемый внутри транспортного предприятия или между ними, 

сопоставляя характеристики производственных единиц, схожих с аналогичными процессами; 
 конкурентоспособности - измерение характеристики транспортного предприятия и его сопоставление с характеристикой 

конкурентов, исследование специфических услуг или продуктов, возможностей процесса или административных методов 
конкурентов; 

 функциональный - сравнение определенной функции двух или более транспортных предприятий; 
 процесса - деятельность по изменению определенных показателей и функциональности для их сопоставления с 

предприятиями, характеристика которых является совершенной в аналогичных процессах; 
 глобальный - расширение стратегического бенчмаркинга, которое включает также ассоциативный; 
 ассоциативный  - бенчмаркинг, проводимый транспортными предприятиями, состоящими в узком бенчмаркинговом 

альянсе. 
 Успешное проведение бенчмаркинга транспортным предприятием, определяется факторами, влияющими на процесс 

бенчмаркинга: 
 объективными (жесткие) в т.ч. 

 определение четких границ проекта; 
 точное планирование времени; 
 соблюдение стандартов качества; 
 принятие во внимание бюджетных ограничений; 

 субъективными (мягкие): 
 благоприятный климат для сотрудничества; 
 ориентацию на достижение результата (положительный настрой); 
 осознание важности качества; 
 заинтересованность; 
 творческий подход; 
 этику предпринимательства [3]. 

Проведение бенчмаркинга на транспортном предприятии сопряжено с определёнными трудностями, одним из которых чаще всего 
является получение информации (особенно для конкурентного бенчмаркинга). Обычно приходится пользоваться скупой официальной 
информацией, содержащейся в открытых отчетах конкурента, и пытаться самостоятельно «расшифровать» ее по косвенным данным, 
получаемым от клиентов, дилеров, экспертов. Прямое сопоставление — зачастую является очень сомнительным, т.к. у разных 
транспортных предприятий существуют различия в процессах, масштабах, уровне межфирменной кооперации и аутсорсинга, в формах 
бухгалтерского учета и т.д. В то время как слепое копирование — простое повторение успешных шагов лидера рынка может принести 
успех, но никогда не сделает победителем. 

Успешный бенчмаркинг, проведённый на определённых принципах, в результате приносит значительную и ощутимую выгоду 
транспортному предприятию: пошаговые изменения в работе и инновациях; улучшение качества, производительности и процесса 
индикативного измерения деятельности. Может также производить положительный эффект на те аспекты, которые необходимы для 
поддержки постоянного улучшения работы предприятия: повышается внимание к работе, внутри компании открыто обсуждаются ее 
сильные и слабые стороны; изучение опыта других дает больше уверенности в развитии и применении новых методов и подходов; больше 
вовлекается и мотивируется персонал в рамках программ внутренних изменений на предприятии, повышается желание обмениваться с 
другими компаниями решениями общих проблем и достигать консенсуса в проведении изменений. Лучше просматривается общее 
состояние деятельности и разворачивается более широкая перспектива взаимодействия факторов, которые способствуют внедрению 
наилучшего опыта. Повышается качество сотрудничества и приходит понимание взаимодействия между и внутри транспортного 
предприятия. 

Основными принципами при проведении бенчмаркинга являются такие, как подготовки, контакта, взаимообмена, 
конфиденциальности, использования, легальности, завершенности, понимания и согласия, взаимоотношений  с конкурентами [4]. 

Принцип подготовки предполагает тщательную подготовку транспортного предприятия к процессу бенчмаркинга на основе 
разработки анкет и графика визитов на предприятие партнёра по бенчмаркингу, обеспечения юридического сопровождения процесса 
бенчмаркинга. Принцип контакта предполагает уважение корпоративной культуры партнёра по бенчмаркингу, согласование способа 
передачи информации  и получения разрешения физических лиц на упоминание их фамилий и координат как в контактный запросах, так и в 
открытых дискуссиях. Взаимообмен предусматривает возможность обмена информацией с партнёром по бенчмаркингу при соблюдении 
условий законности и честности. Полученные сведения, являются конфиденциальными, которые не могут быть переданы третьим лицам 
без предварительного согласия партнёра по бенчмаркингу. Кроме того, участие самого транспортного предприятия в процессе 
бенчмаркинга является конфиденциальным. Предполагается использование только законных методов получения информации при 
своевременном выполнении каждого обязательства, заявленного по бенчмаркингу. Понимание и согласие взаимоотношений конкурентов 
транспортной сферы предполагает согласование с партнёром по бенчмаркингу направления использования предоставленной информации и 
установление дополнительных принципов в отношениях с реальными и потенциальными конкурентами. Среди этих принципов: 
необходимость соблюдения законодательства о конкуренции, сохранения коммерческой тайны, чёткое согласование объёма, методов сбора 
данных. 

Выводы и предложения.  Бенчмаркинг мало распространенный в широком использовании инструмент маркетинговых 
исследований и маркетинговой деятельности транспортного предприятия. Однако именно бенчмаркинг может вывести его на высокий 
уровень, улучшить показатели деятельности фирмы и утвердить свои позиции на рынке транспортных услуг, так как могут применяться 
лучшие методы работы других компаний, подстроив чужие тактики под собственности потребности и характеристики. Освоение 
бенчмаркинга позволит транспортному предприятию усовершенствовать свою деятельность и занять достойную нишу не только на 
внутреннем, но и на мировом рынке. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГЕНДЕРНОЙ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА УКРАИНЫ 
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Шульженко Д.Ю., Золотько В. Зарубежный опыт регулирования гендерной ситуации на рынке труда Украины. 
В статье проанализировано современное состояние рынка труда Украины в гендерном аспекте, выявлены основные проблемы, что 
подтверждается статистическим материалом, и их последствия для экономики страны, сформулированы рекомендации по 
совершенствованию гендерной политики на основе мер, применяемых в Швеции, Финляндии, Нидерландах. Сделан вывод, что 
целесообразным является создание научных структур, которые будут заниматься разработкой методов гендерной политики, повышение 
знаний у населения о пользе данной политики, поощрение предпринимателей, которые успешно реализовывают принципы гендерного 
равенства на местах. 
Ключевые слова: гендерная политика, рынок труда, гендерное равенство, уровень занятости населения, заработная плата, экономически 
активное население. 
Шульженко Д.Ю., Золотько В. Зарубіжний досвід регулювання гендерної ситуації на ринку праці України. 
В статті проаналізовано сучасний стан ринку праці України в гендерному аспекті, виявлено основні проблеми, що підтверджується 
статистичним матеріалом, і їх наслідки для економіки країни, сформульовані рекомендації щодо вдосконалення гендерної політики на 
основі заходів, що застосовуються в Швеції, Фінляндії, Нідерландах. Зроблено висновок, що доцільним є створення наукових структур, які 
займатимуться розробкою методів гендерної політики, підвищення знань у населення про користь даної політики, заохочення підприємців, 
які успішно реалізовують принципи гендерної рівності на місцях. 
Ключові слова: гендерна політика, ринок праці, гендерна рівність, рівень зайнятості населення, заробітна плата, економічно активне 
населення. 
Shulzhenko D.Y., Zolotko V. Foreign experience in regulating the gender situation in the labor market of Ukraine. 
The article analyzes the gender aspect of the current state of the labor market in Ukraine, basic problems and their consequences for the economy of 
the country are revealed, as evidenced by statistical material, recommendations to improve gender policy based on measures applied in Sweden, 
Finland, the Netherlands are formulated. It is concluded that it is appropriate to the creation of scientific networks to develop methods of gender 
policy, increase knowledge among the population about the benefits of this policy, the promotion of entrepreneurs who successfully implement the 
principles of gender equality in the field. 
Keywords: gender policy, the labor market, gender, level of employment, wages, economically active population. 
 

Постановка проблемы и актуальность темы исследования. Гендерная политика является одной из основных составляющих 
деятельности любого демократичного государства. Обеспечение равных прав реализации своего трудового потенциала для мужчин и 
женщин, рациональное распределение трудовых ресурсов между отраслями и сферами производства дает не только социальный, но и 
сильный положительный экономический эффект, а также содействует развитию уровня демократии в обществе, который необходим в 
случае реализации приоритетного евроинтеграционного направления внешней политики Украины. С подписанием в 2000г. Декларации 
Тысячелетия Украина вместе со 189 странами ООН поставила для себя одну из целей реализацию равенства мужчин и женщин во всех 
сферах жизнедеятельности, однако на национальном уровне это направление имело место только в постановлении Кабинета Министров 
2003г. и Государственной программе гендерного равенства украинского общества в 2006-2010 гг. Тем не менее, почти за 10 лет 
деятельности в рамках гендерного направления нерешенными, остаются проблемы в области дискриминации занятости, оплаты труда, 
государственного управления и законодательного процесса. В данном случае полезным является исследование современных методов 
гендерной политики в странах мира, которые впоследствии могут послужить примером для более эффективной реализации этого 
направления в Украине. 

Степень изученности проблемы исследования. Проблемы внедрения гендерной политики изучаются достаточно длительное 
время как зарубежными учеными – С.Салменниеми, Д.Бест, А.Эрхард, Дж.Мани, К.Пейтмен, СтепановаН.[11], а также специалистами 
Организации Объединенных Наций, так и отечественными экономистами – Кормич Л.І. [3], Ляпунова Н.М., Власова А.В. [4], Бабюк Ю. [7], 
Воронько Л. [8] Максименко Н. [9], и др. Отдавая должное научной и практической значимости трудов выше названных авторов, 
необходимо отметить, что неисследованными остаются вопросы, связанные с анализом современных форм реализации гендерной 
политики, практическими аспектами применения зарубежного опыта в данной сфере в Украине. 
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Рис. 1. Уровень экономической активности женского и мужского населения Украины за 2007-2011 гг., % ко всему населению 

соответствующего пола [5] 
 
В связи с этим положение женщин на рынке труда ухудшается по сравнению с мужчинами, что отображается в постоянном росте 

разницы в показателях занятости (рис. 2). 

                                                           
© Шульженко Д.Ю., Золотько В.А., 2013 
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Рис. 2. Уровень занятости мужского и женского населения Украины  
за 2007-2011гг., % ко всему населению соответствующего пола [5] 

 
Это имеет ряд негативных последствий, основными из которых являются: 

 растущая женская трудовая миграция; 
 социальное сиротство; 
 добровольный отказ женщин от льготных условий труда, как следствие – ухудшение здоровья и снижение уровня рождаемости в 

стране. 
Традиционно женщины занимают низко и среднеоплачиваемые должности и заняты в основном в сфере образования, торговли, 

охраны здоровья (рис. 3), при этом, как было внешне отмечено, 54,5% занятых женщин в 2011 году получали в среднем 75% заработной 
платы мужчин, при чем, с 2010 года этот показатель имеет убывающую тенденцию (рис. 4). 
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Рис. 3. Доля занятых женщин по сферам экономики в 2011 году, % к общему числу занятых женщин [5] 
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Рис. 4. Динамика уровня занятости и отношения заработной платы женщин и мужчин в Украине за 2007-2011 гг. [5] 
 
Украина занимает одно из последних мест, среди стран исследуемых ООН по показателю числа женщин в органах власти, 

парламенте и на руководящих должностях (рис. 5). За 2000-2011гг. в Украине осталась практически неизменной ситуация по сравнению с 
преобразованиями в России и консервативных в гендерном вопросе ОАЭ.  

Таким образом, несмотря на то, что вопросам гендерного равенства в Украине уделяется внимание, как на законодательном уровне, 
так и со стороны юристов, социологов и экономистов, с момента подписания Декларации Тысячелетия и издания основных 
законодательных актов, определяющих гендерное равенство, ситуация осталась неизменной, а решение гендерных проблем не утратило 
своей актуальности. 

В решении вышеназванных проблем полезен опыт Швеции, где был создан ряд специфических структур (отдел по равноправию 
мужчин и женщин, эксперты, контролирующие соблюдение гендерной политики  на региональном уровне, комитет по финансовым 
вопросам равноправия полов – фискальный орган контроля), что позволяет на каждом уровне проводить тщательный надзор, сбор 
статистических данных, на основе которых составляются прогнозы дальнейших целей политики. Также в стране действует ряд программ 
материальной поддержки женщин, что позволяет сократить разницу в оплате труда в зависимости от пола работника, оплата пособий 
женщинам, которые пребывают в декретном отпуске, производится за счет фондов государственного социального страхования, в этом 
случае мужчины и женщины имеют одинаковую конкурентоспособность перед работодателем, т.к. не существует риск убытков 
предприятия за счет выплаты декретных пособий. 
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Рис. 5. Динамика доли женщин, занимаемых места в парламенте и органах власти в некоторых странах мира за 2000-2011 гг., % [6] 

 
Финская гендерная модель дает возможность достичь социальное и политическое равновесие в обществе за счет обеспечения 

граждан реальными гражданскими правами, которые базируются на сбалансированном уровне занятости обоих полов, координация 
женских трудовых ресурсов в такие сферы производства, где они смогут больше реализовать свой потенциал без потери в доходах оплаты 
труда, система законодательных нормативно-правовых актов, специализированных ведомств, контролирующих исполнение 
государственных гендерных программ.  

Значительный успех в реализации данной политики в Нидерландах был достигнут за счет межведомственного подхода, а также за 
счет запрета антигендерных группировок (феминистических и т.п.). Также была создана должность государственного секретаря по женской 
политике, который разрабатывает и представляет рекомендации по поводу гендерного равенства на повестке дня заседания правительства. 

Выводы и предложения. Учитывая опыт зарубежных стран, можно сделать вывод о необходимости адаптации всех мероприятий 
гендерной политики в Украине, так как ужесточение мер для работодателей в вопросах найма женщин на работу имеет двойные 
последствия - обеспечение социальной защиты женщин со стороны государства делает их менее конкурентоспособными на рынке труда. 
Важен системный подход, который будет заключаться в комплексных изменениях в сферах деятельности человека. Целесообразным 
является создание научных структур, которые будут заниматься разработкой методов гендерной политики, повышение знаний у населения 
о пользе данной политики, поощрение предпринимателей, которые успешно реализовывают принципы гендерного равенства на местах. В 
свою очередь, это позволит решить ряд экономических и социальных проблем, повысить уровень демократии в стране и качество жизни 
населения, что позволит более быстрыми темпами реализовать приоритетное евроинтеграционное направление. 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ МИРОВОГО РЫНКА УСЛУГ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 
 
Баева Е.В., аспирант кафедры «Маркетинг», Донецкий национальный университет   

 
Баева Е.В. Аналитическое измерение мирового рынка услуг в контексте глобальных трансформаций. 
В статье проанализированы современные тенденции развития мирового рынка услуг, дана количественная оценка процессам 
международной торговли услугами, взятым в ретроспективе своего развития в разрезе стран, интеграционных объединений и по видам 
услуг. Определено, что темп роста мирового экспорта услуг замедлился, а в развитых странах вообще наблюдается его спад, что связано с 
посткризисными последствиями в Европе и углубившимся внутренним кризисом США. 
Ключевые слова: мировая торговля услугами, услуга, глобальная трансформация, экспорт, импорт, внешнеэкономические связи . 
Баєва О.В. Аналітичний вимір світового ринку послуг у контексті глобальних трансформацій. 
У статті проаналізовано сучасні тенденції розвитку світового ринку послуг, дана кількісна оцінка процесам міжнародної торгівлі 
послугами, узятим в ретроспективі свого розвитку в розрізі країн, інтеграційних об'єднань і за видами послуг. Визначено, що темп 
зростання світового експорту послуг сповільнився, а в розвинених країнах взагалі спостерігається його спад, що пов'язано з посткризовими 
наслідками у Європі і внутрішньою кризою США. 
Ключові слова: світова торгівля послугами, послуга, глобальна трансформація, експорт, імпорт, зовнішньоекономічні зв'язки. 
Baevа E.V. Analytical measurement of the world market in the context of global transformations. 
The article analyzes the latest trends in the market for services, a quantitative assessment of the process of international trade in services, taken in 
retrospect of the development by countries, integration associations and types of services. Determined that the rate of growth of world services 
exports has slowed, and in developed countries generally observed its decline, due to the effects of post-crisis in Europe and the United States to 
deepen the internal crisis. 
Keywords: international trade in services, service, global transformation, exports, imports, foreign economic relations. 
 

Постановка проблемы и актуальность темы исследования. Мировой рынок услуг является неотъемлемой частью 
международных экономических отношений наряду с мировыми рынками товаров, капитала и рабочей силы. Экономика, в которой ведущие 
позиции занимает сектор услуг, считается конкурентоспособной, имеющей перспективы роста. Такой тип экономического развития 
характерен для развитых стран-лидеров мирового сообщества, в которых поступления от торговли услугами являются главной статьей 
доходов и занимают наибольший удельный вес в ВВП этих стран.Ускорение развития сферы услуг для воздействия на экономический рост 
– главная задача как для развитых, так и для развивающихся стран. Но это невозможно без тщательного, детального изучения самих услуг и 
их влияния на развитие страны и мировой экономики в целом. 

Степень изученности проблемы исследования. Современные исследования экономических отношений, влияющих на развитие 
мирового рынка услуг, представлены фундаментальными трудами выдающихся представителей зарубежной экономической науки, таких 
как Р. Акофф, В. Беренс, Р. Данн, П. Друкер, Д. Кларк, Г. Менш, Дж. Мути, М. Портер, Р. Фостер, Й. Шумпетер и др. 

Целью исследования является аналитическое измерение мирового рынка услуг в разрезе стран мира и интеграционных 
объединений в контексте современных глобальных трансформаций. 

Результаты исследования. Рост мировой торговли резко замедляется уже второй год подряд: он снизился с 12,6 процента в 2010 
году до 6,4 процента в 2011 году и 3,2 процента в 2012 году. Слабый рост мировой экономики, особенно в Европе и других развитых 
странах, является основным фактором такого замедления. По базовому варианту прогноза, рост мировой торговли несколько возрастет в 
2013 году и приблизится к долгосрочным средним темпам роста в 5 процентов в 2014 году. Тем не менее, развивающиеся страны были 
более устойчивыми к новому спаду, а их значение в мировой торговле продолжает расти вместе с их интеграцией в глобальные 
технологические цепочки последовательной обработки продукции. 

Главными количественными показателями, характеризующими состояние мирового рынка услуг, являются объемы международной 
торговли услугами (объемы совокупного экспорта и импорта). Поэтому, чтобы проанализировать динамику развития данного рынка, 
необходимо дать количественную оценку процессам международной торговли услугами, взятым в ретроспективе своего развития.  

Проанализируем объемы мирового экспорта услуг (по классификации UNCTAD) в разрезе стран, сгруппированных по различным 
признакам (рис. 1). 

 
Рис. 1. Мировой экспорт услуг в разрезе стран по классификации UNCTAD  

в 1980-2012 гг., млрд. долл. США [4] 
 

Данные рисунка 1 указывают на стабильный рост мирового рынка услуг, что связано с постоянно увеличивающимся потреблением 
мирового сообщества. Однако этот рост замедлился в период мирового экономического кризиса в 2009 году. Тем не менее, после этого в 
течение года мировой экспорт увеличился до докризисного уровня и уже в 2011 году превысил его. В 2012 году темп роста экспорта услуг 
замедлился, а в развитых странах вообще наблюдается его спад, что связано с посткризисными последствиями в Европе и углубившимся 
внутренним кризисом США. В то же время с 2009 года доля развивающихся стран в мировом экспорте стабильно увеличивается и 
показывает стабильный тренд к росту. 

                                                           
© Баева Е.В., 2013 
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Рис. 2. Мировой экспорт услуг в разрезе стран по классификации UNCTAD, IMF, FAO в 1980-2012 гг., млрд. долл. США [4] 

 
Данные рисунка 2 показывают динамику экспорта услуг стран, сгруппированных по различным признакам (доминирующий 

продукт в экспорте, доступ к морю и т.д.). Наиболее значимыми в доле общего экспорта выступают страны, экспортирующие продукцию 
обрабатывающих отраслей, зачастую предоставляющие услуги лизинга и инжиниринга. В то же время группа этих стран наибольшим 
образом пострадала в кризисный период, по сравнению с другими группами.  

Таблица 1. 
Географическая структура мирового экспорта услуг  

в 1980, 2000 и 2012 годах, % [4] 
Год 1980 2000 2012 

Страны Бангкокского 
соглашения 

2,6% 5,3% 10,3% 

АСЕАН 2,5% 4,5% 6,2% 
ОЧЭС 1,7% 3,9% 4,3% 
ЕС 54,0% 43,2% 41,6% 
ЛАГ 3,9% 2,3% 3,1% 

МЕРКОСУР 1,1% 1,1% 1,4% 
НАФТА 15,1% 22,5% 16,5% 
Другие 19,1% 17,2% 16,7% 

 
Данные позволяют оценить изменения в географической структуре мирового рынка услуг. Можно заметить, что на протяжении 30 

лет наблюдается уменьшение доли европейских стран с 54% в 1980 году до 41,6% в 2012 году и доли стран НАФТА с 22,5% в 2000 году до 
16,5% в 2012 году.   

 
Рис. 3. Географическая структура мирового рынка услуг за 2012 год, % [4] 
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В то же время страны Азии показывают активное увеличение своей доли в мировом экспорте услуг: АСЕАН с 2,5% в 1980 году до 

6,2% в 2012 году. Страны же Бангкокского соглашения увеличили свою долю с 2,6% в 1980 году до 10,3% в 2012 году. Доля же стран 
ОЧЭС за 30 лет так и не изменилась и находится на уровне 4% от мирового объема экспорта услуг. 

Наблюдается рост услуг по всем трем видам услуг (рис. 4). Однако с 2007 года сектор другие види услуг имеет более быстрый темп 
роста и превышает долю транспортных и туристических услуг более чем в 2 раза. 

 
Рис. 4. Динамика видов услуг по UNCTAD в 1980-2012 гг., млрд. долл. США [4] 

 
Приведенные данные указывают на разную долю секторов услуг в общем объеме экспорта. Так доля других услуг, которые 

включают себя финансовые услуги, страхование, коммуникации, роялти и прочее, увеличили свою долю с 40% в 1980 году до 54,8% в 2012 
году. Увеличение доли этого сектора подтверждает тезис о том, что экономика постепенно отходит от подкрепления товарами и переходит 
на услуги, связанные с финансами. Кроме того, сектор другие виды услуг требует более детального рассмотрения, потому что в 
дальнейшем доля этого сектора, скорее всего, будет расти. Это связано с увеличением информационности экономики, что связано с 
оказанием услуг, сопряженных с развитием бизнеса. 

Наиболее популярным является оказание страховых, финансовых и других услуг, сопряженных с ведением бизнеса. Также 
увеличивается доля услуг роялти. За кризисный год по всем категориям сектора другие виды услуг кроме роялти и страхования снизили 
объемы экспорта. Увеличение объема экспорта страховых услуг связано с увеличением волатильности рынка, что побудило бизнес 
страховать свои активы от обесценивания. 

В период после кризиса все категории услуг увеличили свой экспорт, однако, за последний 2012 год категории коммуникаций, 
финансовых услуг и роялти уменьшили его по сравнению с 2011 годом. Такая тенденция связана с углубившимся кризисом в ЕС и 
Североамериканском регионе, доля которых в мировом экспорте является наибольшей. Скорее всего такая тенденция сохранится и на 
ближайшие 2-3 года, пока экономика этих регионов выйдет из затяжного кризиса. 

 
Рис. 5. Экспорт категории другие виды услуг, расписанный по категориям  

за 2012 год, % [4] 
 

Как видно из рисунка 5, одна категория проявляет активное стабильное увеличение - категория компьютерных и информационных 
услуг. Такая тенденция выявляется по причине того, что все больше стран в мировом сообществе используют информационные и 
компьютерные технологии для ведения бизнеса и увеличения информатизации. В свою очередь, это приводит к необходимости появления 
на рынке фирм, связанных непосредственно с оказанием такого вида услуг. Увеличивается как само число фирм, так и объем оказываемых 
ими услуг. Так, если категория компьютерных и информационных услуг в 2000 году составляла около 7% от общего объема экспорта 
сектора Other services, то уже до 2012 года доля этой категории увеличилась на 4%, до 11% от общей доли экспорта. 
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Таблица 2. 
Экспорт услуг развивающихся экономик по категориям в 2000-2012 гг.,  

млрд. долл. США [4] 
Виды услуг 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Транспорт 84 224,5 268,8 207,5 257,8 280,9 297,6 

Путешествия 130,3 280,7 312,5 304,8 362,4 411,2 442,9 
Коммуникации 8,8 23,1 27,6 26,2 24,5 25,8 23,6 
Строительство 5,5 25,2 35,5 32,7 36 39,4 46,4 
Страхование 6,3 13,1 14,6 14,7 16,3 17,9 19,2 

Финансовые услуги 11,6 38,7 39 34,8 46,7 50,7 52,2 
Компьютер и информация 6,4 39,2 51,5 49,4 61,9 70,7 80,1 
Роялти и лицензионные 

платежи 
3,3 7,1 9 8,4 9,5 12,1 12,1 

Прочие деловые услуги 83,6 221,7 251,6 235,4 273,6 319,5 351,5 
Личные, культурные и 
рекреационные услуги 

3,8 5,5 6,2 4,6 4,8 5,5 6,5 

Государственные услуги 8,4 18 20,2 18,8 21,9 23,9 26,1 
 
Данные таблицы 2 показывают секторное и категориальное распределение экспорта услуг развивающихся стран. Отметим, что 

основными категориями экспорта выступают туристические, транспортные услуги и другие услуги для бизнеса. Примечательно, что 
развивающиеся страны показывают самые значительные темпы роста экспорта услуг. Такая тенденция в будущем приведет к увеличению 
их валовой доли в общем объеме экспорта. Кроме того, к категории развивающихся стран относятся страны БРИКС, которым предрекают 
стать дальнейшим фундаментом во всей мировой экономике. 

В то время как за последний 2012 год объем экспорта услуг развитых стран уменьшился по сравнению с 2011 годом, 
развивающиеся страны показали стабильный рост объема экспорта услуг, увеличивая свою долю на этом рынке и отбирая клиентов 
развитых стран, в которых продолжается усугубление кризисных процессов. 

Таблица 3. 
Экспорт услуг транзитивных экономик по категориям в 2000-2012 гг.,  

млрд. долл. США [4] 
Виды услуг 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Транспорт 9,5 28,8 35,7 29,6 35,4 40,5 42,8 

Путешествия 8,4 30,6 37 30,2 29,5 36,1 38,3 
Коммуникации 0,9 3 3,4 3,4 3,5 3,9 4 
Строительство 0,6 4,7 6,4 4,8 4,3 4,9 6,2 
Страхование 0,1 0,7 1 0,8 0,8 0,8 0,9 

Финансовые услуги 0,2 1,9 2,3 1,7 1,8 1,8 1,9 
Компьютер и 
информация 

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

Роялти и лицензионные 
платежи 

0,2 0,6 0,7 0,8 0,9 1,2 1 

Прочие деловые услуги 3,3 15,6 20,6 17,7 21,2 25,2 26,5 
Личные, культурные и 
рекреационные услуги 

0,1 0,8 1,1 0,9 1,2 1,1 1,2 

Государственные 
услуги 

0,7 1,8 2,4 2,1 2,1 2,5 2,5 

 
Анализируя объемы экспорта услуг странами с транзитивными экономиками, прежде всего, следует отметить, что доля этих стран 

в общем объеме очень мала. Тенденции, которые прослеживаются в этих странах, напрямую зависят от общемировых тенденций. Эта 
группа стран является самой слабой. Главной задачей для этих стран является увеличение доли экспорта услуг и доведение ее до 
общемировых стандартов рыночных экономик, т.е. превышение отметки в 50% от ВВП. 

Основными позициями экспорта выступают туристические, транспортные услуги и услуги для бизнеса. Имеется тенденция к росту 
коммуникационных услуг, в связи с развитием в этих странах коммуникационных сетей и расширением интернет покрытия. Также одной 
из наиболее перспективных позиций являются конструкторские услуги, что связано с переносом промышленных производств в эти страны 
из развитых. Получая такие производства страны обязаны в конце технологического процесса предоставлять полный спектр 
конструкторских услуг покупателям. Однако внедрение высокотехнологичных услуг является проблематичным, в результате общей 
отсталости экономик этих стран. 

Таблица 4. 
Экспорт услуг развитых экономик по категориям в 2000-2012 гг.,  

млрд. долл. США [4] 
Виды услуг 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Транспорт 252,8 512,8 585,8 455,1 509,2 552,5 546,9 

Путешествия 337,4 561,5 609,2 538 557,8 620,7 625,2 
Коммуникации 23,1 56,6 66,5 63 67,2 75,3 74,8 
Строительство 24,2 55,4 67,2 65,6 59 62,8 57,3 
Страхование 20,8 62 67,9 80,5 79,6 78,3 79 

Финансовые услуги 84,3 255,1 257,9 226,6 233,8 262,7 247,4 
Компьютер и 
информация 

39,7 119 144,8 143,5 153,9 175,8 180,9 

Роялти и лицензионные 
платежи 

89,6 198,1 221 228,4 247,2 279,2 273,9 

Прочие деловые услуги 240,6 608,7 674,6 660,5 703,2 780,7 769,1 
Личные, культурные и 
рекреационные услуги 

11 20,6 22,1 22 25,5 29,1 29,1 

Государственные 
услуги 

21,3 48,1 45,4 44,9 43,5 49,1 47,8 

 
Анализируя данные таблицы 4 можно отметить, что кризисные процессы повлияли на объемы экспорта услуг на эту группу стран 
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более значительно, чем на 2 другие. Кроме того, развитые страны имеют другую структуру экспорта. Так на первом месте стоят услуги для 
бизнеса, транспортные и туристические услуги, и замыкают пятерку финансовые услуги и услуги роялти. Такое изменение структуры 
экспорта связано с принципиально другой структурой построения экономики. Более того, по отношению к двум другим группам стран, 
развитые страны являются наиболее технологически продвинутыми и занимают первые места по индексам развития инноваций. Этот 
фактор является ключевым в формировании структуры экспорта услуг. На данный момент эти страны являются локомотивом мировой 
экономики, однако вскоре они могут уступить право первенства развивающимся странам, которые быстро модернизируют свои экономики. 

Выводы и предложения. Быстрое восстановление мировой торговли услугами, происшедшее во всех регионах и группах стран в 
2010 году, стало испытывать сбои в 2011-2012 годах. В то время как в финансовом секторе некоторых развитых стран произошло 
сокращение выпуска, транспорт и туризм – отрасли с повышенным выбросом углерода – продолжали расширяться в развивающихся 
странах. Грузовые перевозки продолжают расти вместе с расширением торговли в рамках глобальных технологических цепочек 
последовательной обработки продукции. Хотя грузовой транспорт становится все более важным источником валютных доходов, особенно 
для развивающихся стран, его развитие также сильно способствует увеличению глобальных выбросов CO2. Необходимо уделять больше 
внимания этим негативным экстерналиям (внешним эффектам), связанным с неоптимальной с экологической точки зрения организацией 
производства в рамках глобальных технологических цепочек последовательной обработки продукции. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ В УМОВАХ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 
 
Гайдаш О.С., аспірант кафедри управління персоналом і економіки праці Донецького національного університету   
 
Гайдаш О.С. Тенденції розвитку ринку праці України в контексті міжнародних трансформацій. 
У статті досліджено основні показники розвитку українського ринку праці, зокрема рівні зайнятості і безробіття, показник навантаження 
незайнятого населення на одне вільне робоче місце. На основі проведеного аналізу виявлено значні диспропорції у структурі попиту і 
пропозиції робочої сили. Проаналізовано явище прихованого безробіття як одне з головних проблем розвитку ринку праці України. 
Визначено перспективні напрямки удосконалення регулювання ринку праці. 
Ключові слова: ринок праці, рівень зайнятості, рівень безробіття, приховане безробіття, регулювання ринку праці. 
Гайдаш Е.С. Тенденции развития рынка труда Украины в контексте международных трансформаций. 
В статье исследованы основные показатели развития украинского рынка труда, в частности уровни занятости и безработицы, показатель 
нагрузки незанятого населения на одно свободное рабочее место. На основе проведенного анализа выявлены значительные диспропорции в 
структуре спроса и предложения рабочей силы. Проанализированы явление скрытой безработицы как одно из главных проблем развития 
рынка труда Украины. Определены перспективные направления совершенствования регулирования рынка труда. 
Ключевые слова: рынок труда, уровень занятости, уровень безработицы, скрытая безработица, регулирование рынка труда. 
Gaydash Е. Trends in the labor market in Ukraine in the context of international transformations. 
The article examines tendencies of development of the Ukrainian labor market, including employment and unemployment rate, the number of 
applicants unemployed per vacancy. On the basis of the carried-out analysis considerable disproportions in structure of supply and demand of labor 
are revealed. Analyzed the phenomenon of hidden unemployment as one of the main problems of the labor market in Ukraine. The perspective 
directions of improvement of regulation of a labor market are defined. 
Key words: labor market, employment rate, unemployment rate, hidden unemployment, regulation of the labor market. 

 
Постановка проблеми. Розвиток міжнародних інтеграційних та транснаціоналізаційних процесів і структурні перетворення в 

економіці України в останні роки вимагають вирішення проблеми формування конкурентоспроможного ринку праці. В умовах становлення 
національного ринку праці великого значення набувають дослідження притаманних йому основних тенденцій, що дають змогу 
спрогнозувати майбутню ситуацію та виступають підґрунтям для розбудови нової стратегії розвитку вітчизняного ринку робочої сили в 
контексті інтеграції до міжнародного економічного простору. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню тенденцій розвитку ринку праці присвячено багато наукових праць таких 
вітчизняних вчених, як І. Бондар, П. Василенко, В. Герасимчук, С. Калініна, Л. Лісогор, А. Колот, Е. Лібанова, В. Петюх, І. Петрова та інші. 
Разом з тим, залишаються дискусійними та недостатньо дослідженими питання збалансованості попиту та пропозиції, а також потребують 
відстеження та аналізу сучасні тенденції розвитку національного ринку праці. 

Постановка завдання. Мета статті – аналіз сучасного стану ринку праці в Україні та окреслення перспективних напрямків 
удосконалення регулювання ринку праці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі розвитку національної економіки однією з найважливіших умов 
радикальної зміни економічного середовища стає формування нових підходів до оптимізації функціонування системи соціально-трудових 
відносин. Серед найважливіших проблем у цій сфері, насамперед, слід виділити комплекс питань, що пов’язані з пошуком найбільш 
ефективних шляхів та розробкою дієвих механізмів функціонування вітчизняного ринку праці. 

Для виникнення й ефективного розвитку ринку праці необхідні певні умови. Насамперед, мають бути забезпечені правові 
механізми функціонування цього ринку, зокрема юридична свобода працівника, можливість самостійно розпоряджатися своєю здатністю 
до праці. Вітчизняні науковці пов’язують початок становлення національного ринку праці з ухваленням Закону України «Про зайнятість 
населення» у 1991 р., в якому було офіційно визнано існування безробіття в державі. Сфера зайнятості була деформованою та визначалась 
відсутністю адекватних сучасним реаліям державних і правових інститутів ринку праці та гнучкої системи оплати праці, низьким рівнем 
мобільності робочої сили [2]. 

Аналіз даних Державного комітету статистики щодо рівня безробіття та зайнятості в країні у період з 2000 р. по 2012 р. у кількісному 
аспекті свідчить про поступову стабілізацію ситуації на національному ринку праці (табл.1). 

Як видно з табл.1, розвиток ринку праці України протягом останніх тринадцяти років характеризується зростанням рівня 
зайнятості населення та адекватним зменшенням рівня безробіття. Так, рівень зайнятості у 2012 р.  порівняно з 2000 р. збільшився на 3,9%, 
а рівень безробіття протягом того ж періоду зменшився на 4,1%. Що стосується абсолютних показників зайнятості, то чисельність 
зайнятого населення у 2012 р. у порівнянні з 2000 р. зросла лише на 179,3 тис. осіб, що багато в чому пов’язано як із впливом світової 
фінансово-економічної кризи, так і зі значним погіршенням демографічної ситуації в країні (значне скорочення чисельності населення, 
збільшення частки осіб пенсійного віку в загальній чисельності населення та ін.). Так, під впливом світової фінансово-економічної кризи 
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2008-2010 рр. відбулось різке падіння рівня зайнятості з 59,3% у 2008 р. до 57,7% у 2009 р. (рівень зайнятості зменшився на 1,6% протягом 
1 року).  

Табл.1 
Динаміка основних показників розвитку ринку праці України  у період 2000-2012 рр. (за методологією МОП), [8] 

Рік Рівень зайнятості, % Чисельність зайнятих,  
тис. осіб 

Рівень безробіття, % Чисельність 
безробітних,  
тис. осіб 

2000 55,8 20 175,00 11,6 2 655,8 
2001 55,4 19 971,50 10,9 2 455,0 
2002 56,0 20 091,2 9,6 2 140,7 
2003 56,2 20 163,30 9,2 2 008,0 
2004 56,7 20 295,7 8,6 1 906,7 
2005 57,7 20 680,0 7,2 1 600,8 
2006 57,9 20 730,4 6,8 1 515,0 
2007 58,7 20 904,7 6,4 1 417,6 
2008 59,3 20 972,3 6,4 1 425,1 
2009 57,7 20 191,5 8,8 1 958,8 
2010 58,5 20 266,0 8,1 1 785,6 
2011 59,2 20 324,2 7,9 1 732,7 
2012 59,7 20 354,3 7,5 1 657,2 

 
Окрім загальних позитивних тенденцій стабільного зростання рівня економічної активності населення, проведений аналіз дозволив 

виявити наявність і негативних процесів на українському ринку праці. 
Так, важливим показником, що характеризує ефективність функціонування вітчизняного ринку праці, є показник навантаження 

незайнятого населення на одне вільне робоче місце. На рис.1 представлена динаміка даного показника у 2000-2012 р.  
 

11

17

11 9

7
6

5

5

4

8

9

8

10

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2001 2002 2003 2004 2205 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

К
іл
ьк
іс
ть

 о
сі
б

 
Рис.1. Динаміка навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце у 2000-2012 рр., осіб, [8] 
Аналізуючи дані, представлені на рис.1, можна зробити наступні висновки. По-перше, світова економічна криза суттєво вплинула 

на збільшення чисельності незайнятого населення та скорочення кількості робочих місць, у зв’язку з чим стабільна тенденція до зниження 
показника навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце, що прослідковувалась  включно до 2007 р. (даний показник у 
2007 р. склав 4 особи, що на 13 осіб менше у порівнянні з 2000 р.), змінилась різким збільшення вказаного показника з 4 осіб у 2007 р. до 10 
осіб у 2008 р. По-друге, у післякризові роки показник навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце не тільки 
практично не знизився, але й підвищився до 11 осіб у 2012 р. 

Крім того, в останні роки стан ринку праці України характеризується наявністю проблем, які пов’язані зі значними диспропорціями 
у структурі попиту і пропозиції робочої сили за професійними групами (табл.2). Така ситуація є бар’єром для нормального соціально-
економічного розвитку держави.  

Табл.2 
Структура попиту та пропозиції робочої сили за професійними групами працівників  

у 2008-2011 рр., [6; 7]. 
Кількість осіб, незайнятих трудовою діяльністю, тис. осіб 

Професійна група 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 
Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери 66,9 51,8 51,4 50 
Професіонали 54,6 45 48,1 45,7 
Фахівці 72 51,7 53 74,4 
Технічні службовці 46,2 31,2 31,8 27,5 
Працівники сфери торгівлі та послуг 106,6 66 76,6 71,3 
Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та 
рибальства 42 19,5 22,8 20,5 
Кваліфіковані робітники з інструментом 116,3 77,6 69,9 57 
Робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою 
технологічного устаткування, складання устаткування та машин 176,8 106,8 107,2 93,9 
Найпростіші професії* 194,8 93,2 103,2 88,3 

Потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць, тис. осіб 
Професійна група 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 
Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери 7 6,5 5,7 5,3 
Професіонали 10,9 10 9 9 
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Фахівці 12,1 9,1 7,4 7 
Технічні службовці 3,8 2,4 2,2 1,7 
Працівники сфери торгівлі та послуг 8,4 8 7,9 6,2 
Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та 
рибальства 0,8 0,7 0,7 0,6 
Кваліфіковані робітники з інструментом 20,1 11,4 13,2 13 
Робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою 
технологічного устаткування, складання устаткування та машин 14,4 7,7 7,9 7,9 
Найпростіші професії* 13,6 10 9,9 8,5 

Співвідношення  пропозиції і попиту на робочу силу, разів 
Професійна група 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 
Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери 9,6 7,9 9 9,4 
Професіонали 5 4,5 5,3 5,1 
Фахівці 5,9 5,7 7,1 10,6 
Технічні службовці 12,1 13 14,4 16,1 
Працівники сфери торгівлі та послуг 12,7 8,25 9,6 11,5 
Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та 
рибальства 52,5 27,8 32,5 34,2 
Кваліфіковані робітники з інструментом 5,8 6,8 5,3 4,4 
Робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою 
технологічного устаткування, складання устаткування та машин 12,6 13,9 13,6 11,9 
Найпростіші професії* 14,3 9,3 10,4 10,4 

* включаючи осіб без професії 
 

Як свідчать дані табл.2, у розрізі професійних груп спостерігається значна невідповідність між чисельністю безробітних та 
потребою національної економіки у працівниках на заміщення вільних робочих місць протягом усього досліджуваного періоду. Загалом 
слід відзначити наявність таких тенденцій: 

1) протягом 2008-2011 рр. спостерігається зниження чисельності безробітних та потреби підприємств у працівниках практично 
всіх професійних груп; 

2) значною невідповідністю співвідношення попиту і пропозиції робочої сили характеризуються всі професійні групи, однак 
протягом досліджуваного періоду найбільшим цей показник був у групах «кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, 
риборозведення та рибальства», «технічні службовці», «робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного 
устаткування, складання устаткування та машин» та «працівники сфери торгівлі і послуг». 

До того ж, слід відзначити, що стабільне перевищення кількості незайнятих осіб у групі «працівники сфери торгівлі і послуг» над 
потребами національної економіки свідчить про нерозвиненість вітчизняного сектору торгівлі і послуг і відсутність конкретних дій у цьому 
напрямку, що суперечить загальносвітовим тенденціям. 

Ще однією проблемою, що стримує розвиток національного ринку праці, є наявність прихованого безробіття. Низький рівень 
безробіття за офіційними даними, попри масове скорочення виробництва і інфляцію, пояснюється високим рівнем прихованого безробіття 
та свідомим заниженням показників реального безробіття [4]. Приховане безробіття означає, що на підприємствах є надлишкова кількість 
працівників. Така неповна зайнятість працездатного населення спостерігається тоді,  коли працівники підприємства переводяться на роботу 
в умовах неповного робочого дня, а також, коли працівники перебувають у вимушених відпустках без збереження чи з частковим 
збереженням заробітної плати. [3]. Сучасні тенденції прихованого безробіття, викликані впливом на економіку України світової фінансової 
кризи, але їх розміри на сьогоднішній день зменшуються, про що свідчать дані Державного комітету статистики (табл.3). 

Табл.3 
Динаміка кількості працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості за видами економічної діяльності у 2009-2011 рр., 

[6, 7] 
Знаходились у відпустках без 

збереження заробітної плати, тис. осіб 
Переведені з економічних причин 
на неповний робочий день, тис. осіб Вид діяльності 

2009 р. 2010 р. 2011 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 
Усього, у тому числі: 275,9 363,9 189,5 2 063,3 1 466,8 908,9 
Сільське господарство, мисливство 11,6 17,6 8,5 95,4 91,4 51,9 
Лісове господарство 1,7 3 0,9 26,4 11,8 4,8 
Рибальство, рибництво 0,1 0,6 0,7 1,9 2,8 2 
Промисловість 136,9 171,6 92 989,3 674,1 446,5 
Будівництво 48 78 42,6 189,1 155,4 89,5 
Торгівля; ремонт авто, побутових виробів, 
предметів особистого вжитку 

18,2 21,3 11,5 198,9 140,9 65,4 

Діяльність готелів та ресторанів 4,7 6,3 4 23,6 20,7 11,6 
Діяльність транспорту та зв’язку 11,9 28,9 6,8 324,5 202,3 125,7 
Фінансова діяльність 2,3 2,5 0,3 24,8 8,2 1,9 
Операції з нерухомим майном, оренда, 
інжиніринг, надання послуг підприємцям 

11,6 19 10,1 117,4 114,4 74,6 

Державне управління 0,8 0,1 0,3 4,2 2 0,8 
Освіта 17,7 2,9 1,5 8,4 3,6 3,1 
Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 

4,1 6,2 6,3 27,7 18,1 15,9 

Надання комунальних та індивідуальних 
послуг; діяльність у сфері культури і спорту 

6,3 4,4 4 31,7 21,5 15,2 

 
Кризові явища, недостатня гнучкість, структурні диспропорції призвели до застосування власниками і адміністраціями підприємств 

вимушених відпусток, скорочення робочого дня та звільнення працівників. Як видно з табл.3, ці процеси найбільше охопили такі базові 
галузі розвитку  національної економіки, як: промисловість, будівництво, торгівля, транспорт та зв'язок, операції з нерухомим майном, в 
результаті чого рівень безробіття на кінець 2011 року склав майже 8%. 

Зменшення неповної зайнятості є позитивним явищем, але на найближчу перспективу вимушена неповна зайнятість, що є однією з 
форм прихованого безробіття на виробництві, залишається реальною. Думку про необхідність звільнення з виробництва надлишкових 
працівників висловлюють українські економісти, оскільки це стимулюватиме економічний розвиток і сприятиме ефективному 
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використанню робочої сили на основі ринкових механізмів [3]. Дійсно, переведення прихованого безробіття у відкрите дасть змогу 
працівникам,  які не отримують заробітної плати тривалий час,  або отримують її дуже низьку, одержувати допомогу по безробіттю. Крім 
того, виникає можливість підвищити реальну заробітну плату працюючих, і, як наслідок, ці зміни підірвуть основи функціонування так 
званого тіньового (неформального) ринку праці, який обслуговує неформальний сектор економіки. 

Висновки та пропозиції.  
Спираючись на проведений аналіз, можна констатувати, що кризові явища в економіці України є неминучими, і вони можуть 

призвести до негативних наслідків в економічному розвитку країни. З іншого боку, таку ситуацію можна розглядати як каталізатор 
структурних змін у вітчизняній економіці, для чого, в першу чергу, необхідно визначити пріоритетні напрями реформування ринку праці. 
До них можуть бути віднесені такі [1; 5, с. 7-8]: 

1) проведення ринкових реформ, диверсифікації підприємництва і створення нових робочих місць; 
2) вдосконалення системи оплати праці; 
3) запровадження страхової моделі забезпечення соціального захисту населення від безробіття; 
4) впровадження досвіду провідних країн світу щодо підвищення рівня соціально-економічного розвитку. 
З точки зору автора, в сучасних умовах розвитку національної економіки постає необхідність розробки дієвого комплексу заходів 

регулювання ринку праці, що охоплював би сфери формування та відтворення, розподілу та перерозподілу і використання робочої сили, 
спрямованого на  реформування та трансформацію національного ринку праці у відповідності до тенденцій розвитку світової економічної 
системи. 

 
Рис. 2. Структурна схема реформування ринку праці України 
Таким чином, ринок праці віддзеркалює більшість політичних і соціально-економічних процесів, що відбуваються як в державі, так 

і у світовій економіці та фокусує  в собі найгостріші проблеми, які спричиняють поглиблення кризових явищ, стримують структурні зміни, 
а їх вирішення створює передумови для соціального і економічного розвитку. 

Розв’язання суперечностей ринку праці є головним завданням державної політики зайнятості, яка повинна орієнтуватись на 
подальший розвиток ринку праці, щорічне введення в дію нових робочих місць, розвиток трудового потенціалу населення та окремих 
регіонів.  Мають бути задіяні ефективні механізми, що дозволять призупинити відтік кваліфікованих кадрів, стимулюватимуть 
роботодавців до підготовки кадрів на виробництві, стимулюватимуть збільшення попиту на робочу силу. Крім того, вирішення проблем 
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зайнятості має базуватися на розробці прогнозів потреб ринку праці, що дозволить привести у відповідність співвідношення попиту та 
пропозиції. 
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Горовий Д.А.  Методичні рекомендації щодо оцінки привабливості злиттів і поглинань підприємств з метою отримання 
синергетичного ефекту вартості віртуального капіталу.  
В статті наведені методичні рекомендації щодо оцінки привабливості підприємств до злиттів або поглинань з метою отримання 
синергетичного ефекту вартості віртуального капіталу. В роботі наводиться як безпосередньо методика проведення такої оцінки з її 
детальним обґрунтуванням, так і у якості прикладу проводиться розрахунок такої привабливості на базі трьох промислових підприємств м. 
Харкова. В роботі визначаються групи факторів, що безпосередньо впливають на отримання синергетичного ефекту, за допомогою 
математичних методів визначається питома вага кожного фактору та моделюються узагальнений коефіцієнт синергії, за значення якого і 
визначається безпосередня оцінка: високий, середній або низький рівень очікуваної синергії вартості віртуального капіталу. У роботі також 
приділяється увага відмінності даної методики від попередніх досліджень автора з оцінки рейдерського захоплення підприємства. 
Ключові слова: віртуальний капітал, синергія, злиття, поглинання, бальна оцінка, фінансова привабливість. 
Горовой Д.А.  Методические рекомендации по оценке привлекательности слияний и поглощений предприятий с целью получения 
синергетического эффекта стоимости виртуального капитала.  
В статье приведены методические рекомендации относительно оценки привлекательности предприятий к слияниям или поглощениям с 
целью получения синергетического эффекта стоимости виртуального капитала. В работе приводится как непосредственно методика 
проведения такой оценки с ее детальным обоснованием, так и в качестве примера проводится расчет такой привлекательности на базе трех 
промышленных предприятий г. Харькова. В работе определяются группы факторов, которые оказывают непосредственное влияние на 
получение синергетического эффекта, с помощью математических методов определяется удельный вес каждого фактора и моделируются 
обобщенный коэффициент синергии, по значению которого и определяется непосредственная оценка: высокий, средний или низкий 
уровень ожидаемой синергии стоимости виртуального капитала. В работе также уделяется внимание отличия данной методики от 
предыдущих исследований автора по оценке рейдерского захвата предприятия. 
Ключевые слова: виртуальный капитал, синергия, слияние, поглощение, балльная оценка, финансовая привлекательность. 
Gorovyi D.A. Methodical Recommendations for the Enterprises Mergers and Absorptions Appeal due to the Virtual Capital Cost Synergetic 
Effect.  
The methodical recommendations for the enterprises merges and absorptions appeal due to the virtual capital cost synergetic effect are shown in the 
article. It is shown in the work both an immediately technique of such estimation carrying out with its detailed justification, and an example of such 
appeal calculation on the basis of three industrial organizations in Kharkiv. The factors groups which make direct impact on deriving the synergetic 
effect are determined in the work, a specific gravity of each factor is determined by means of mathematical methods, and the generalized synergy 
coefficient is modeled, according to which value the direct estimation is determined: high, average or low level of an expectation synergy of the 
virtual capital cost. The attention of the given technique difference from the previous author’s researches, i.e. an enterprise raider grab estimation is 
also paid in the work. 
Keywords: virtual capital, synergy, merger, absorption, mark estimation, financial appeal. 

 
Постановка проблеми. Приєднавши об’єкт M&A з належними йому активами, інвестор має можливість за рахунок синергетичного 

ефекту  створити певну додаткову вартість, яка забезпечить йому позитивний економічний ефект від злиття (поглинання). Проте виникає 
питання, а які саме підприємства –об’єкти M&A будуть вигідними з точки зору майбутнього зростання вартості нового підприємства. 
Особливо гостро стає це питання постає, якщо синергетичний ефект виникає на основі поєднання двох або більше видів віртуального 
капіталу, якими володіли різні підприємства, що тепер об’єднуються. Вже згадувалося, що така «гримуча суміш» може дати як 
синергетичний, так і антисинергетичний ефект.  

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для розрахунку перспектив таких об’єднань, а головне для визначення привабливого 
об’єкта поглинання слід застосувати методику, подібну до методики, розробленої автором разом з В. Нестеренко [1] щодо рекомендацій з 
оцінки ризику рейдерського захоплення підприємства.  

Невирішені складові загальної проблеми. Але незважаючи на те, що рейдерське захоплення є частковим випадком угод «злиття-
поглинання», говорити про повну тотожність факторів, що впливають на імовірність настання цих подій, неможна. Крім того, слід 
зауважити, що у цьому досліджені наголос робиться на визначенні імовірності настання саме «злиття-поглинання» з метою отримання 
синергетичного ефекту від поєднання віртуальних капіталів. А це обумовлює наявність деяких інших факторів впливу, відмінних від 
вказаних у попередньому дослідженні [1] . Крім того, ця тема є ще менш дослідженою ніж попередня.  

Формулювання цілей статі. Для безпосередньої оцінки факторів імовірності здобуття синергетичного ефекту вартості капіталу є 
доцільним метод бальної оцінки, що вже використовувався в оцінці імовірності рейдерського захоплення [1]. Проте дана методика 
потребує уточнення стосовного нового об’єкта її застосування. 

                                                           
© Горовой Д.А., 2013 
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Викладення основного матеріалу дослідження.  В розрахунках будемо використовувати п’ятибальну шкалу оцінювання – від 0 до 
4 балів. З них максимальну кількість балів отримують показники, що справляють максимальний вплив на рівень окремого фактору 
імовірності здобуття синергетичного ефекту [2]. Розглянемо фактори та показники, що їх характеризують по окремості. Для оцінки фактору 
«Фінансова привабливість підприємства» як і в [1]  доцільно використовувати перелік показників, що зазвичай використовуються для 
оцінки доходності та фінансової незалежності підприємства  [3]: 

1) показники оцінки доходності підприємства: 
– рентабельність власного капіталу (головний показник); 
– темпи збільшення рентабельності  продажів (в умовах української економіки і обраної теми дослідження він більш 

корисний ніж показник «поточна прибутковість акцій», що використовувався у попередніх дослідженнях); 
– темпи збільшення чистого прибутку;  
– темпи збільшення чистого прибутку перевищують темпи росту чистої виручки; 
– темпи збільшення чистої рентабельності  власного капіталу. 
2) показники фінансової незалежності: 
– коефіцієнт автономії (головний показник); 
– частка довгострокових зобов’язань в позикових коштах; 
– частка заборгованості перед бюджетом (виділення окремо цієї заборгованості пов’язано як правило з негативним іміджем 

таких підприємств у ЗМІ, а відповідно анергетичним ефектом); 
– коефіцієнт загальної ліквідності; 
– коефіцієнт абсолютної ліквідності. 
Принципи розрахунку та бальної оцінки вищезазначених показників  наведені в табл. 1 та 2. 
 
Таблиця 1 – Бальна оцінка доходності підприємства  
Головний показник Додаткові показники 

Рентабельність 
власного 

капіталу (Рвк) 

Кількість балів за 
головним 
показником 

Темпи 
збільшення 

рентабельності  
продажів більші 

за 10% 

Темпи збільшення 
чистого прибутку 
більші за 10% 

Темпи збільшення 
чистого прибутку 
перевищують темпи 

росту чистої 
виручки 

Темпи збільшення 
чистої рентабельності  
власного капіталу 
більші за 10% 

Рвк > 1 4 +1 +1 +1 +1 

1≤Рвк<0,5 3 +1 +1 +1 +1 
0,5≤Рвк<0,2 2 +1 +1 +1 +1 
0,2≤Рвк<0 1 +1 +1 +1 +1 

Рвк < 0 0 +1 +1 +1 +1 

 
Таблиця 2 – Бальна оцінка фінансової незалежності підприємства 
Головний показник Додаткові показники 

Коефіцієнт 
автономії (Ка) 

Кількість балів за 
головним 
показником 

Частка 
довгострокових 
зобов’язань в 

позикових коштах 
більша за 50% 

Частка 
заборгованості 
перед бюджетом 
менша за 2% 

Коефіцієнт 
загальної 

ліквідності більший 
1 

Коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності 
більший 0,2 

Ка≥60% 4 +1 +1 +1 +1 
50%≤Ка<60% 3 +1 +1 +1 +1 

30%≤Ка<50% 2 +1 +1 +1 +1 
Ка<30% 1 +1 +1 +1 +1 

 
Фактор «популярності підприємства» пов’язаний із формуванням позитивного іміджу а відповідно і бренду підприємства. В реаліях 

українського ринку важливими будуть наступні складники цього фактору (вони співпадають з дослідженням [1], проте бали розташовані у 
зворотному порядку ): 

1) чи є підприємство головним роботодавцем регіону; 
2) чи є власники підприємства широко відомими в регіоні; 
3) чи пов’язані власники підприємства з місцевою владою; 
4) наскільки часто підприємство згадують ЗМІ. 
Бальна оцінка факторів, що оцінюють популярність підприємства в регіоні, наведена в таблиці 3. 

 
Таблиця 3 – Бальна оцінка  відомості підприємства в регіоні 
Показник Прояви показника та їх бальна оцінка 

Найбільший роботодавець 
(до 80% населення) 

Одне з 2-3 ключових 
підприємств 

Підприємство невелике, забезпечує роботою 
незначну кількість населення 

Підприємство як 
роботодавець у регіоні 

4 2 1 

Найбільш забезпечені та 
впливові люди 

Ведуть активну 
громадську та 

благодійну роботу 
Власники підприємства не афішують себе 

Власники підприємства 
загально відомі в 

регіоні 
4 2 1 

Відома інформація про 
зв'язок з керівництвом 

держави 

Відома інформація про 
зв'язок з місцевою 

владою 

Власники раніше 
обіймали керівні 
посади в регіоні 

Немає інформації 
про зв'язок з 
владними 

структурами 

Власники підприємства 
пов’язані з державною 
або місцевою владою 

4 3 2 1 

Підприємство часто фігурує 
в ЗМІ загальнодержавного 

значення 

Власники 
підприємства пов’язані 
з місцевим каналом 

телебачення 

Підприємство 
періодично згадується 
на місцевих каналах 
ТБ та в інших ЗМІ 

Підприємство 
майже не згадується 

в ЗМІ 
Частота згадування про 
підприємство в ЗМІ 

4 2 2 0 
 

Значна ринкова частка підприємства (праця на багатьох ринках, монопольний стан на певному ринку тощо) може бути 
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підтверджена такими показниками: 
1) підприємство працює окрім України і на ринках інших країн; 
2) частка ринку України (регіону), яким володіє підприємство; 
3) кількість та вагомість на ринку головних конкурентів. 
Результати оцінювання наведені в таблиці 4. 

 
Таблиця 4 – Бальна оцінка  ринкової частки підприємства 
Показник Прояви показника та їх бальна оцінка 

так ні Підприємство працює окрім 
України і на ринках інших 

країн 4 0 

Більш 10% на рівні 
держави 

Більш 50% на рівні 
регіону 

Більш 20% на рівні 
регіону 

Менш 20% на рівні 
регіону Частка ринку 

4 3 2 1 
Інші підприємства – головним чином, мають частку 

ринку 10% і менш 
Існує інше 

підприємство з 
часткою ринку 
50% і більше 

Існують 
підприємства з 

частками ринку 20-
30% на рівні 
регіону 

Підприємство, що 
аналізується, має більшу 

частку ринку 

Підприємство, що 
аналізується, має таку 

ж частку ринку 

Частка ринку у головних 
конкурентів 

1 2 4 3 
 

Фактор можливості подальшого перепродажу підприємства також має бути врахований, оскільки часто збільшення вартості 
новоутвореного підприємства внаслідок синергетичного ефекту спонукає нових власників до його продажу. При цьому  важливими є 
наступні моменти: 

1) місцезнаходження підприємства в регіоні (якщо метою перепродажу є земельна ділянка, право на видобуток копалин тощо); 
2) склад та вартість нематеріальних активів підприємства (наявність у підприємства патентів, торговельних марок, інших 

нематеріальних активів (в т.ч. і які не відображаються у вітчизняній фінансовій звітності), які можна перепродати); 
3) склад та вартість основних фондів підприємства (найважливішою є наявність у підприємства будівель та споруд, балансова 

вартість яких менша за ринкову). 
Бальна оцінка наведених факторів надана у вигляді таблиці 5. 

  
Таблиця 5 – Бальна оцінка  можливого перепродажу підприємства 

Показник Прояви показника та їх бальна оцінка 

Центр, розвинуті райони, 
висока вартість 

Земельна ділянка має значну 
вартість 

Земельна ділянка не 
цікава з точки зору 

перепродажу 
Місцезнаходження підприємства 
і вартість земельної діяльності 

4 3 1 
Підприємство має НМА, які 

можна продати 
НМА підприємства не цікаві в 

даний час на рику 
Підприємство не має 
НМА на балансі 

Наявність нематеріальних 
активів підприємства 

4 2 1 

Основні фонди недооцінені Вартості співпадають 
Ринкова вартість 

менша за балансову 
Співвідношення балансової та 
ринкової вартості основних 

фондів підприємства 4 2 1 
 

Для оцінки можливості стабільної роботи підприємства в майбутньому  доцільним є проведення аналізу за чотирма напрямками: 
1) наявність у підприємства довгострокових договорів (або проектів, протоколів наміру); 
2) перспективи бізнесу у довгостроковому прогнозі (незмінність технологій тощо); 
3) незалежність від постачальників (наявність декількох постачальників, які є непов’язаними між собою); 
4) диверсифікація діяльності (виробництво товарів із декількох непов’язаних товарних груп).  
Бальна оцінка наведених факторів надана у вигляді таблиці 6. 

  
Таблиця 6 – Бальна оцінка  можливості стабільної роботи підприємства 

Показник Прояви показника та їх бальна оцінка 

Укладені договори 
Підписані протоколи 

намірів 
Є лише проекти договорів Наявність у підприємства 

довгострокових договорів 
4 2 1 

Перспективи є Перспективи туманні Галузь є вимираючою Перспективи бізнесу у 
довгостроковому прогнозі 4 2 1 

Наявність декількох 
постачальників, які є 

непов’язаними між собою 

Наявність декількох 
постачальників, які  
пов’язані між собою 

Залежність від одного 
постачальника 

Незалежність від 
постачальників 

4 2 0 

Підприємство входить до складу 
багатопрофільного холдингу 

Виробництво товарів із 
декількох непов’язаних 

товарних груп 

Виробництво одного товару 
або декількох товарів із 

однієї групи 
Диверсифікація діяльності 

4 2 0 
 

І найголовніший фактор для нашого дослідження – володіння підприємством-об’єктом поглинання унікальними видами 
віртуального капіталу. На відміну від показника «Наявність нематеріальних активів підприємства» фактору можливого перепродажу 
підприємства тут бермо досліджувати не лише НМА (які є лише частиною віртуального капіталу), але і решту складників віртуального 
капіталу, особливо ті, що були визначені як пріоритетні у попередньому розділі роботи. Таким чином, даний фактор можна дослідити за 
допомогою таких показників: 

1) наявність відомого бренда (або хоча б торгової марки); 
2) володіння певними майновими правами (правами на користування);  
3) наявність чітко відрегульованої системи надходження та збереження інформації; 
4) наявність власних висококваліфікованих робітників (фахівців), які мають певний досвіт роботи на підприємстві (остання проблема 

особливо актуальна для промислових підприємств м. Харкова, які звільняють робітників , якщо підприємство немає контракту, і винаймають 
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нових, після його підписання).  
Бальна оцінка показників та їх взаємозв’язку наведена в таблиці 7. 

 
Таблиця 7 – Бальна оцінка володіння підприємством-об’єктом поглинання унікальними видами віртуального капіталу 

Показник Прояви показника та їх бальна оцінка 

Є оцінений бренд 
Є визначена 

торгівельна марка 

Вартісна оцінка 
торговельної марки не 

проведена 

Назва 
підприємства 
нічого не 
відображає 

Наявність відомого 
бренда 

4 2 1 0 
Майнові права 
підтверджені 

Майнові права на 
стадії оформлення 

Майнові права не підтверджені Володіння певними 
майновими правами 

4 2 1 

Впроваджено DLP- 
систему 

аудит 
використовуваної 
інформації й 

документообігу 
(обороту 

інформації) 

Лише генерація позитивної 
інформації про 

підприємство й створення 
його іміджу  

Контроль 
відсутній 

Наявність чітко 
відрегульованої 

системи надходження 
та збереження 
інформації 

4 2 1 0 
Кадровий склад 

підприємства стабільний 
(K змінності < 5% за рік) 

5%<K змінності < 50% 
Підприємство звільняє робітників , якщо 

підприємство немає контракту, і винаймають 
нових, після його підписання 

Наявність власних 
висококваліфікованих 
робітників (фахівців) 

4 2 0 
 
Нормування результатів проводиться  шляхом введення спеціального показника, який порівнює кількість балів, набрану 

підприємством за кожним фактором, з максимально можливою кількістю балів. 

                                         
)max(

'

i

i
i b

b
b  ,                                                (1) 

де b'
і – показник схильності підприємства до отримання синергетичного ефекту вартості віртуального капіталу за і-тим фактором; 

     bi – кількість балів, набрана підприємством за і-тим фактором; 
     max (bi) – максимальна кількість балів, що може бути набрана підприємством за і-тим фактором. 

 Порядок визначення показника b'
i за кожним фактором наведений в табл. 8. 

  
Таблиця 8 – Визначення показника схильності підприємства до отримання синергетичного ефекту вартості віртуального капіталу за 

окремими факторами 
Фактор Розрахунок Фактор Розрахунок 

Володіння підприємством – об’єктом 
поглинання унікальними видами 

віртуального капіталу 16
1'

1

b
b   

Можливість стабільної роботи 
підприємства 

16
4'

4

b
b   

Певна відомість (популярність) підприємства 

16
2'

2

b
b   

Значна ринкова частка 
підприємства (праця на 

багатьох ринках, монопольний 
стан на певному ринку тощо) 

12
5'

5

b
b   

Потенційна фінансова привабливість 
підприємства 

16
3'

3

b
b   

Можливість перепродажу 
підприємства 

12
6'

6

b
b   

 
Проте поки що зазначена методика не враховує різний вплив внеску і вагомості факторів, що були оцінені, на кінцевий загальний 

показник схильності підприємства до отримання синергетичного ефекту вартості віртуального капіталу. Для цього необхідні спеціальні 
вагові коефіцієнти, які б надавали можливість визначити  цю неоднорідність впливу. Вагові коефіцієнти wi можна визначити за допомогою 
експертних оцінок або статистичного моделювання [83, 84]. Для запобігання суб'єктивізму в підборі вагових коефіцієнтів доцільним є їх 

підбір за ступенем значущості визначених факторів. Для цього по кожному фактору  '
ib ,  6...1i  обчислюється коефіцієнт 

відносного розкиду: 

)max(

)min(
1

)max(

)min()max(
'

'

'

''

i

i

i

ii
i

b

b

b

bb



 ,                          (2) 

Він визначає максимально можливе відхилення по і-му фактору. Вагові коефіцієнти wi набувають найбільшого значення для тих 
факторів, відносний розкид яких є більш значним [83,85]: 

)6...1(   
6

1






iw

i
i

i
i




,    1

6

1


i

iw                                                              (3) 

Розрахунок вагових коефіцієнтів бальних оцінок за кожною визначеною групою наведено у табл. 9. 
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Таблиця 9 – Розрахунок вагових коефіцієнтів 
Фактор )max( '

ib  )min( '
ib  

i  iw  

Володіння підприємством – об’єктом поглинання 
унікальними видами віртуального капіталу 

16 1 0,9375 0,182186 

Певна відомість (популярність) підприємства 16 3 0,8125 0,157895 
Потенційна фінансова привабливість 

підприємства 
16 1 0,9375 0,182186 

Можливість стабільної роботи підприємства 16 2 0,875 0,17004 
Значна ринкова частка підприємства (праця на 
багатьох ринках, монопольний стан на певному 

ринку тощо) 
12 2 0,833333 0,161943 

Можливість перепродажу підприємства 12 3 0,75 0,145749 
Σ   5,145833 1 

 
Поєднуючи результати двох етапів розрахунків – бальної оцінки схильності підприємства до отримання синергетичного ефекту за 

кожним фактором окремо та визначення ступеня впливу кожного з цих факторів на загальний результат, можна отримати наступні 
формули для визначення показника привабливості злиттів і поглинань підприємств з метою отримання синергетичного ефекту вартості  
віртуального капіталу: 

                                             



6

1

'

i
iiS kbK                                                     (5) 

або 
'
6

'
5

'
4

'
3

'
2

'
1 0,145749161943,00,170040,1821860,1578950,182186 bbbbbbK S                  (6) 

або враховуючи дані табл. 4.15, 

654321 012146,0013495,0010628,0011387,0009868,0011387,0 bbbbbbK S                 (7) 

де KS – показник привабливості злиттів і поглинань підприємств з метою отримання синергетичного ефекту вартості віртуального 
капіталу. 

 
Максимальне значення показника KS дорівнює 1. Підприємство, що за результатами оцінки отримує значення показника KS близько 

1 є привабливим для злиття з ним або його поглинання з метою отримання синергетичного ефекту вартості віртуального капіталу. 
Для визначення привабливості злиття з підприємством або його поглинання на основі показника KS можна використати наступну 

шкалу, що наведена в табл. 10. 
 
Таблиця 10 – Шкала оцінки привабливості злиттів і поглинань підприємств з метою отримання синергетичного ефекту вартості 

віртуального капіталу 
Значення показника KS Ступінь  

привабливості 
Результат  

0< KS ≤0,5 низький Неможливе здобуття синергетичного ефекту вартості капіталу 
0,5< KS≤0,7 середній Здобуття синергетичного ефекту вартості капіталу потенційно можливе, 

проте його результат буде незначний 
0,7< KS ≤1 високий Можливе здобуття синергетичного ефекту вартості капіталу 

 
Проведемо практичну апробацію розробленої методики на прикладі українських промислових підприємств: ПАТ  «Харківський 

тракторний завод ім. С. Орджонiкiдзе», ПАТ «Турбоатом», ПАТ «Харківський підшипниковий завод», Розрахунок кожного фактору по 
окремості наведено у табл. 11-18. 

 
Таблиця 11 – Розрахунок фактора «Володіння унікальними видами віртуального капіталу» 

 
Наявність 
відомого 
бренда 

Володіння 
певними 
майновими 
правами 

Наявність чітко 
відрегульованої 

системи 
надходження та 
збереження 
інформації 

Наявність 
власних 

висококваліфі
кованих 
робітників 
(фахівців) 

Загальна 
сума 
балів 

1b  

ПАТ  «Харківський тракторний завод ім. С. 
Орджонiкiдзе» 

1 4 2 0 7 

ПАТ «Турбоатом» 2 4 4 4 14 

ПАТ «Харківський підшипниковий завод» 2 4 1 4 11 

 
Таблиця 12 – Розрахунок фактора «Певна відомість (популярність) підприємства» 

 

Підприємст
во як 

роботодавец
ь у регіоні 

Власники 
підприємств
а загально 
відомі в 
регіоні 

Власники 
підприємства 
пов’язані з 

державною або 
місцевою владою 

Частота 
згадування про 
підприємство 

в ЗМІ 

Загальна 
сума 
балів 

2b  

ПАТ  «Харківський тракторний завод ім. С. 
Орджонiкiдзе» 

2 1 2 4 9 

ПАТ «Турбоатом» 2 2 3 4 11 
ПАТ «Харківський підшипниковий завод» 2 4 4 2 12 
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Таблиця 13 – Показники доходності підприємств, значення (або тенденція)/ бал 

Значення показників 

 Рентабельність 
власного 

капіталу (Рвк) 

Темпи 
збільшення 

рентабельності  
продажів  

Темпи 
збільшення 
чистого 
прибутку  

Темпи збільшення 
чистого прибутку 
перевищують темпи 

росту чистої 
виручки 

Темпи 
збільшення 
чистої 

рентабельності  
власного 
капіталу  

ПАТ  «Харківський тракторний 
завод ім. С. Орджонiкiдзе» 

-0,07 / 0 ↓ / 0 ↓ / 0 ↓ / 0 ↓ / 0 

ПАТ «Турбоатом» 0,249 / 2 ↓ / 0 ↓ / 0 ↓ / 0 ↓ / 0 
ПАТ «Харківський 

підшипниковий завод» 
0,014 / 1 ↓ / 0 ↓ / 0 ↓ / 0 ↓ / 0 

 
Таблиця 14 – Показники фінансової незалежності підприємства, значення  / бал 

Значення показників 

 Коефіцієнт 
автономії (Ка) 

Частка 
довгострокових 
зобов’язань в 
позикових 
коштах  

Частка 
заборгованості 

перед 
бюджетом  

Коефіцієнт 
загальної 
ліквідності  

Коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності  

ПАТ  «Харківський тракторний 
завод ім. С. Орджонiкiдзе» 

-0,18 / 1  51% / 1 0,09% / 1  0,6 / 0 0,02 / 0 

ПАТ «Турбоатом» 0,56 / 3 0 / 0 0,81% / 1 1,8 / 1 0,43 / 1 
ПАТ «Харківський 

підшипниковий завод» 
0,39 / 2 59,7% / 1 0,508% / 1  1,34 / 1  0,02 / 0 

 
Таблиця 15 – Розрахунок фактора «Потенційна фінансова привабливість підприємства» 

 
Сума балів 
доходності 
підприємства 

Сума балів фінансової 
незалежності підприємства 

Загальна сума 

балів 3b  

ПАТ  «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонiкiдзе» 0 3 3 

ПАТ «Турбоатом» 2 6 8 
ПАТ «Харківський підшипниковий завод» 1 5 6 

 
Таблиця 16 – Розрахунок фактора «Можливість стабільної роботи підприємства» 

 

Наявність у 
підприємства 
довгострокови
х договорів 

Перспективи 
бізнесу у 

довгостроково
му прогнозі 

Незалежність від 
постачальників 

Диверсифікаці
я діяльності 

Загальна 
сума 
балів 

4b  

ПАТ  «Харківський тракторний завод ім. С. 
Орджонiкiдзе» 

2 4 2 0 8 

ПАТ «Турбоатом» 4 4 4 2 14 

ПАТ «Харківський підшипниковий завод» 4 4 4 4 16 

 
Таблиця 17 – Розрахунок фактора «Значна ринкова частка підприємства» 

 
Підприємство працює окрім 
України і на ринках інших 

країн 

Частка 
ринку 

Частка ринку у 
головних 

конкурентів 

Загальна 
сума балів 

5b  

ПАТ  «Харківський тракторний завод м.. С. 
Орджонiкiдзе» 

4 4 2 10 

ПАТ «Турбоатом» 4 4 4 12 
ПАТ «Харківський підшипниковий завод» 4 4 4 12 

 
Таблиця 18 – Розрахунок фактора «Можливість перепродажу підприємства» 

 

Місцезнаходження 
підприємства і 

вартість земельної 
ділянки 

Наявність 
нематеріальних 

активів 
підприємства 

Співвідношення 
балансової та ринкової 
вартості основних 

фондів підприємства 

Загальна 
сума 
балів 

6b  

ПАТ  «Харківський тракторний завод ім. С. 
Орджонiкiдзе» 

3 4 2 9 

ПАТ «Турбоатом» 4 4 4 12 
ПАТ «Харківський підшипниковий завод» 3 4 2 9 

 
Результати бальної оцінки показників та визначення показника привабливості наведено в табл. 19. Розрахунки фінансових 
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показників проводилися на основі даних фінансової звітності підприємств за 2011 та 2012 рік, оприлюдненої на сайті «Агентства з розвитку 
інфраструктури фондового ринку України» [4]. Решта факторів визначалася за інформацією, що черпалася автором із загальнодоступних 
джерел та на основі особистих спостережень автора.  

 
Таблиця 19 – Результати бальної оцінки показників та визначення показника привабливості 

Бальна оцінка факторів 
Підприємство 

b1 b2 b3 b4 b5 b6 
Значення показника 

KS 
Ступінь 

привабливості  

ПАТ  «Харківський тракторний 
завод ім. С. Орджонiкiдзе» 

7 9 3 8 10 9 0,53197 середній 

ПАТ «Турбоатом» 14 11 8 14 12 12 0,815546 високий 
ПАТ «Харківський 

підшипниковий завод» 
11 12 6 16 14 9 0,780287 високий 

 
Висновки. Аналіз факторів привабливості до злиттів-поглинань  з точки зору їх вагомості показав, що найбільш привабливими для 

отримання синергетичного ефекту є такі підприємства: 
1) підприємство має на балансі визначені НМА, які може перепродати; 
2) підприємство є цікавим з точки зору перепродажу (усі досліджені підприємства є цікавими у цьому сенсі, головним чином через 

земельні ділянки, на яких вони розташовані); 
3) підприємство є загально відомим, їх робота знаходиться під громадським контролем, саме через це ефективність злиття 

(поглинання) є достатньо високою; 
4) привабливе фінансове становище, підприємство є фінансово стійким та відносно фінансово забезпеченими, що також значно 

підвищує інтерес до них з боку потенційних інвесторів. 
Таким чином, проведений аналіз рівня привабливості промислових підприємств України до отримання синергетичного ефекту при 

поєднанні їх віртуальних капіталів показав, що на сьогоднішній день високого рівня привабливості досягає незначний відсоток 
підприємств. Однак майже всі підприємства є цікавими з точки зору такої їх специфіки, як володіння значними земельними ділянками та 
майновими правами. 

Використання методики оцінки привабливості підприємств до злиття-поглинання з точки зору синергетичного ефекту їх 
віртуального капіталу  як заходу, що передує злиттю або поглинанню, дозволить підприємствам, що не потрапили до зон середнього та 
високого рівня привабливості, зберегти значні обсяги фінансових коштів від неефективного використання. 
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Гурова В.О. Підвищення ефективності інвестиційної діяльності страхових компаній. 
У статті проаналізовано інвестиційну діяльність страхових компаній, розглянути фактори, які стримують розвиток інвестиційної 
діяльності страхових компаній, розглянуті питання управління інвестиційним потенціалом, оптимізовано процес управління 
інвестиційним потенціалом, розглянуто проблеми побудови ефективної системи оподаткування страхової галузі, оцінено характер впливу 
сучасної системи оподаткування на інвестиційну діяльність страховиків, оцінено ризики, які притаманні страховим компаніям. 
Ключові слова: інвестиційна діяльність, страхування, управління інвестиційним потенціалом, система оподаткування, ризик. 
Гурова В.А. Повышение эффективности инвестиционной деятельности страховых компаний.  
В статье проанализирована инвестиционная деятельность страховых компаний, рассмотрены факторы, которые сдерживают развитие 
инвестиционной деятельности страховых компаний, рассмотрены вопросы управления инвестиционным потенциалом, оптимизирован 
процесс управления инвестиционным потенциалом, рассмотрены проблемы построения эффективной системы налогообложения 
страховой отрасли, оценен характер влияния современной системы налогообложения на инвестиционную деятельность страховщиков, 
оценены риски, которые присущи страховым компаниям. 
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, страхование, управление инвестиционным потенциалом, система налогообложения, 
риск. 
Gurova V.A.  Increase efficiency of investment activity insurance companies. 
Investment activity of insurance companies is analyzed in the article, factors which restrain development of investment activity of insurance 
companies are considered, the questions of management investment potential are considered, the process of management investment potential is 
optimized, the problems of construction of the effective system of taxation of insurance industry are considered, character of influence of the 
modern system of taxation on investment activity of insurers is appraised, appraised risks which are inherent insurance companies are appraised.  
Keywords: investment activity, insurance, management, system of taxation, risk, investment potential. 

Постановка проблеми. У сучасній економіці страхування виступає в ролі найважливішого стабілізатора процесу суспільного 
відтворення. Постійне збільшення техногенних, економічних і соціальних ризиків загрожує збереженню й подальшому зростанню 
суспільного багатства, що вимагає від держави та суб’єктів господарювання дбати про формування ефективної системи страхових резервів, 
призначених для своєчасної компенсації збитків.  

Фінансові ресурси, які акумулюються у вигляді страхових резервів, служать істотним джерелом інвестицій в економіку. У 
розвинених країнах світу страхові компанії за обсягами інвестиційних вкладень перевищують загальновизнаних інституціональних 
інвесторів - банки й інвестиційні фонди. 

Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю розгляду сутності інвестиційної діяльності, особливостей формування 
інвестиційного потенціалу, державного регулювання та оптимізації процесу інвестування страхових компаній та пов'язана з потребою 
дослідження цього напряму їх діяльності, з точки зору як кінцевих результатів функціонування страховиків, так і національної економіки в 
цілому. Активізація інвестиційної діяльності страхових компаній підносить сферу страхування до рангу важливих чинників, які впливають 
на розвиток економіки, оскільки пасивні кошти, отримані від страхувальників, стають активним капіталом, що задіяний на фінансовому 
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ринку. У зв’язку з цим значний інтерес приділяється проблемам підвищення ефективності інвестиційної діяльності страхових компаній. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемами ефективності інвестиційної діяльності займалися цілий ряд вчених, 

таких як: В. Бочаров, Л. Крувшиць, В. Москвін та ін. Серед вітчизняних авторів слід виділити роботи таких вчених, як М.І. Бондар, Т.В. 
Майорова, А.А. Пересада, К.В. Паливода та ін. 

Виділення невирішеної проблеми. Важливе значення має інвестиційна діяльність страховиків на мікрорівні, виступаючи одним 
з головних факторів забезпечення ефективного функціонування страхової компанії.  

По-перше, інвестиційна діяльність визначає можливість надання страхових послуг за рахунок формування достатніх обсягів 
страхових резервів. 

По-друге, добре організована інвестиційна діяльність забезпечує в певній мірі якість страхових послуг і визначає ринкову 
позицію страховика. 

По-третє, інвестиційна діяльність впливає на основні характеристики страхового продукту, насамперед на його вартість, і на 
фактичне виконання зобов’язань страховиком, обумовлене строками страхових виплат. 

По-четверте, інвестування дає можливість власникам страхової компанії розвивати свій бізнес і самостійно управляти ним. За 
рахунок інвестування страхових резервів відбувається нагромадження коштів для збільшення власних ресурсів. Це положення є суттєвим у 
світлі тенденцій щодо поступового збільшення регулятором вимог до мінімальних розмірів статутного капіталу страхових організацій [2]. 

Метою дослідження є аналіз діяльності страхових компаній в контексті удосконалення інвестиційної привабливості.   
Результати дослідження. Сьогодні український страховий ринок демонструє швидкі й стійкі темпи росту, поліпшуються його 

якісні характеристики, збільшується частка страхових послуг у ВВП, що сприятиме зростанню ролі страхових компаній у національній 
економіці. Зважаючи на це виникає нагальна потреба у проведенні комплексних досліджень не лише економічної природи страхових 
операцій, а й політики страховиків у галузі ефективного нагромадження й інвестування. 

Дослідження показують, що основним джерелом одержання прибутку для страхової організації більшості цивілізованих країн є 
не збір страхових платежів, а інвестиційна діяльність, кошти від якої спрямовуються, як правило, на фінансування страхових операцій, на 
дотації збитковим видам страхування, розробку нових продуктів, підготовку кадрів й ін. 

Економічне значення страхування не вичерпується лише ризиковою, акумуляційною (формування резервів), превентивною, 
контрольною функціями, важливе місце приділяється ощадній. Соціальне значення інвестиційної діяльності страховиків нерозривно 
пов’язано саме з ощадною функцією.  

Аналітика щодо проблем інвестиційної діяльності страхових компаній не є традиційною для вітчизняної економічної літератури, 
зважаючи на цю обставину, редакція продовжує традицію проведення спеціалізованих оглядів і пропонує до уваги читачів результати 
власного дослідження. 

Незважаючи на стабільне зростання частки валових страхових платежів у ВВП, її розмір залишається недостатнім, щоб 
стверджувати про значну роль страхування у функціонуванні національної економіки. Страхові компанії не на повну потужність 
використовують власний потенціал, як фінансового інституту, який акумулює кошти населення та підприємницьких структур і розміщує їх 
у процесі інвестиційної діяльності, відіграючи таким чином вагому роль у перерозподілі ВВП. Невелика частка страхових платежів 
українських страховиків у ВВП вказує на недостатній рівень страхової культури і відповідних традицій та реальних доходів бізнесу і 
населення – головних споживачів страхового продукту [1]. 

Показники надходжень страхових платежів свідчать про високий попит на добровільне страхування майна і низький - на послуги 
зі страхування життя. Структурний дисбаланс набув ознак, які потребують негайної уваги з боку держави. Адже така ситуація на 
страховому ринку суперечить основам функціонування страхових ринків як країн з розвиненою ринковою економікою, так і країн з 
економікою перехідного типу. Світові страхові гранди у структурі премій найбільшу питому вагу мають премій зі страхування життя – 
близько 60% [1]. 

Це свідчить про те, що економічно розвинені країни орієнтовані на розвиток страхування життя, оскільки саме цей вид 
страхування має практично невичерпний потенціал. Коли населення отримує можливість спрямовувати значну частину своїх коштів не на 
споживання, а на заощадження, виникає потреба в існуванні фінансових інститутів, які б забезпечили зберігання і примноження цих 
коштів, тобто інвестиційних та пенсійних фондів, страхових компаній зі страхування життя. Саме тому в країнах з розвиненою економікою, 
де рівень життя населення досить високий, страхування життя розвивається швидкими темпами. Зокрема, в Японії та Великобританії 
частка премій зі страхування життя складає біля 80%.  

Недостатній рівень капіталізації ринку, несприятливі умови для інвестування, відсутність надійних інвестиційних інструментів і 
державних гарантій під інвестиційні проекти, недосконалість податкового законодавства негативно впливають на інвестиційну 
привабливість страхового ринку України, а від так уповільнюють його розвиток. Загальний рівень інвестиційної привабливості 
вітчизняного страхового ринку 52% експертів визначили як середній. 

Ситуація зі страхуванням життя, що склалась сьогодні в Україні, зумовлена низьким економічним розвитком країни, відсутністю 
у більшої частини населення країни вільних коштів, які можна було б вкласти у страхування життя та недовірою до страхових компаній, 
зумовленою негативним досвідом вкладання коштів у різноманітні фінансові структури на початку дев’яностих років ХХ ст.  

Стримує розвиток страхування життя також відсутність на ринку України довгострокових фінансових інструментів, в які могли б 
вкладати кошти страхові компанії, так вважає 47,1% експертів. Українські державні цінні папери поки що не є надійним фінансовим 
інструментом, а вкладення коштів в акції підприємств на довгострокову перспективу, навіть так званих «блакитних фішок», є досить 
ризикованим. 

В умовах ринкової економіки страхування є важливим чинником розгортання інвестиційної діяльності. Страхові компанії 
виступають у двох якостях. З одного боку в процесі здійснення своєї основної (операційної) діяльності вони страхують економічні інтереси 
суб’єктів господарювання від ймовірних ризиків і цим самим стимулюють інвестиційну активність, з іншого – виступають безпосередніми 
інвесторами.  

Таким чином, роль страхових компаній як постачальника капіталу визначають два фактори: обсяг ресурсів, якими вони 
володіють, і термін, протягом якого ці ресурси можуть використовуватись. Ріст інвестиційного капіталу обумовлений наступними 
чинниками: наявністю страхових резервів, що збільшуються з розширенням страхових операцій та власним капіталом. 

У зв’язку з тим, що обсяг резервів і термін, на який вони розміщуються, перетворюють страхові компанії у найпотужніші 
фінансово-кредитні інститути, у країнах з розвиненим ринком страхова справа визнана стратегічним сектором економіки. Інвестиційна 
діяльність страхових компаній за кордоном є настільки масштабною, що численні страховики мають спеціалізовані відділи, які займаються 
управлінням інвестиційними портфелями. Діяльність страхових компаній, таким чином, стала виходити далеко за межі страхової, і це стало 
визначальним у віднесенні їх до фінансових посередників [2]. 

Інвестиційна діяльність стала невід’ємною частиною страхового бізнесу і це відзначають у своїх працях вітчизняні та зарубіжні 
вчені, які вказують, що основна діяльність страхової компанії пов’язана досить часто зі збитками, які можуть компенсуватись прибутком 
від інвестиційної та фінансової діяльності. 

Інвестиційні можливості страхування в Україні з року в рік зростають, про це свідчить аналіз динаміки частки чистих страхових 
премій у ВВП. Ринок розвивається, а від так страхові компанії набувають якостей потужних інституціональних інвесторів [1]. 

 На Заході, де високий рівень конкуренції та збитковості страхових операцій, саме питання прибуткового і належного 
розміщення вільних коштів є для керівництва будь-якої компанії дуже важливим. На думку 53% експертів переважна більшість вітчизняних 
страховиків (див. рис.4) вважає за доцільне заробляти кошти безпосередньо на страхових операціях і задовольнятись низько дохідними 
інвестиційними інструментами, такими, як депозити – 82,4%.  

Представники компаній зі страхування життя виявились одностайні у питанні пріоритетності страхової та інвестиційної 
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діяльності власних організацій, на відміну від експертів з ризикових компаній, 64,3% яких стверджує у необхідності проведення страхової 
діяльності, а решта за 35,7% - страхової та інвестиційної. 

75% експертів компаній за участю іноземного та вітчизняного капіталу віддають перевагу страховій та інвестиційній діяльності, а 
решта - страховій. У той час як 58,4% експертів компаній за участю вітчизняного капіталу віддають перевагу страховій, а решта – страховій 
та інвестиційній діяльності.  

Іншою проблемою, пов’язаною з інвестиційними та страховими операціями, є питання співставлення їх ролі у страховому 
бізнесі. Існують різні точки зору. Одна ґрунтується на тому, що основним завданням страхової компанії є надання страхових послуг, а тому 
інвестиційна діяльність має вторинне значення. Такого підходу дотримувались науковці та практики за часів СРСР, коли страхові резерви 
Держстраху були у повному розпорядженні держави, яка монополізувала цей вид діяльності [1]. 

Оптимізація процесу управління інвестиційним потенціалом є доволі актуальним завданням серед страховиків. Вибір моделі 
управління залежить від розміру та фінансових можливостей компанії, обраної інвестиційної політики, наявності прямих та непрямих 
державних обмежень або стимулів до вибору інвестиційних партнерів, умови їх діяльності тощо.  

Нагальною є проблема щодо дотримання принципів інвестування страхових резервів, серед яких першість 82,4% експертів 
віддали дохідності; 64,7% - диверсифікації інвестиційного портфелю; 58,8% – гарантованого повернення вкладень; 41,2% – 
підконтрольності інвестицій; 29,4% - ліквідності й 5,9% - привабливості.  

Торкаючись питання управління інвестиційним потенціалом можна виділити декілька систем, які передбачають: 
- наявність у структурі страхової компанії власного інвестиційного департаменту із залученням висококваліфікованих 

менеджерів та актуаріїв. За необхідності можливе також створення дочірніх інвестиційних компаній або компаній, що здійснюють 
професійну діяльність на ринку цінних паперів й управляють активами. Такий підхід можна охарактеризувати як надзвичайно чутливий до 
індивідуальних потреб страховика [2]; 

- передача активів на аутсорсінг. Довірче управління є доцільним для середніх та малих страхових компаній, які за невелику 
(порівняно з витратами на самостійне управління) плату отримують професійні послуги, можуть підвищити дохідність та 
диверсифікованість інвестиційного портфелю. Основною вадою цього методу управління є нездатність управляючої компанії повністю 
задовольнити потреби страховика в індивідуальному підході [2]. 

Більшість страхових компаній не має ретельно розробленої інвестиційної стратегії та вкладає кошти у фінансові інструменти 
афілійованих структур чи у банківські депозити. З розвитком страхового ринку у частині його реального сегменту потреба у безпечному та 
ефективному розміщенні коштів страхових компаній буде зростати. Забезпечити вирішення цього завдання можна лише за умови наявності 
відповідного інформаційного та кадрового забезпечення. Страхові компанії, надаючи послуги з покриття ризиків, самі відчувають потребу 
у професійних управляючих, в першу чергу на фондовому ринку. 

У найближчій перспективі страхові компанії зі страхування життя будуть зайняті пошуком дохідних і надійних інвестиційних 
активів. Вони зацікавлені в таких цінних паперах, які б забезпечили мінімальну ставку дохідності в умовах прогнозованих темпів інфляції. 
В Україні ще тривалий час не буде існувати ліквідного та достатньо дохідного фінансового ринку. В цих умовах страховим компаніям 
доведеться вкладати свої кошти в короткострокові та ризикові фінансові інструменти. Тому держава повинна запровадити нові державні 
цінні папери, орієнтуватись переважно на вітчизняних інвесторів, розміщувати державні позики на внутрішньому ринку, забезпечуючи 
необхідний рівень дохідності, який би перевищував інфляційні очікування. Це дало б змогу активізувати інвестиційну діяльність 
фінансових посередників, особливо страхових компаній, а також не допустити відтоку коштів за межі країни [2]. 

Проблема побудови ефективної системи оподаткування страхової галузі має велике значення, оскільки від кількості податків, їх 
функціонального призначення, рівня ставок, диференційованого підходу, наявності та обґрунтованості пільг залежать можливості впливу 
податків на поведінку страхових компаній та інших суб’єктів економічної діяльності. Сьогодні це звучить особливо актуально, оскільки 
чинна система оподаткування страхових компаній ставить страховиків у виключне, порівняно з іншими юридичними особами, становище. 
Це єдина галузь, де оподатковується не прибуток, а дохід, що стало однією з основних причин існування різного роду податкових 
оптимізаційних схем. Останнє явище не можна назвати цілком негативним. Існують два типи податкової оптимізації: відстрочення 
податкових платежів, що широко використовується у країнах з ринковою економікою, та повне ухилення від сплати податків (характерне 
для України та інших країн, економічні реалії та податкове законодавство яких створюють податкові стимули до такої поведінки 
господарюючих суб’єктів). Безумовно, такий дисонанс вимагає виправити ситуацію. Переконані, що ринок до таких дій держави готовий, 
доказом цього є рівномірний розподіл відповідей респондентів на запитання щодо оцінки характеру впливу сучасної системи 
оподаткування на інвестиційну діяльність страховиків [5]. 

Так 66,7% експертів – представників лайфових страховиків переконані, що система оподаткування має скоріше стимулюючий 
вплив, а решта висловились про нейтральний. У той час як 42,9% експертів з ризикових компаній вважають, що цей вплив скоріше 
дестимулюючий, а 7,1% - дестимулюючий. 

Таким чином можна стверджувати: пільговий режим оподаткування страхових компаній втратив свою актуальність та починає 
виконувати дестимулюючу функцію в рамках національної економіки і є ефективним виключно відповідно до інтересів страховиків. 

Прибуткове оподаткування страхових компаній в Україні можна ідентифікувати як недосконале. Використання виключно 
альтернативного податку на доходи створює неринкові переваги для страхування порівняно з іншими конкурентними секторами 
фінансового ринку, ігнорує інтереси бюджету, не стимулює ефективну страхову та інвестиційну діяльність [5]. 

На думку 70,6% експертів за умови залучення страховими компаніями вітчизняних чи іноземних інвестиційних ресурсів їх варто 
було б спрямувати у підвищення якості послуг; 52,9% - розвиток інформаційних технологій; 47,1% - на удосконалення збутової та 
продуктової політики, а 41,2% - у підвищення кваліфікації персоналу.  

Лайфові компанії в першу чергу переймаються ризиками недобросовісної конкуренції (33,3%), знецінення вартості активів 
(33,3%) та відсутності чіткої законодавчої бази зі страхування життя (33,3%). У той час як ризикові компанії стурбовані ризиками 
недостатності капіталу (35,7%), недобросовісної конкуренції (35,7%), неформалізованості бізнес-процесів (28,6%), втрати частки ринку 
(21,4%), плинності кадрів та корпоративного управлінням (по 14,3%). Страхові компанії з іноземних капіталом насамперед переймаються 
мінімізацією ризиків пов’язаних з недобросовісною конкуренцією, з вітчизняним капіталом - неформалізованими бізнес-процесами, 
недостатністю капіталу та недобросовісною конкуренцією, втратою частки ринку, плинністю кадрів та корпоративним управлінням, 
(зазначено у порядку пріоритетності). Страховиків, статутні фонди яких мають змішаний капітал, хвилюють в однаковій мірі важливості 
питання недостатності капіталу, знецінення вартості активів та недобросовісної конкуренції [1]. 

Останніми роками демонстрував швидкі темпи зростання відносних кількісних параметрів. Проте його якісні, а також абсолютні 
показники так і не досягли рівня розвинених західних держав. Страхові компанії не стали потужними інституційними інвесторами, 
спроможними акумулювати заощадження населення та трансформувати їх в інвестиційні ресурси. 

Розмір додаткового інвестиційного доходу є одним з важливих критеріїв спроможності страховика ефективно управляти 
активами. У розвинутих країнах компанії страхового сектору отримують прибуток переважно за рахунок реалізації успішної інвестиційної 
політики. 

Таким чином, інвестиційна діяльність страхових компаній має велике значення і на мікрорівні, оскільки вона є одним з головних 
факторів забезпечення ефективного функціонування страхової компанії. 

Специфіка страхової діяльності зумовлює різні підходи при здійсненні інвестицій страховими компаніями. Так, страховики зі 
страхування життя, фонди страхування життя зазвичай вкладають кошти у довгострокові інвестиційні інструменти, оскільки доходи 
компаній й зі страхування життя перевищують їх страхові виплати та витрати, а останні можуть бути оплачені з доходів від премій та 
інвестицій, то недоцільно вкладати фонди страхування життя в короткострокові цінні папери. Водночас ануїтети та дохідні купони з 
гарантованою викупною сумою потребують іншого підходу до інвестицій, а саме – вкладень у короткострокові інвестиційні інструменти 
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[2].  
Для страховиків з ризикового страхування первинне значення має наявність грошей для виплати страхового відшкодування. Це 

потребує, щоб інвестиції вкладалися на порівняно короткі терміни або, у крайньому випадку, щоб їх можна було легко перетворити на 
гроші. Крім того деякі страхові претензії, наприклад, претензії зі страхування відповідальності, можуть протягом тривалого часу 
залишатися неоплаченими повністю. У зв’язку з цим, інвестиції можуть залишатися, але вони мають зберігати свою реальну вартість та 
приносити дохід, який накопичувався б для подальшої кінцевої виплати відшкодування. Наявність окремих видів страхових резервів, які 
можуть деякий час не використовуватися страховиками, потребують іншого підходу до інвестицій, а саме – вкладень у довгострокові 
інвестиційні інструменти [1]. 

Зауважимо, що перебуваючи в ролі інвестора, страховик не тільки набуває додаткове джерело доходів, але й наражається на 
додаткові ризики. Враховуючи той факт, що кошти страхових резервів не є власністю страховика, то важливого значення має державна 
регламентація розміщення цих резервів. 

Інвестування та розміщення коштів страхових резервів з урахуванням вимог чинного законодавства означає дотримання 
страховиком законодавчо регламентованих напрямів розміщення, нормативів розміщення та принципів розміщення.  

Ці вимоги сформульовані в таких нормативних актах: Закон України «Про страхування», Правила формування, обліку та 
розміщення страхових резервів за видами страхування інших, ніж страхування життя, затверджені Розпорядженням Держфінпослуг від 
17.12.2004 р. № 3104, Правила розміщення страхових резервів із страхування життя, затверджені Розпорядженням Держфін послуг від 
22.12. 2004 р. № 2875 [1]. 

Необхідно зазначити, що Закон України «Про страхування» встановлює принципи і напрями розміщення, а Розпорядження 
Держфінпослуг встановлюють нормативи розміщення, конкретизуючи норми Закону. Напрями розміщення і нормативи розміщення є не 
однаковими для технічних страхових резервів та резервів зі страхування життя, хоча багато в чому вони співпадають [1]. 

Активність страхових компаній на ринку нерухомості традиційно залишається невисокою. Питома вага інвестицій у загальній 
структурі активів протягом останніх 5 років коливається в межах 4–8 %. При цьому нерухомість, в яку інвестовано активи, фактично 
складає тільки об’єкти, необхідні компанії для здійснення операційної діяльності (офісні приміщення тощо). Страховики, таким чином, не 
розглядають цей ринок як перспективний з точки зору інвестування. 

Вибір напрямів для інвестування вітчизняними страховиками дещо відрізняється від підходу їх іноземних колег. Зокрема, у 
світовій практиці активи інституційних інвесторів лише на 4–7 % формуються за рахунок банківських інструментів, тоді як основна 
частина коштів інвестується в акції (близько 60 %) та боргові цінні папери (близько 25 %). Така ситуація зумовлюється низькою 
доходністю банківських депозитів у розвинутих ринкових країнах та високою доходністю інструментів фондового ринку [4]. 

Водночас в Україні банківські депозити залишаються традиційно популярним напрямом здійснення інвестицій: порівняно з 
іншими інструментами фінансового ринку вони давали досить високий гарантований доход. Крім того, робота з банками щодо розміщення 
коштів на депозитних рахунках характеризується низькими витратами. Активна ж робота з таким фінансовим інструментом як цінні 
папери, особливо акції, потребує наявності в штаті страхової компанії спеціалістів з управління цінними паперами. Зазначена особливість 
роботи з фінансовими інструментами, а також той факт, що з розвитком вітчизняної банківської системи рівень доходності банківських 
депозитів знижуватиметься, підвищує важливість співпраці страхових компаній з компаніями з управління активів (КУА) [5]. 

Виділимо такі шляхи вирішення завдання підвищення ефективності управління страховими активами та резервами 
1. Розміщення коштів страхової компанії в цінні папери інститутів спільного інвестування (ІСІ), активами яких 

управляють КУА, за умови, що інвестування страхових резервів у папери ІСІ не порушує чинне законодавство. 
2. Створення страховою організацією власного інвестиційного фонду з переведенням страхових коштів до такого фонду 

та наступною передачею активів цього фонду в управління КУА. 
3. Створення правових передумов у Законі «Про страхування» для безпосереднього управління активами страхових 

компаній з боку КУА без опосередкування цієї процедури іншими структурами 
Незважаючи на високі темпи зростання кількісних показників, інституційні та функціональні характеристики вітчизняного 

страхового ринку в цілому не відповідають реальним потребам держави та європейським стандартам. 
Відставання якісних параметрів вітчизняного страхового ринку та гальмування інвестиційної активності страхових компаній 

зумовлені низкою хронічних, накопичених проблем, а саме: 
• недосконалістю нормативно–правового регулювання у сфері страхування, недостатньою відповідністю чинного законодавства 

вимогам євро 
• використання страхування як механізму оптимізації оподаткування та ухилянням від податків; 
• вкрай низьким рівнем розвитку ринку страхування життя та інших видів особистого страхування; 
• недотриманням законодавства з агрострахування, низьким рівнем розвитку сфери страхування екологічних та катастрофічних 

ризиків; 
• недосконалим нормативно–правовим урегулюванням діяльності страхових посередників, актуаріїв та аварійних комісарів. 
До зазначених проблем додалися негативні явища, зумовлені світовою фінансовою кризою. 
На відміну від банківського сектору та фондового ринку, які одні з найперших постраждали від світової фінансової кризи, 

страховий сектор напряму не був сильно вражений наслідками кризи (про що свідчить позитивна динаміка у 2011р.). 
Проте загальний вплив фінансової кризи в середньо– та довгостроковому періоді матиме вкрай негативний вплив на вітчизняний 

страховий ринок. У цілому по страховому ринку України в 2011р. скорочення обсягів страхових платежів може скласти 20–35 % [5]. 
Враховуючи, що в Україні вільні кошти страховиків, у силу специфіки вітчизняного законодавства та інституційних 

особливостей страхового ринку, не повною мірою трансформуються в інвестиційні ресурси, вирішення хронічних проблем перебуває у 
правовій площині.  

Висновки та пропозиції. В рамках реформування страхового ринку, підвищення рівня якості послуг на страховому ринку, а 
також підвищення його інвестиційного потенціалу доцільно реалізувати наступні заходи нормативно-правового, організаційно–
методологічного та інформаційного характеру: 

• формування чіткої концепції реформування галузі, удосконалення державного регулювання ринку, зокрема у сегментах 
обов’язкового та медичного страхування; своєчасну та широку адаптацію українського страхового ринку до світових вимог фінансового 
регулювання та нагляду, активну співпрацю з європейськими та міжнародними організаціями; 

• створення правових умов для повноцінного впровадження інвестиційного та пенсійного страхування; 
• розробка моделі державної підтримки розвитку аграрного страхування, яка має передбачати прийняття спеціального закону та 

узгоджені дії страховиків і держави щодо покриття ризиків, які існують у аграрній сфері та не можуть бути покриті в інший спосіб на 
звичайних ринкових засадах; 

• впровадження міжнародних стандартів ведення бухгалтерського обліку і аналітики діяльності страхових компаній; 
• створення єдиної саморегулюючої організації, членами якої повинні бути всі страхові компанії, робота якої має 

зосереджуватися на захисті прав споживачів страхових послуг, забезпеченні добросовісної конкуренції на ринку, розвитку страхування на 
принципах транспарентності, уведенні норм етики між усіма учасниками ринку, а також створенні централізованої бази даних про 
шахрайство на страховому ринку, доступ до якої матимуть усі страховики; 

• створення незалежного інституту експертизи договорів і страхових випадків, а також діючої системи контролю над фінансовим 
станом страхових компаній; 

• забезпечення формування інвестиційних інструментів для розміщення довгострокових страхових  
• сприяння створенню фондів страхових гарантій, у тому числі за договорами страхування життя; 
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• розробка нормативної бази, що уможливлює співпрацю страхових компаній та КУА у сфері управління активами страхових 
компаній; 

• упровадження нормативів достатності капіталу у спосіб, що утруднює псевдострахування; 
• розробка та реалізація заохочень для страховиків, що добровільно дотримуються у своїй діяльності стандартів прозорості та 

підвищених вимог до платоспроможності й впровадженні міжнародних стандартів фінансової звітності; 
• розробка нормативно–правових актів, які б урегулювали порядок діяльності страхових агентів, консультантів, аварійних 

комісарів та увести їх реєстрацію; 
• запровадження стимулюючої податкової політики для розвитку особистого страхування, довгострокового страхування життя, 

зокрема інвестиційного, участі страховиків у системі недержавного пенсійного забезпечення, обов’язкового медичного страхування 
шляхом використання частки внесків з цих видів страхування на валові витрати юридичних осіб та удосконалення оподаткування доходів 
фізичних осіб [5]. 

Реалізація наведених рекомендацій має, на нашу думку, зберегти та, у середньостроковій перспективі, зміцнити фінансовий 
потенціал страхового ринку України, що створить сприятливе підґрунтя для активізації інвестиційної активності страхових компаній у 
період посткризового відновлення економіки. 

До пріоритетних напрямів подальших розвідок з даної тематики варто віднести поглиблення теоретичного обґрунтування 
важливості інвестиційної функції вітчизняного страхового ринку; розробку рекомендації щодо посилення інвестиційного потенціалу 
страхового ринку. 
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Гусейнова А.А. Використання інновацій у допоміжному виробництві промислових підприємств Азербайджану 
У статті дається характеристика виробничого процесу, особливо робиться наголос на розвитку допоміжного виробництва та 
обслуговуючого, що виявляє вплив на весь виробничий процес. У цьому зв'язку виникає потреба в інноваційному розвитку допоміжного 
виробництва, у постачанні його новою технікою і технологією. 
Далі дається аналіз стану виробництв на промислових підприємствах республіки. Відзначається, що якісне і своєчасне виконання 
основного виробничого процесу залежить безпосередньо з діяльністю допоміжного та обслуговуючого виробництва. Автор акцентує увагу 
на інноваційній діяльності промислових підприємств, відзначаючи при цьому її переваги і недоліки. У заключній частині дано конкретні 
висновки та пропозиції. 
Ключові слова: інновація, виробничий процес, допоміжне виробництво, підприємство, техніка, технологія. 
Гусейнова А.А. Использование инноваций во вспомогательном  производстве промышленных предприятий Азербайджана 
В статье даётся характеристика производственного процесса, в особенности делается  упор на развитии вспомогательного производства и 
обслуживающего, оказывающего влияние на весь производственный процесс. В этой связи возникает потребность в инновационном 
развитии вспомогательного производства, в снабжении его новой техникой и технологией. 
Далее даётся анализ состояния производств на промышленных предприятиях республики. Отмечается, что качественное и своевременное 
выполнение основного производственного процесса зависит  напрямую с деятельностью вспомогательного и обслуживающего 
производства. Автор акцентрирует внимание на инновационной деятельности промышленных предприятий, отмечая при этом её 
достоинства и недостатки. В заключительной части даны конкретные выводы и предложения. 
Ключевые слова: инновация, производственный процесс, вспомогательное производство, предприятие, техника, технология. 
Huseynova A.A..Using of innovation in subsidiary production  of  industrial companies of Azerbaijan 
The article describes the production process, in particular the emphasis on the development of secondary production has an impact on the entire 
production process . In this regard, there is a need to support the development of innovative production, supply it with new equipment and technology. 
The following is an analysis of the production at the industrial enterprises of the republic. It is noted that the quality and timely execution of the main 
production process depends directly with the activities of the support and maintenance of production. Author is accentuated attention to the innovation 
of industrial enterprises, noting its strengths and weaknesses. In the final part were given specific conclusions and suggestions. 
Keywords: innovation, production process, supporting industries, enterprise, technology, technology. 

 
Постановка проблемы. Одной из основных задач современного этапа развития является создание конкурентоспособной и 

инновационной экономики на основе использования последних достижений науки и техники. В этой связи промышленная политика страны 
должна быть направлена на развитие приоритетных отраслей промышленности, являющихся двигательной силой экономики. От степени 
развития промышленного производства зависит эффективность экономики страны, а значит обеспечение как экономического, так и 
социального развития в целом. 

Следовательно, исследование использования инноваций в обслуживающем производстве промышленных предприятий 
приобретает особую значимость. 

Анализ основных публикаций. Отдельные вопросы развития промышленности  изучались в трудах  таких отечественных учёных, 
как Надирова A.A.[1],  Нуриева А.Х [2]., Гусейнова Т.А.[3], Самед-заде Ш.А. [4], Султановой Р.П. [5] и др.  

Но, несмотря на имеющиеся работы, представленная проблема не была изучена,  и она рассматривается  впервые. 
Цель исследования. Определение путей инновационного развития производства на промышленных предприятиях республики и  

разработка конкретных выводов и предложений. 
Основные результаты исследования.  Результатом производства выступает продукт и в зависимости от этого производственные 

процессы подразделяются на основные, вспомогательные и обслуживающие. 
Главное место в этой совокупности занимает основное производство, где поступающие сырьё и материалы превращаются в 

готовую продукцию. Основное производство делится на  заготовительную, обрабатывающую  и сборочную. 

                                                           
© Аванесова И.Б., 2013 
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Вспомогательное производство предприятия осуществляет процесс изготовления продукции, которая используется внутри 
предприятия. 

В частности, к вспомогательным производствам относятся те, которые выполняют следующие функции: 
-   обслуживание различными видами энергии (электроэнергией, газом, паром и др.);  
-  транспортное обслуживание; 
-  ремонт основных средств;  
-  изготовление инструментов, запасных частей, строительных деталей, конструкций; 
-  возведение временных сооружений;  

          - добыча камня, гравия, песка и других нерудных материалов. 
Обслуживающее производство – это процесс труда, где не создаётся никакой продукции. К этому производству относят 

транспортные, складские операции, механический контроль и др. 
Следовательно, своевременное и качественное выполнение основного производственного процесса в большей степени зависит от 

деятельности вспомогательных и обслуживающих производств. В этой связи возникает потребность в инновационном развитии 
вспомогательного производства, в снабжении её новой техникой и технологией, что, в свою очередь, окажет положительное воздействие на 
весь производственный процесс на предприятии. 

Так, на Производственном Объединении «Гянджинский автомобильный завод» основным процессом является изготовление  
заготовок для деталей, сборка сборочных единиц и полная сборка  автомобилей, тракторов и фургонов к ним. Во вспомогательном 
производстве завода идёт процесс изготовления инструментов, которые используются при обработке деталей автомобилей, запасных 
деталей для ремонта оборудования. В 2012 году на этом заводе было произведено 619 тракторов, 37 тракторных фургонов и 161 
автомобилей марки «MAZ». В будущем намечается в целях обеспечения завода новыми моделями осуществление сборки 
крупногабаритных и среднегабаритных автобусов марки «MAZ». Следует отметить, что маркетинговое и сервисное предприятие 
Производственного Объединения снабжено новейшим оборудованием и оказывает всесторонние сервисные услуги.  

В Производственном Объединении «Нахчыванский автомобильный завод» в 2012 году было произведено 619 тракторов, 37 
тракторных фургонов, 161 автомобилей марки «MAZ» [6, стр. 101]. В то же время намечается производство новых малотоннажных 
грузовых автомобилей и микроавтобусов. 

В условиях рынка успешная деятельность промышленных предприятий невозможна без инноваций и инвестиций, так как 
постоянно выдвигаются требования как количественных, так и качественных преобразований. 

Именно эти преобразования, в основном качественные, можно осуществить путём использования новой техники и технологии, 
нововведений, где требуются значительные инвестиции. 

Различают технологические инновации, продуктовые и процессовые. Технологические инновации представляют деятельность 
предприятия, связанной с разработкой и освоением новых технологических процессов. 

Продуктовые инновации включают в себя разработку и внедрение новых или усовершенствованных продуктов. При этом 
предприятие стремится  к выпуску  новой  продукции, отличающейся  от прежней, по  применяемым  материалам и компонентам. Эта 
производимая продукция характеризуется более высоким качеством. Как правило, такие инновации основаны на принципиально 
новых технологиях. 

 Процессовые инновации предполагают разработку и освоение новых или существенно улучшенных производственных 
методов, включающих применение  современного производственного оборудования и новых методов организации 
производственного процесса. Процессовые инновации представляют собой новые идеи или же усовершенствованные методы 
производства, реализованные ранее в производственной практике других предприятий  и распространяемые путём 
технологического обмена (лицензии, ноу-хау, консультации и т.д.). 

Сегодня промышленные предприятия страны в сфере инновационной деятельности ставят перед собой следующие 
задачи: выпуск новой продукции, освоение  прогрессивных технологий и новых методов управления. 

Необходимо подчеркнуть, что инновационная деятельность включает не только собственно инновационные процессы, но 
и маркетинговые исследования рынков сбыта продукции. Прежде всего, изучение потребительских свойств товаров и нужен 
новый подход к организации информационных, рекламных, консалтинговых и других видов услуг.  

Следовательно, инновационная деятельность предприятия может осуществляться также путём приобретения патентов, 
лицензий, ноу-хау и т.д. т.д. 

Так, проведённые исследования показывают, что в целом по промышленности республики внедрение новой продукции в  2011 
году по сравнению с 2008 годом возросло на 6,3 млн. манат, а усовершенствованная продукция - на 12,7 млн. манат (соответственно в 2011 
году- 13,2; 14,4; в 2008 году- 6,8; 1,7 млн.манат) [7, стр.89]. Однако, несмотря на рост внедрённой новой продукции, состояние 
инновационной деятельности в целом по промышленности считается неудовлетворительным и в этом направлении необходимо принятие 
соответствующих мер. 

Расходы, затраченные на технологические инновации, в целом по промышленности  в 2011 году  по сравнению с 2005 годом  
уменьшились на 21,7 млн.манат, составив соответственно по годам 31,6; 53,3 млн. манат, что говорит о неудовлетворительном состоянии 
инноваций в этом направлении. Такое положение наблюдается и во внедрении продуктовых инноваций - в 2011 году по сравнению с 2005 
годом они уменьшились на 22,4 млн. манат, составив соответственно по годам 30,9; 53,3 млн.манат. Однако в процессовых инновациях 
прослеживается тенденция быстрого роста  по промышленности республики в 2011 году по сравнению с 2005 годом на 683,8 млн.манат, 
при этом составив соответственно 684,6; 0,8 млн. манат [7, стр.90]. 

Следовательно, в целом, характеризуя состояние инноваций в промышленности, необходимо отметить, что  нужно принятие 
конкретных  мер  по качественному обеспечению инновационного развития. 
Выводы. В целях обеспечения инновационного развития производства на промышленных предприятиях страны целесообразным считаем 
нижеследующее: 

-  развитие и углубление специализации производства; 
- аттестация качества технологических процессов и изготовленных средств технологического оснащения, нестандартного оборудования 

по результатам качества опытного образца или первой промышленной партии изделий основного производства, улучшение организации 
вспомогательного производства; 

- совершенствование  взаимоотношений  между  вспомогательным и основным производством; 
- расширение  внутризаводского, межзаводского, внутриотраслевого коопе-рирования; 
- разработка и внедрение типовых и стандартных технологических процессов, использование стандартизированных и 

унифицированных средств оснащения; 
- применение автоматизированной системы управления производством, станков с ЧПУ,  механической и термической обработкой; 
- использование прогрессивных технологических приёмов обработки (порошковой, электрофизической и электрохимической); 
- техническое оснащение нового производства; 
- освоение  производства новой продукции; 
- повышение квалификации кадров; 
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ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
 
Денисова Е.Ю., аспирант кафедры «Международная экономика», Донецкий национальный университет   
 
Денисова Е.Ю. Транснационализация международного бизнеса в глобальной экономической системе. 
В статье проанализированы современные тенденции развития транснациональных корпораций, которые характеризуются укрупнением 
корпораций, повышением их роли в мировой экономике, усложнением структуры собственности корпораций, ускорением внутреннего 
организационного развития корпораций, усилением взаимосвязи темпов и направления роста бизнеса с качеством менеджмента, 
возрастанием роли человеческого капитала. Опыт мирового развития показывает, что процесс интернационализации производства как 
главной предпосылки создания международных корпораций в основе своей имеет концентрацию и централизацию капитала, развитие 
товарного экспорта новыми формами международной предпринимательской деятельности - экспортом лицензий, торговой марки, прямыми 
зарубежными инвестициями. Сделан вывод, что ТНК являются важной составной частью единой мировой политической и экономической 
системы, активно участвуют в международных экономических процессах. 
Ключевые слова: транснационализация, международный бизнес, транснациональная корпорация, глобальная экономическая система, 
иностранный капитал, слияния и поглощения бизнеса. 
Денисова К.Ю. Транснаціоналізація міжнародного бізнесу в глобальній економічній системі. 
У статті проаналізовано сучасні тенденції розвитку транснаціональних корпорацій, які характеризуються укрупненням корпорацій, 
підвищенням їх ролі у світовій економіці, ускладненням структури власності корпорацій, прискоренням внутрішнього організаційного 
розвитку корпорацій, посиленням взаємозв'язку темпів і напрямки зростання бізнесу з якістю менеджменту, зростанням ролі людського 
капіталу. Досвід світового розвитку показує, що процес інтернаціоналізації виробництва як головної передумови створення міжнародних 
корпорацій в основі своїй має концентрацію і централізацію капіталу, розвиток товарного експорту новими формами міжнародної 
підприємницької діяльності - експортом ліцензій, торгової марки, прямими зарубіжними інвестиціями. Зроблено висновок, що ТНК є 
важливою складовою частиною єдиної світової політичної та економічної системи, беруть активну участь у міжнародних економічних 
процесах. 
Ключові слова: транснаціоналізація, міжнародний бізнес, транснаціональна корпорація, глобальна економічна система, іноземний капітал, 
злиття і поглинання бізнесу. 
Denisova E.Y. Transnationalization of international business in the global economic system. 
The paper analyzes the current trends of transnational corporations, which are characterized by the enlargement of corporations increase their role in 
the global economy, the increasing complexity of the ownership structure of corporations, the acceleration of internal organizational development 
corporations increased the pace and direction of the relationship of business growth with quality management and the increasing role of human 
capital. Experience world development shows that the internationalization of production as the main prerequisites for the development of international 
corporations basically has the concentration and centralization of capital, the development of new forms of merchandise exports for International 
Business - export licenses, trade marks, foreign direct investment. It was concluded that TNCs are an important part of a single world political and 
economic system, and actively participate in international economic processes. 
Keywords: transnationalization, international business, multinational, global economic system, foreign capital, mergers and acquisitions business. 
 

Постановка проблемы и актуальность темы исследования. Возникновение международных корпораций является 
закономерным результатом развития мировой экономики и международных экономических отношений и, в свою очередь, является 
мощным фактором их развития. Опыт мирового развития показывает, что процесс интернационализации производства как главной 
предпосылки создания международных корпораций в основе своей имеет концентрацию и централизацию капитала, развитие товарного 
экспорта новыми формами международной предпринимательской деятельности - экспортом лицензий, торговой марки, прямыми 
зарубежными инвестициями. 

На сегодняшний день состояние мировой экономики не является статичным: в мировой хозяйственной системе активно протекают 
процессы перераспределения ресурсов, технологий, производственного потенциала, товаров, рынков сбыта и прибыли между 
международными корпорациями крупнейших промышленно развитых государств, а не странами, как было на начало 70-х гг. ХХ века. 
Также для современной мировой экономики, характеризующейся интенсивными процессами глобализации, характерен количественный и 
качественный рост транснациональных корпораций (ТНК), что способствует ускоренному формированию единого мирового рынка.  

Именно ТНК являются основным структурным элементом экономики большинства стран, ведущей силой их развития и повышения 
эффективности. Глобальные тенденции интернационализации производства и капитала, приватизации, стратегических альянсов и 
либерализации внешней торговли поставили ТНК в центр мирового экономического развития. Учитывая дальнейшее перераспределение 
мировых рынков и сфер влияния, можно прогнозировать возможность появления в ближайшее время международных суперкорпораций 
путем слияния или поглощения крупнейших компаний мира. 

Степень изученности проблемы исследования. Исследованию проблематики транснационализации в мировом хозяйстве 
посвящены работы зарубежных ученых П.Бакли, Л.Велса, Р.Вернона, Дж.Гэлбрейта, Дж.Даннинга, М.Кассона, Р.Коуза, А.Мовсесяна, 
М.Познера, А.Ругмана, М.Тейлора, С.Хаймера, С.Хирша, А.Чандлера и других. В украинской экономической науке исследованием 
процессов транснационализации занимаются В.Будкин, Ю.Пахомов, В.Рокоча, В.Вергун, З.Луцишин, Т.Орехова, О.Рогач, О.Шнырков, 
Ю.Макогон, В. Белошапка, О.Мозговой, Л.Руденко-Сударева, Т.Циганкова, И.Школа, Е.Савельев и другие. Несмотря на значительное 
количество научных публикаций в этой сфере, проблематика развития транснационализации международного бизнеса в эпоху активных 
глобализационных процессов требует дальнейших исследований. 

Целью исследования является изучение современных тенденций деятельности транснациональных корпораций и развития 
транснационального бизнеса в контексте усиления глобальных трансформационных процессов. 

Результаты исследования. Глобальные тенденции интернационализации производства и капитала, приватизации, формирования 
стратегических альянсов и либерализации внешней торговли поставили ТНК в центр мирового экономического и политического развития. 
ТНК, наравне с промышленно развитыми странами, широко проявляют себя в политике, экономике, в финансово-инвестиционной, 
информационной, научно-технической, военной, технологической, экологической сферах. Анализируя деятельность современных ТНК, 
можно прийти к выводу, что они уже сейчас являются основными действующими игроками на мировой арене. 

                                                           
© Денисова Е.Ю., 2013 
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Современные тенденции развития транснациональных корпораций характеризуются укрупнением корпораций, повышением их 
роли в мировой экономике, усложнением структуры собственности корпораций, ускорением внутреннего организационного развития 
корпораций, усилением взаимосвязи темпов и направления роста бизнеса с качеством менеджмента, возрастанием роли человеческого 
капитала. Кроме того, современные ТНК используют высокоскоростные информационно-коммуникационные технологии, формируют 
новые внешние альянсы и стратегические партнерства. В результате описанных процессов достигается более высокая эффективность 
производства, возрастает капитализация и инвестиционная привлекательность корпорации, усиливаются возможности инновационного 
развития.  

Как правило, ТНК - многоотраслевые компании, их деятельность широко диверсифицирована. Например, каждая из 500 
крупнейших ТНК США имеет в среднем подразделения в 11 отраслях, а наиболее мощные охватывают по 30-50 отраслей. В группе 100 
ведущих промышленных компаний Великобритании многоотраслевыми являются 96, Италии - 90, Франции - 84, Германии - 78. 

Совокупные валютные резервы ТНК в несколько раз превышают совокупные резервы всех центральных банков мира. В этой связи 
перемещение только 1-2% массы денег, находящихся в их владении, вполне способно изменить паритет национальных валют. Суммарные 
зарубежные инвестиции ТНК в настоящее время играют более существенную роль, чем торговля. 

В 2011 году на фоне улучшения экономических условий показатели международного производства, включая зарубежные продажи, 
занятость и активы ТНК, возросли. Согласно оценкам ЮНКТАД, объемы продаж и добавленной стоимости зарубежных филиалов во всем 
мире достигли соответственно 33 трлн. долл. и 7 трлн. долл. США. Кроме того, их экспорт превысил 6 трлн. долл. и составил одну треть от 
глобального экспорта. Во всем мире ТНК в рамках своих операций, как в странах базирования, так и за рубежом в 2011 году генерировали 
добавленную стоимость в размере приблизительно 16 трлн. долл. США, т.е. около четверти совокупного мирового ВВП (рис. 1).  
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Рис. 1. Уровень прибыли мировых ТНК, 2003-2011 гг., млрд. долл. США [9] 
 

Структура деятельности крупнейших ТНК мира свидетельствует, что большинство крупных ТНК фокусируют свою деятельность в 
секторах банковских и прочих услуг, добычи и переработки нефти и газа, производства компьютеров и программного обеспечения, ІТ-
оборудования, фармацевтики и биотехнологий, машиностроения и транспорта (рис. 2). Именно в этих отраслях в настоящее время, прежде 
всего, развертывается новый этап НТР, связанный с быстрым развитием нанотехнологий и промышленных роботов. 
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Рис. 2. Структура деятельности наибольших ТНК мира в 2011 году [9] 

 
Что касается географической структуры ТНК, то основная часть ТНК сосредоточена в США, Японии и странах ЕС, то есть 
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экономически развитых странах (рис. 3). Именно ТНК развитых стран призваны способствовать росту мировых иностранных инвестиций. 
Корпорации развивающихся стран, также делают соответствующий взнос. Их доля в мировом объеме прямых иностранных инвестиций 
постоянно возрастает.  

Для размещения своих производственных мощностей ТНК выбирают страны со средним и ниже среднего уровнем достатка, минуя 
бедные страны, где рабочая сила достаточно дешевая, но отсутствует экономическая и политическая стабильность. Деятельность ТНК 
направлена на максимизацию прибыли, а поэтому компании выбирают страны, где возможно достичь такого эффекта. 

Другие 
развитые 

страны; 25%

Азия и 
Океания; 

16%

Восточная 
Европа; 2%

ЕС; 53%

Африка; 2%

Латинская 
Америка; 2%

 
Рис. 3. Географическая структура мировых ТНК в 2011 году [9] 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время ведущую роль в глобальных процессах играют ТНК США, государств 

Западной Европы и Японии. Кроме того, большим потенциалом обладают ТНК из развивающихся стран. 
По оценкам ООН, экспорт зарубежных филиалов ТНК составляет примерно 1/3 общемирового экспорта товаров и услуг, а число 

сотрудников, работающих на ТНК во всем мире в 2010 г. составило более 80 млн. человек (вдвое больше, чем число экономически 
активного населения Германии). Сегодня во всем мире насчитывается более 100 тысяч ТНК, имеющих около 900 тыс. зарубежных 
филиалов (табл. 1). Эти компании играют важную роль в мировом росте экономики и их количество с каждым годом только увеличивается. 

Таблица 1 
Количество мировых ТНК и дочерних компаний, 1991-2010 гг. [5] 

Год Количество материнских 
компаний 

Число дочерних компаний 

1991 35 000 150 000 
1995 39 000 270 000 
1998 52 000 510 000 
2000 63 000 630 000 
2002 64 000 870 000 
2005 77 000 773 000 
2007 79 000 790 000 
2008 82 000 810 000 
2010 104 000 892 000 

 
Капиталовложение в зарубежную экономику - активный способ стимулирования спроса на продукцию стран базирования ТНК. Это 

достигается за счет того, что, во-первых, за границей создаются новые рынки; во-вторых, часть экспорта ТНК постоянно адресуется их 
заграничным филиалам, и эта гарантированная часть составляет свыше 30% экспорта Канады, Германии. Франции, Швеции, около 50% 
экспорта США. В-третьих, инвестиции позволяют корпорациям обойти тарифные и нетарифные барьеры принимающего государства. 
Около 30% международной торговли состоит из внутрифирменных потоков ТНК. 

Сокращение объема притока ПИИ во всем мире на 4,8% из-за мирового финансово-экономического кризиса нашло отражение в 
падении стоимостных объемов валового производства, продаж и активов, а также занятости в зарубежных филиалах ТНК в 2008 году. 
Несмотря на ослабление роста мировой экономики, в 2011 году наблюдался рост глобальных прямых иностранных инвестиций. Рост 
показателя составил за период 17%, объем ПИИ достиг 1,5 трлн. долл. США, и это выше средних докризисных уровней. 

Частично столь активный рост объемов ПИИ в мире может объясняться тем, что многие страны, стремясь привлечь иностранные 
инвестиции для поддержания роста своей экономики, меняют законодательство в сторону либерализации. 

Объем ПИИ возрос во всех группах стран: в развитых, развивающихся и транзитных, в число которых входят страны СНГ (рис. 4). 
Страны с развивающейся и транзитной экономикой по-прежнему привлекают половину мировых объемов ПИИ: в 2011 году объем ПИИ в 
указанные группы стран составил 755 млрд. долл. США. Основная часть притока ПИИ пришлась на осуществление новых проектов.  
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4. Приток прямых иностранных инвестиций в мире в 2006-2011 гг.,  

млрд. долл. США [5] 
 
Следует отметить, что основной рост ПИИ пришелся не на Южную, Восточную или Юго-Восточную Азию, как это было ранее (в 

2011 году рост ПИИ в данных регионах составил 11%), а на страны Латинской Америки и Карибского региона (35% до 216 млрд. долл.) и 
страны с транзитной экономикой (31%). Приток прямых иностранных инвестиций в страны Африки продолжает снижаться, что ведет к 
ухудшению бедственного положения многих африканских стран (табл. 2). 

Что касается притоков ПИИ в развитые страны, то после 3-х лет снижения показателя рост ПИИ на 19% является очень 
значительным. Однако, инвестиции, в основном, приходятся на слияния и поглощения, а не на строительство новых объектов, которые 
могли бы стимулировать рост экономики. Кроме того, часть инвестиций в развитые страны, является следствием реструктуризации 
крупных компаний. 

Ослабление мировой экономики, вызвано, в том числе продолжающимся кризисом на рынке занятости. Безработица остается на 
очень высоком уровне - около 9%. Происходит снижение доходов населения, а значит, и сокращение спроса. Это, в свою очередь, является 
причиной слабого роста ВВП. Росту занятости может способствовать направление ПИИ в проекты с нуля. 

Таблица 2 
Структура притока ПИИ по регионам мира, 2010-2011 гг. [9] 

Регион Приток ПИИ Новые проекты 
 2010 2011 Рост 2010 2011 Рост 
В мире 1289,7 1508,6 17% 807 780,4 -3% 
Развитые страны 635,6 753,2 19% 263,5 229,9 -13% 
Евросоюз 314,1 414,4 32% 143,1 142,2 -1% 
США 228,2 210,7 -8% 57,1 51,3 -10% 
Развивающиеся страны 583 663,7 14% 491,6 498,1 1% 
Африка 54,7 54,4 -1% 84,1 76,6 -9% 
Латинская Америка и Карибы 160,8 216,4 35% 118,2 126,9 7% 
Азия и Океания 368,4 392,9 7% 289,3 294,7 2% 
Юго-Восточная Европа и СНГ 70,2 91,7 31% 51,8 52,3 1% 

 
По итогам 2011 года ПИИ в строительство новых проектов в мире сократилось на 3% по сравнению с 2010 годом, в основном, за 

счет снижения показателя в развитых странах. В развивающихся странах наблюдался рост показателя всего на 1%. Рост объемов ПИИ в 
Европу составил 23%. В разных странах Еврозоны динамика ПИИ была разной. Так, в Италии и Франции наблюдался рост ПИИ, а в 
Греции и Германии – сокращение. Рост ПИИ в Китай составил 8% до 124 млрд. долл., в США показатель сократился на 8%. В Латинской 
Америке и странах Карибского региона рост ПИИ на 35% произошел, несмотря на сокращение объемов сделок слияния и поглощения. 
Причина в том, что иностранные инвесторы стремятся получить максимальную выгоду от расширяющегося потребительского рынка 
региона. В странах СНГ и Юго-Восточной Европы произошел значительный рост показателя, составивший 31%. Динамика обусловлена 
крупными сделками по покупке российских предприятий иностранными партнерами, сохраняющейся привлекательностью рынков этих 
стран, а также новым витком приватизации.  

Приблизительно половина всех прямых иностранных инвестиций осуществляется посредством слияний и поглощений, 
преимущественно среди фирм в развитых странах. Уже в течение многих лет более 80% таких инвестиций направляются в развитые страны 
и только около 15% - в развивающиеся. На долю стран с переходной экономикой приходится около 5 % (табл. 3).  

 Таблица 3 
Структура трансграничных слияний и поглощений по регионам мира,  

2010-2011 гг., млрд. долл. США [9] 
Трансграничные слияния и поглощения 

Регион 2010 2011 Рост 
В мире 338,8 507,3 50% 

Развитые страны 251,7 396,3 57% 
Евросоюз 113,5 162,8 43% 
США 80,3 129,7 62% 

Развивающиеся страны 82,8 78,8 -5% 
Африка 7,6 6,3 -17% 

Латинская Америка и Карибы 29,5 20,3 -31% 
Азия и Океания 45,7 52,3 14% 

Юго-Восточная Европа и СНГ 4,3 32,2 649% 
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Важным фактором последующего усиления экономического могущества ТНК являются слияния и поглощения. Крупные ТНК 
являются основными игроками на рынке слияний и поглощений. Объединяясь и поглощая своих соседей, они концентрируют в своих руках 
экономическую власть, становятся способными оказывать влияние не только на отдельные рынки, но и на деятельность отдельных 
государств. В общей сложности в 2011 году было осуществлено 129 сделок по слияниям и поглощениям, тогда как в 2010 году количество 
таковых составляло 117.  

Слияния такого рода свидетельствуют о централизации и концентрации капиталов в глобальном масштабе для следующего 
доминирования на мировых рынках. Поглощение ведущих компаний приобрело такие масштабы, что много корпораций вынуждены 
скупать собственные акции у других владельцев, чтобы избежать возможного поглощения конкурентами. Например, «Дженерал Моторз», 
планируя приобретение новых компаний, чтоб повысить свою безопасность, вынуждена купить собственных акций на сумму свыше 2 
млрд. долл. США. 

Выводы и предложения. Таким образом, можно сказать, что сейчас ТНК являются основными инвесторами. Они прочно заняли 
центральное место в процессе интернационализации мировой экономики, стали основным механизмом укрепления хозяйственной 
взаимозависимости между отдельными государствами. ТНК являются важной составной частью единой мировой политической и 
экономической системы, активно участвуют в международных экономических процессах. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМ ПІДТРИМКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 
 
Дьякова М.С., к.е.н, ст. викладач, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь   
 
Дьякова М. С. Забезпечення економічної безпеки підприємства через механізм підтримки фінансової стійкості.  
У статті розглянута фінансова складова забезпечення економічної безпеки підприємства. Доведено, що забезпечення фінансової стійкості 
підприємства передбачає його підтримку в будь-який проміжок часу. Автором представлена структурно-логічна схема підтримки стійкого 
стану підприємства в поточному періоді, що включає поетапне здійснення заходів, а також доведено необхідність підтримки такого стану 
шляхом розшифровки кожного з представлених заходів. Пропонується оцінку факторів зовнішнього і внутрішнього середовища слід 
здійснювати за основними параметрами, що їх визначають, а саме за внутрішніми (у сфері виробництва продукції, у сфері реалізації 
продукції, у сфері інвестування вільних коштів, у сфері фінансування, у сфері кредитування продажу продукції) та зовнішніми 
(політичними, економічними, ринковими) факторами Запропоновано послідовність визначення оптимальних значень абсолютно ліквідних 
активів, активів, які швидко реалізуються, поточних зобов'язань з швидким терміном погашення, і короткострокових зобов'язань, які не 
включаються до кредиторську заборгованість для діагностики поточних можливостей підприємства. 
Ключові слова: активи, фактори, складова, оптимальне значення, грошовий потік, ліквідність. 
Дьякова М. С. Обеспечение экономической безопасности предприятия через механизм поддержания финансовой устойчивости.  
В статье рассмотрена финансовая составляющая экономической безопасности предприятия. Доказано, что обеспечение финансовой 
устойчивости предприятия предполагает его поддержку в любой промежуток времени. Автором представлена структурно - логическая 
схема поддержания устойчивого состояния предприятия в текущем периоде включает поэтапное осуществление мероприятий, а также 
доказана необходимость поддержания такого состояния путем расшифровки каждого из представленных мероприятий. Предлагается 
оценку факторов внешней и внутренней среды следует осуществлять по основным параметрам, которые определяют, а именно по 
внутренним (в сфере производства продукции, в сфере реализации продукции, в сфере инвестирования свободных средств, в сфере 
финансирования, в сфере кредитования продажи продукции) и внешними (политическими, экономическими, рыночными) факторами. 
Предложена последовательность определения оптимальных значений абсолютно ликвидных активов, активов, которые быстро 
реализуются, текущих обязательств с быстрым сроком погашения, и краткосрочных обязательств, которые не включаются в кредиторскую 
задолженность для диагностики текущих возможностей предприятия. 
Ключевые слова: активы, факторы, составляющая, оптимальное значение, денежный поток, ликвидность. 
Diakova Maryna Ensuring economic security through the mechanism for maintaining financial stability.  
The article considers the financial component of ensuring economic security. It is proved that ensure the financial stability of the company provides 
for its support at any time. The author is a structural logic to support sustainable condition of the company in the current period, which includes the 
phased implementation of activities, as well as proof of the need to support such a state by decrypting each of the presented measures. Proposed 
evaluation factors internal and external environment should be made on the basic parameters that define them, namely for internal (in production, in 
sales, in investing surplus funds in the field of finance in credit sales) and external (political, economic, market) factors. A sequence of determining 
the optimal values of absolute liquid assets, assets that are rapidly implemented, ongoing commitment to the rapid repayment term and short-term 
liabilities, which are not included in accounts payable for the diagnosis of the current capabilities of the enterprise. 
Key words: assets, the factors constituting the optimal value, cash flow, liquidity. 
 

Постановка проблеми У сучасних економічних глобальних умовах більшість підприємств працюють в умовах невизначеності, 

                                                           
© ДьяковаМ.С., 2013 



ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ  
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ  ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 415

непередбачуваності. Нестабільна політична і соціально-економічна ситуація в країні посилюють ступінь ризику прийняття рішень і 
функціонування підприємств загалом. Сучасна будова фінансової архітектури (показники фінансової звітності) та аналізу на їх основі 
перспектив розвитку підприємства не дають змоги повною мірою визначити фінансову позицію підприємства на ринку капіталів. А отже 
невирішеною залишається проблема забезпечення економічної безпеки підприємства через різноманітні фінансові механізми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняттю економічної безпеки підприємства приділена увага в працях вітчизняних 
учених, таких як: О.І. Барановський, І.О. Бланк, О.І. Захаров, П.Я. Пригунов, М.М. Єрмошенко, В.С. Сідак, М.І. Камлик, В.М. Геєць, М.О. 
Кизим, Т.С. Клебанова, О.І. Черняк, С.М. Шкарлет та ін. 

Мета статті – розкрити можливість забезпечення економічної безпеки підприємства через механізм підтримки фінансової 
стійкості.  

Викладення основного матеріалу. Фінансова складова вважається провідною й вирішальною для ефективного функціонування 
підприємства. До фінансової складової економічної безпеки входять такі елементи, за якими оцінюється стан загрози: аналіз загрози 
негативних дій щодо політико-правової складової економічної безпеки; оцінка поточного рівня забезпечення фінансової складової 
економічної безпеки; оцінка ефективності запобігання можливій шкоді від негативних дій, пов'язаних з антикризовими явищами; 
планування комплексу заходів і розробки рекомендацій щодо фінансової складової економічної безпеки. [1] 

Забезпечення фінансової стійкості підприємства передбачає її підтримку у будь-який проміжок часу. Підтримка стійкого стану у 
поточному періоді зводиться до вирішення двох основних задач: на першому етапі – провести діагностику негативних тенденцій розвитку 
підприємства, на другому етапі – нейтралізувати загрози дестабілізації фінансового стану підприємства. Наведені задачі тісно пов’язані між 
собою: результати діагностики тенденцій розвитку виступають основою для нейтралізації загроз діяльності підприємства, а нейтралізація 
загроз у ризикових умовах функціонування викликає нові тенденції розвитку підприємства, які потребують своєчасної діагностики для 
виявлення дії негативних факторів оточення. 

На кожному із етапів підтримки фінансової стійкості підприємства у поточному періоді, які представлено на рис.1, необхідно 
забезпечити певні заходи підтримки. На етапі діагностики негативних тенденцій розвитку, яку пропонується здійснювати за сферами 
діяльності підприємства, слід оцінити вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища на забезпечення фінансової стійкості 
підприємства, проаналізувати маркетингову інформацію щодо стану ринків збуту продукції та оцінити потенційні можливості розвитку 
підприємства. 

 

 
 
Рис. 1. Структурно-логічна схема підтримки стійкого стану підприємства у поточному періоді 
 
Оцінку впливу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища слід здійснювати за основними параметрами, що їх визначають. 

Оцінка факторів має бути структурованою і містити наступну інформацію у місячному розрізі протягом звітного року щодо негативних 
тенденцій розвитку: 

1)  за внутрішніми факторами: 
– у сфері виробництва продукції: зменшення обсягу виробництва продукції, вплив на прибутковість діяльності; 

зростання собівартості продукції, причини і складнощі у забезпеченні поточної платоспроможності ; 
– у сфері реалізації продукції: зменшення обсягу товарної продукції за напрямами збуту, причини скорочення попиту 

(розірвання контрактних зобов’язань і сплата заборгованості дебіторами), наявність можливості налагодження торговельних зв’язків; 
скорочення цін на продукцію на світових ринках, тривалість, об’єктивність і закономірність цього процесу; зменшення прибутку від 
операційної діяльності, вплив на стан розрахунків із кредиторами; 

– у сфері інвестування вільних коштів: зменшення прибутковості на вкладені кошти, дострокове розірвання 
інвестиційних угод, невиконання інвестиційних зобов’язань суб’єктами господарювання, що залучили кошти підприємства; 

– у сфері фінансування: зростання процентних ставок за кредитними ресурсами, необхідність дострокового погашення 
кредиту; неможливість залучення нових коштів для розвитку діяльності, причини і наслідки для удосконалення технічного переозброєння 
підприємства; погіршення стану кредитної історії підприємства; 

– у сфері кредитування продажу продукції: необхідність у реструктуризації обсягу комерційного кредиту, погіршення 
платоспроможності вітчизняних покупців; зменшення процентних ставок за кредитами, наданими покупцям, для зростання обсягу 
реалізованої продукції. 

2) за зовнішніми факторами: 
– політичними факторами: невизначеність у податковій політиці і складнощі у залученні коштів закордонних інвесторів; 

нестабільність діяльності фінансово-кредитних установ, їх невизначеність і максимальна обережність у поверненні до кредитування 
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підприємств; прийняття (позбавлення) квот (ліцензій, дозволів тощо) при здійсненні зовнішньоекономічних операцій; 
– економічними факторами: загальний промисловий спад у виробництві продукції; зростання кількості збанкрутілих 

підприємств і обсягу дебіторської заборгованості, що є безнадійною; зростання безробіття і рівня споживчих цін; 
– ринковими факторами: насиченість товарного ринку; зменшення вартості акцій на фондових ринках; поява нових 

конкурентів, зменшення частки ринку для підприємства; неплатоспроможність потенційних покупців, перевага дешевих товарів-
замінювачів над якісною продукцією. 

Отже, оцінка впливу факторів на стійкість розвитку підприємства повинна дати відповіді на питання про причини, наслідки і 
ступінь впливу негативних тенденцій. 

Аналіз проведених маркетингових досліджень передбачає: 
а) виявлення позицій підприємства на конкурентному ринку; 
Конкурентні позиції підприємства доцільно встановлювати із використанням SNW-підходу, тобто оцінювання сильних, 

конкурентних і слабких позицій за ступенем доступності інформаційних ресурсів, оновлення асортименту продукції, модернізації 
виробництва, гнучкості цінової політики, використання методів стимулювання збуту, стандартизації і сертифікації продукції тощо.   

б) обґрунтування здатності підприємства підтримувати баланс між ринком ресурсів, необхідних для забезпечення виробничого 
процесу та ринком товарів, що реалізуються у зовнішнє конкурентне середовище; 

Можливість утворення рівноваги між наведеними ринками для досягнення підприємством поставлених цілей розвитку дозволяє 
стабільно функціонувати і уникати негативних тенденцій у веденні операційної діяльності. 

в) оцінювання сукупного впливу факторів зовнішнього середовища на функціонування підприємства і конкурентоспроможність 
продукції. 

Сукупний вплив факторів доцільно визначати на основі коефіцієнта ворожості зовнішнього оточення, який запропоновано 
Я.Д. Вишняковим і С.В. Лозинським. [4]. Методичний підхід передбачає використання методу експертної оцінки для визначення 
можливостей і перспектив розвитку підприємства.  

Для діагностики поточних можливостей розвитку підприємства слід оцінити стан оборотних активів, короткострокових 
зобов’язань та грошових потоків у поточному періоді, які виступають об’єктами діагностики. У процесі діагностики порівнюються 
оптимальні та фактичні значення за кожним об’єктом, а у разі негативного відхилення пропонуються заходи щодо виправлення становища 

Важливим є визначення причин відхилення фактичних значень від оптимальних. Оптимальні значення об’єктів діагностики 
пропонується визначати, виходячи із залежності між наявними ресурсами, потребою у цих ресурсах та коштами, які слід заощаджувати для 
здійснення вчасних розрахунків у короткостроковій перспективі.  

Отже, оптимальне значення абсолютно ліквідних активів, тобто грошових коштів і короткострокових фінансових інвестицій, на 
авторську думку, можна визначити із нерівності 

1 1 2
опт

і і іП А П        (1) 

де 1
опт
іА  – оптимальне значення абсолютно ліквідних активів у і-му періоді; 

1іП  – кредиторська заборгованість підприємства у і-му періоді; 

2іП  – поточні зобов’язання підприємства без урахування кредиторської заборгованості у і-му періоді. 

Як видно із нерівності (1), розмір грошових коштів і короткострокових фінансових інвестицій має бути більшим за кредиторську 
заборгованість підприємства, яку слід сплатити у і-му періоді, та не перевищувати (для забезпечення ефективності витрачання вільних 
коштів) величину інших поточних зобов’язань, що виникли за короткостроковими кредитами та іншими зобов’язаннями. Розмір поточних 
зобов’язань у і-му періоді визначається, виходячи із господарських, кредитних та інших договорів, укладених підприємством з іншими 
суб’єктами господарювання, зі строком виконання саме у і-му періоді.  

До активів, що швидко реалізуються, слід віднести такі поточні ресурси підприємства, як готова продукція, товари, 
векселі одержані, дебіторська заборгованість. Їх оптимальний обсяг, який має повністю покривати усі короткострокові зобов’язання 
підприємства, пропонується визначати із нерівності 

1 2 2 1( 1) 2( 1)
опт

і і і і іП П А П П         (2) 

де 2
опт
іА  – оптимальне значення активів, які швидко реалізуються, у і-му періоді; 

1( 1)іП   – кредиторська заборгованість підприємства у періоді, наступному за розглядуваним (і+1); 

2( 1)іП   – поточні зобов’язання підприємства без урахування кредиторської заборгованості у періоді, наступному за 

розглядуваним (і+1). 
З формули (2) видно, що оптимальне значення активів, які швидко реалізуються, повинно покривати загальний обсяг поточних 

зобов’язань підприємства у розглядуваному періоді та бути меншим за аналогічний обсяг поточних зобов’язань у періоді, який настає за 
розглядуваним (і+1), що визначається за даними платіжного календаря (плана грошових надходжень та витрачань) підприємства.  

Поточні зобов’язання зі швидким терміном погашення (короткострокова заборгованість) визначаються вартістю ресурсів 
(матеріальних, трудових тощо), які на промисловому підприємстві витрачаються в основному у процесі операційної діяльності для 
забезпечення безперебійних виробничих потреб. У зв’язку із цим оптимальне значення цього виду поточних зобов’язань доречно визначити 
за формулою 

1 1 1( 1)
опт

і і іВР П ВР         (3) 

де 1
опт
іП  – оптимальне значення поточних зобов’язань зі швидким терміном погашення у і-му періоді; 

1іВР  – вартість ресурсів без урахування фінансових ресурсів, за які підприємству необхідно сплатити у і-му періоді; 

1( 1)іВР   – вартість ресурсів без урахування фінансових ресурсів, за які підприємству необхідно сплатити у періоді, наступному за 

розглядуваним (і+1). 
Отже, як видно із нерівності (3), оптимальний розмір кредиторської заборгованості визначається за умов забезпечення 

платоспроможного стану підприємства, тобто виключає наявність прострочених платежів.  
Розмір короткострокових зобов’язань, які не включають кредиторську заборгованість, а складаються із короткострокових 

кредитів банку та інших поточних зобов’язань, залежить від вартості ресурсів, які у своїй більшості є фінансовими. Тому оптимальне 
значення за короткостроковими зобов’язання пропонується отримувати із наступної нерівності 
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2 2 2( 1)
опт

і і іВР П ВР         (4) 

де 2
опт
іП  – оптимальне значення короткострокових зобов’язань у і-му періоді; 

2іВР  – вартість ресурсів, в основному фінансових, за які підприємству необхідно сплатити у і-му періоді; 

2( 1)іВР   – вартість ресурсів, в основному фінансових, за які підприємству необхідно сплатити у періоді, наступному за 

розглядуваним (і+1). 
Оптимальне значення такого об’єкта діагностики стійкості підприємства, як грошові потоки, визначається із умов, що розмір 

вхідних потоків буде перевищувати розмір вихідних потоків (для постійного розвитку діяльності, підвищення її ефективності), а обсяг 
чистого грошового потоку за період повинен наближатися до 0, що свідчить про рівномірність генерування коштів, їх збалансування і 
синхронне формування.  

Оптимальний розмір грошових потоків у поточному періоді слід визначати наступним чином 

і іПГП ВГП                 (5) 

0іЧГП                     

де іПГП  – позитивний грошовий потік, отриманий у і-му періоді; 

    іВГП  – від’ємний грошовий потік, сформований у і-му періоді; 

    іЧГП  – чистий грошовий потік і-го періоду. 

 
На думку автора, при визначені оптимальних значень за поточними активами підприємства слід додатково встановити 

обмеження за такими показниками оцінки ліквідності та платоспроможності, як коефіцієнт абсолютної ліквідності та коефіцієнт швидкої 
ліквідності, оскільки вони виступають критеріями у співвідношенні між поточними активами і поточними пасивами підприємства.  

Як відомо із наукових літературних джерел і нормативних документів значення коефіцієнта абсолютної ліквідності (Ка.л.) повинне бути 
позитивним або більшим за 0,2-0,35, значення коефіцієнта швидкої ліквідності (Кш.л.) – більшим за 0,5-0,8 [5]. У процесі визначення оптимальних 
значень оборотних активів слід встановити такі граничні значення коефіцієнтів, які б враховували особливості діяльності підприємства, дію 
факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. Для металургійних підприємств дані критерії слід прийняти на рівні найбільш розповсюджених, 
які відповідно дорівнюють 0,2 та 0,8.  

Із використанням результатів діагностики на другому етапі підтримки стійкого стану підприємства слід досягти нейтралізації 
загрози дестабілізації фінансового стану. Основними заходами підтримки стійкості на цьому етапі, як видно із інформації, що міститься на 
рис. 1, є: прогнозування розвитку підприємства, аналіз відхилень від планових індикаторів та моделювання розвитку. 

Висновки: Аналіз відхилень від планових показників дозволяє у комплексі відстежити зміну фінансового стану підприємства і 
своєчасно розв’язати проблеми, що виникли. Забезпечення фінансової стійкості підприємства в умовах ризику у поточному періоді 
передбачає реалізацію напрямів підтримки стійкого стану, які здійснюються, за авторським баченням, у два етапи: перший етап – 
діагностика негативних тенденцій розвитку підприємства, другий етап – нейтралізація загрози дестабілізації фінансового стану 
підприємства. Запропоновано послідовність визначення оптимальних значень об’єктів діагностики з урахуванням залежності між наявними 
ресурсами, потребою у ресурсах та коштами, які необхідно заощаджувати для здійснення розрахунків у короткостроковій перспективі. 
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ВАЖНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МОДЕЛИ РЫНОЧНЫХ РЕФОРМ В СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 
 

Ерхов А.Г., к.т.н., доцент кафедры внешнеэкономической деятельности Донецкого государственного университета управления (Украина)   
 
Єрхов А.Г. Найважливіші напрямки та моделі ринкових реформ в сучасній електроенергетиці. 
Дана стаття присвячена дослідженню розвитку сучасної електроенергетики. Описано особливості приватизації енергетичного сектора в 
ряді країн, розглянуто процес реформування електроенергетичної галузі Скандинавських країн. У роботі представлено чотири основних 
типи організації економічних відносин в електроенергетиці: вертикально-інтегрована модель, яка застосовується в країнах з повною 
державною власністю об'єктів енергетичного сектора; модель «Незалежного виробника», відмінною рисою якої є участь держави в системі 
незалежних виробників; модель «єдиного закупника», яка покликана захищати інтереси дрібних споживачів в короткостроковій 
перспективі  «Конкурентна модель» характеризується тим, що споживач має право вибору постачальника. У статті позначені особливості 
найбільш ефективної моделі розвитку електроенергетики в сучасних умовах на прикладі країн Європи та США, виявлені переваги і 
недоліки реформування енергетичної галузі США і Великобританії, охарактеризовано діяльність регулюючих органів. 
Ключові слова: електроенергетика, реформування енергетичної галузі, енергобізнес, енергопідприємство, модель розвитку 
електроенергетики. 
Ерхов А.Г. Важнейшие направления и модели рыночных реформ в современной электроенергетике. 
Данная статья посвящена исследованию развития современной электроэнергетики. Описаны особенности приватизации энергетического 
сектора в ряде стран, рассмотрен процесс реформирования электроэнергетической отрасли Скандинавских стран. В работе представлены 
четыре основных типа организации экономических отношений в электроэнергетике: вертикально-интегрированная модель, применяемая в 
странах с полной государственной собственностью объектов энергетического сектора; модель «Независимого производителя», 
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отличительной чертой которой является участие государства в системе независимых производителей; модель «единого закупщика», 
призванная защищать интересы мелких потребителей в краткосрочной перспективе; «Конкурентная модель» характеризующаяся тем, что 
потребитель имеет право выбора поставщика. В статье обозначены особенности наиболее эффективной модели развития электроэнергетики 
в современных условиях на примере стран Европы и США, выявлены достоинства и недостатки реформирования энергетической отрасли 
США и Великобритании, охарактеризована деятельность регулирующих органов. 
Ключевые слова: электроэнергетика, реформирование энергетической отрасли, энергобызнес, энергопредприятие, модель развития 
электроэнергетики. 
Erkhov A.G The most important trends and patterns of market reforms in the modern elektroenergetike. 
This paper investigates the development of modern electric industry. The features of the privatization of the energy sector in a number of countries 
through the process of reforming the power sector of the Scandinavian countries are described. This paper presents the four main types of 
organization of economic relations in the electricity industry: a vertically integrated model applied in countries with fully state-owned energy 
facilities; the model of "independent producer", the hallmark of which is the state's participation in a system of independent producers; the model of 
"single buyer" intended to protect the interests of small consumers in the short term, "The competitive model" characterized by the fact that the 
consumer has the right to choose a supplier. The article identified the most effective model features power development in modern conditions in 
example of European countries and the United States, the advantages and disadvantages of reforming the energy industry in the U.S. and the UK are 
identified and the activities of regulators are described. 
Keywords: energy industry, reform of the energy sector, energy business, energy company, model power development. 

 
Постановка проблемы. Как известно, основной предпосылкой реформирования электроэнергетики в мире стали ее кризисы в 70 – 

90 гг. прошлого века. И вот уже более чем 30-летняя их история не дала пока что ответы, какая модель реформирования является наиболее 
эффективной. При этом постепенно накапливаются подходы к определению «универсальной» модели современного развития 
электроэнергетики. Здесь сразу же возникают возражения, а надо ли стремиться к такой модели, которая стала бы адекватной для любой 
национальной экономики, входящей в группу развивающихся стран, или страны «золотого миллиарда»? На наш взгляд, здесь нужно 
говорить об общих принципах развития современной электроэнергетики, а также о ее специфике в разных странах, группах стран и целых 
регионах. 

Целью реформирования электроэнергетики европейских стран является стабильное обеспечение развития «новой экономики», ее 
энергоемких отраслей, сферы услуг и жилищного сектора, развивающегося достаточно быстро в последнее время. В ходе реформирования 
электроэнергетики важно добиться ее экономической эффективности в условиях большого роста цен на ведущие в мире энергоносители.  

О динамике мировых цен на нефть в конце прошлого века и в настоящее время свидетельствуют следующие данные: в 1990 г. 1 
баррель нефти стоил 22,05 долл., в 2000 г. – 28,21 долл., в 2006 г. – 64,15 долл., в 2012 г. – 110 долл. [1]. 

По приведенным данным очевидным становится вывод о постоянном росте цен на нефть на мировом рынке в указанный период.  
Анализ последних исследований и публикаций. Проблема реформирования современной электроэнергетики отображена ряде 

научных работ украинских авторов. Среди них работы академиков НАН Украины Амоши А.И., Мамутова В.К., Пахомова Ю.М., Чумаченко 
Н.Г., докторов экономических наук Дмитриченко Л.И., Макагона Ю.В., Черниченко Г.А. Также также следует отметить научные 
публикации заграничных ученых Ботнева В., Гринкевича Р., Андерсона В., Бакона Р. [3] и др. 

Выделение нерешенной проблемы. Большинство современных аналитиков считают тенденцию использования органических 
энергоносителей вполне реальной и в перспективе, потому что указанные источники энергии истощаются, а альтернативные внедряются 
чрезвычайно медленно. На сегодняшний день только страны с развитой экономикой имеют финансовые и технологические возможности 
эффективного использования в производстве электроэнергии. По данным Мирового энергетического агентства использование 
возобновляемых энергоносителей в промышленно развитых странах в 90-е годы выросло с 555 до 670 млн. т. условного топлива, а прогноз 
до 2020 предполагает их рост до 900 млн. т. условного топлива [2] Итак, тенденция расширения использования в производстве 
электроэнергетики нетрадиционных возобновляемых энергетических источников становится очевидной, однако в ближайшем будущем 
заменить нефть, газ и каменный уголь они не смогут. Поэтому расходы в мире на энергоносители будут значительными, что в основном и 
определяет подходы разных стран к развитию электроэнергетики, исходя из наличия своих и импортированных энергоресурсов. 

Цель исследования. В данной статье с учетом научных идей, изложенных в публикациях указанных ученых, ставятся следующие 
задачи: 

на базе научной мысли практики развития современной электроэнергетики выделить главные направления осуществления 
рыночных реформ в ведущих отраслях экономики; 

определить наиболее эффективные модели развития электроэнергетики в современных условиях; 
показать особенности использовании рыночных моделей в развитии электроэнергетики США и стран Европы. 
Результаты исследования. Современная экономическая мысль и мировая практика свидетельствуют о том, что основными 

направлениями реформ энергетического сектора является либерализация его деятельности, осуществление приватизации и развитие 
конкуренции в области производства, передачи и распределения электроэнергии, то есть внедрение рыночных рычагов развития. С начала 
90- х годов во многих странах произошло признание того факта, что энергетическая отрасль на нынешнем этапе развития экономики 
перестала быть неделимой естественной монополией. Здесь необходимо выделить несколько причин нового отношения к 
электроэнергетике. Во-первых, практика показала, что массовое энергетическое производство как основа естественной монополии 
энергетики никак не снижает роль средних и мелких предприятий в энергетическом обеспечении экономики, сферы услуг и жилищного 
сектора в городе и селе. Наоборот, разработка и внедрение новых энерготехнологий и их использование на предприятиях среднего и малого 
уровня, особенно на базе возобновляемых источников энергии, таких как сила ветра, солнца, биомассы, отходов в процессе переработки 
дерева дают новое дыхание в энергетике. Во-вторых, значительное расширение малой и средней генерации электроэнергетики в последние 
два десятилетия в целом ряде стран мира, особенно в Северной и Западной Европе, плодотворно влияет на привлечение внутренних и 
внешних инвестиций для модернизации и структурирования самого важного сектора экономики. Участие малого бизнеса в распределении 
электроэнергии жилищного сектора, а среднего – в строительстве небольших энергоагрегатов на базе разных источников энергии 
становится все более заметным явлением в целом ряде стран. 

Например, в Финляндии около 200 малых электростанций обеспечивают нужды в электроэнергии в такой важной отрасли 
промышленности как деревообработка. Так называемая «малая энергетика» активно влияет на создание конкурентной среды в 
национальном энергокомплексе [4]. 

Решение проблем финансирования развития электроэнергетики представляет собой комплексную задачу расширения внутреннего 
и внешнего инвестирования энергетической отрасли. И большую роль в ней заняла приватизация объектов генерирующих производств, 
линий передач и распределения электроэнергии. Современная научная мысль характеризует приватизацию как широкий комплекс 
институциональных изменений в сфере собственности. Она предусматривает продажу частному сектору активов и переход прав 
собственности на нее, а также частичную приватизацию – продажу определенной части активов частным лицам и компаниям, лизинг и 
контрактное управление, передача отдельных прав собственности бизнеса по концессионным договорам. 

Большинство стран, учитывая большое социально-экономическое и политическое значение электроэнергетики в жизни общества, 
не форсируют процесс приватизации энергетических объектов и подходят к нему с позиций эволюционного развития. Каждая страна 
осуществляет свой подход в приватизации энергопредприятий, линий передач и распределения электроэнергии потребителям. Так, в ФРГ 
система распределения электроэнергии до осуществления либеральных реформ в отрасли находилась на уровне земель – коммун и 
традиционно была основана на условиях концессии, предоставляемых частным фирмам и компаниям. Во Франции энергетическая отрасль 
была и остается в собственности государства. Ее предприятия и сети передаются в концессию. Наоборот, в США электроэнергетика в 
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основном приватизирована [5]. 
Процесс приватизации собственности в электроэнергетике во всех скандинавских странах наиболее активно происходит в 

теплоэлектроэнергетике, в секторе предприятий, работающих на нетрадиционных возобновляемых энергоносителях. Отметим, что 
особенно успешно приватизация электроэнергетики проходит в Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции в сфере передачи и распределения 
энергии. Большая часть сетей зараз находится в частной собственности. 

В связи с осуществлением реструктуризации собственности в электроэнергетике логически стоит вопрос о роли государства в 
развитии отрасли. 

Здесь, прежде всего, нужно подчеркнуть, что в ходе рыночных реформ во многих странах значительная часть производства 
электроэнергии до сих пор остается под контролем государства, что свидетельствует о взвешенном подходе в реформировании генерации, 
учитывая ее большое социально-экономическое значение в функционировании общества. Государство тем самым хочет избежать риска в 
производстве необходимой электроэнергии, однако процесс государственного регулирования электроэнергетики в ходе ее реформирования 
претерпевает большую трансформацию. 

Либерализация деятельности энергетической отрасли инициировала создание новой институционального среды, которая в большой 
мере содействует снижению уровня государственной монополии в электроэнергетике, меняет сам характер роли государства у 
функционирования энергетики. 

Новая институциональная среда создает возможность адаптировать естественную монополию к рыночным отношениям, учитывать 
экономические интересы всех участников энергетической деятельности. Одновременно с этим на основе соответствующей 
законодательной базы позволяет контролировать соблюдение правил игры на рынке электроэнергетики. При этом самым важным и 
сложным вопросам регулирования есть установления тарифов на электрике. Сюда же нужно отнести необходимость контроля процессов 
слияния и поглощение фирм и компаний в ходе функционирования энергобизнеса. 

Чрезвычайно важной проблемой осуществления нового подхода к регулированию электроэнергетики в связи с ее 
реформированием является достижение независимости регулирующих органов. В каждой стране это решается исходя из уровня развития 
институтов гражданского общества, особенно независимых судов и современного правового поля предпринимательской деятельности. 

Регулирующие органы должны иметь право свободно и самостоятельно принимать решения, которые содействуют развитию 
энергобизнеса, не испытывая давления власти и политики. Вместе с тем, регулирование не должно быть тягостным для фирм и компаний. 
Они также как и государство, должны стимулировать развитие рыночных отношений в энергетическом секторе экономики. Особенно это 
относится к решению задач развития новых технологий, повышению производительности энергоагрегатов и электрических сетей, 
привлечению внутренних и внешних инвестиций. Поэтому разработка механизмов регулирования деятельности частных фирм и компаний, 
соответствующих требованиям энергорынка является главной институциональной проблемой реформирования электроэнергетики в 
современных условиях. 

Реформы, направленные на развитие энергетического сектора, в странах, которые их осуществляют, тесно связаны с охраной 
окружающей среды. Расширение генерации энергии, увеличение электрических сетей объективно усиливает давление на ландшафт, водный 
и воздушный бассейн, на флору и фауну. Особенно это актуально для скандинавских стран, расположенных в суровом северном регионе. 
Экологические проблемы Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции потребовали от северян серьезного подхода к ним в процессе реформ 
электроэнергетики. Самыми важными рычагами охраны окружающей среды в ходе предпринимательской деятельности по генерации, 
передаче и распределению электроэнергии является постоянное экологическое законотворчество и лицензирование на строительство и 
эксплуатацию энергетических объектов. Эти два направления дополняются разными экономическими стимулам, такими как льготное 
налогообложение и кредитование, а также моральная поддержка в обществе. 

В конце концов, процесс реформирования электроэнергетики, ее либерализация значительно расширили возможности 
международной интеграции в области производства, передачи и распределения энергии. Большой опыт в этом вопросе накоплен странами 
Европейского Союза и самым значимым в нем является интеграционный процесс в скандинавском регионе. Принятые в ЕС «Хартия 
энергетики», Международные соглашения и Директивы Европейского Союза, договора Европейской энергетической ассоциации 
декларируют свободный энергетический рынок и открытую конкуренцию в пределах каждой страны и между странами. ЕС призвал все 
государства континента оказывать всяческую поддержку интеграционному процессу в области электроэнергетики. В 1996 году на Саммите 
министров энергетики Европейского союза была принята Директива о либерализации отношений на европейском энергетическом 
пространстве. Согласно требованиям данного документа страны ЕС должны законодательно обеспечить поэтапное открытие свободного 
выхода потребителей на рынок электроэнергии. В Европе сейчас закрыт рынок в энергетической сфере только в Ирландии и Греции. В 
Италии и Нидерландах он открыт на одну треть. Полностью открыт рынок электроэнергии в Великобритании, а также в скандинавских 
странах, объединенных общим энергорынком НОРД Пул. 

Указанные важнейшие направления в реформировании электроэнергетики в Европе и других регионах мира на практике 
преломляются в рамках моделей национального развития энергетического сектора экономики. В ходе осуществления данного процесса в 
разных странах, по сути, сформировались четыре основных типа организации экономических отношений в электроэнергетике. 

К первому типу нужно отнести вертикально-интегрированную модель, применяемую в странах с полной государственной 
собственностью объектов энергетического сектора. Ее действие связано с осуществлением генерации, передачи и распределения 
электроэнергии за счет государственных предприятий. При этом государство полностью контролирует тарифы на энергию для 
потребителей. Отсюда вытекает определенная предсказуемость управления настолько важной сферой экономики, но одновременно 
наблюдается большая зависимость стабильного положения энергетики и особенно ее развития от возможностей государственного бюджета 
финансировать производство, передачу и распределение электроэнергии. Отсутствие у государства необходимых средств объективно ведет 
к повышению тарифов, а также к снижению возможностей технической модернизации в электроэнергетике, особенно внедрения 
современных технологий. Вертикально-интегрированная модель деятельности электроэнергетики не обеспечивает ей необходимых 
экономических стимулов развития, привлечения внутренних и внешних инвестиций в отрасль.  

Ко второму типу развития электроэнергетики в современных условиях нужно отнести модель «Независимого производителя». 
Самым важным отличием от указанной нами первой модели является участие государства в системе независимых производителей. 
Необходимым условием при этом выступает всяческое развитие конкуренции между генерирующими предприятиями и компаниями за 
получение контрактов, которые гарантируются государством. Данная модель остается привлекательной для частных предпринимателей и 
заграничных инвесторов, которые имеют уверенность в энергетической деятельности в стране под государственные гарантии. Однако, по 
всей видимости, в модели «независимых производителей» имеется значительная нагрузка на госбюджет в связи с государственными 
гарантиями частных и заграничных производителей в энергетическом секторе. Целый ряд элементов указанной модели развития 
электроэнергетики активно внедряется в некоторых странах Западной Европы, СНГ, и в государствах с развивающейся экономикой. 

Третья модель, используемая в развитии современной электроэнергетики, - это модель «единого закупщика». Она нашла свое 
применение в странах, которые осуществляют реструктуризацию энергетического сектора – внедрение дерегулирования и приватизации 
государственных энергообъектов. Как известно, главная задача системы единого закупщика электроэнергии – защитить интересы мелких 
потребителей в краткосрочной перспективе. Это касается, прежде всего, жилищного сектора и значительной части сферы услуг для 
населения. Как и у второй модели, генерирующие предприятия и компании являются собственностью частного бизнеса и они конкурируют 
между собой за право получения государственного контракта на поставку энергии единственному закупщику. Со своей стороны, 
единственный закупщик, привлекая к своей деятельности сбытовые компании, поставляет электроэнергию потребителям – предприятиям 
промышленности, аграрного сектора, транспорта, строительства, сферы услуг и населению в городах и сельской местности. 

К положительным моментам третьей модели развития электроэнергетики «Единого закупщика» нужно отнести получение доходов 
в государственную казну в ходе реструктуризации отрасли. Однако указанная модель не позволяет достичь широкого участия рыночных 
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отношений в энергетической деятельности потому, что в ходе ее осуществления государство продолжает доминировать в производстве и 
распределении энергии. Допуск частного сектора в сферу энергетической деятельности имеет ограниченный характер. Вместе с тем 
рыночные элементы модели « Единственного закупщика» являются важным шагом в преодолении государственной монополии в 
электроэнергетике. Во многих странах, где осуществляются реформы электроэнергетики, они стали первым этапом в становлении 
рыночных отношений в энергетическом секторе экономики. 

Также мировая практика развития современной электроэнергетики активно использует «Конкурентную модель» энергетической 
деятельности по производству, передачи и распределения электроэнергии потребителям всех уровней. Прежде всего, здесь следует 
отметить, что внедрение указанной модели вносит радикальное изменения в структуру электроэнергетической отрасли. В рамках 
«Конкурентной модели» потребитель имеет право выбора поставщика. Тарифы на электроэнергию регулируются рынком. Поскольку 
энергообъекты  находятся в частной собственности, то наблюдается высокая мотивация к повышению эффективности производства, 
передачи и распределению энергии, расширяются возможности привлечения в отрасль частного капитала, который снижает нагрузку на 
государственный бюджет. Важным преимуществом «Конкурентной модели» перед указанными выше является наличие экономических 
стимулов для развития электроэнергетики в современных условиях. 

Кроме рассмотренных нами четверых наиболее распространенных энергетических моделей в мировой практике используются и 
другие подходы к развитию электроэнергетики. Нередко применяются отдельные элементы вышеуказанных моделей. Во многом это 
зависит от особенностей энергетического сектора в каждой стране, прежде всего от наличия энергоресурсов, и  подходов к решению 
проблем производства, передачи и распределения электроэнергии. Например, в электроэнергетике США применяется централизованное 
управление режимами работы энергетических предприятий и объектов передачи энергии. Использование системы договорных отношений 
между ними обеспечивает их общую деятельность по достижению экономической эффективности. Законодательное закрепление 
свободного доступа к электрическим сетям энергокомпаний и независимых производителей электроэнергии содействует формированию 
результативных оптовых рынков на межрегиональном уровне. Здесь просматривается в значительной мере экономическая независимость 
штатов США, их способность во многом самостоятельно решать задачи развития энергетического сектора экономики. 

На территории США действует более 3 тыс. компаний, которые занимаются производством и передачей электроэнергии 
потребителям. Их деятельность основывается на разных формах собственности. Более 70% производства энергии приходится на частные 
компании, которые базируются на акционерной собственности. Определяющим условием их деятельности является ее лицензирование на 
право производства электроэнергии, передачи и распределения ее потребителям. Важным звеном при этом остается административное 
распределение зон обслуживания за компаниями, в пределах которых они несут правовую ответственность за надежное снабжение 
электроэнергии потребителям. 

Регулирующими органами в энергетическом комплексе страны являются Федеральная и региональные комиссии, задача и функции 
которых определяются условиями развития рыночных отношений в важнейшей отрасли экономики. Самыми важными являются:  
регулирование тарифов на электроэнергию, объем ее поставок на межштатном уровне, лицензирование сооружений сетевых линий 
передачи электроэнергии. Кроме того, Федеральная комиссия выполняет функцию формирования правовой базы энергетической 
деятельности в США, осуществляет методическое обеспечение регулирующей роли соответствующих комиссий американских штатов в 
области электроэнергетики. 

Важным рычагом регулирующего влияния на функционирование и развитие электроэнергетики является общая работа комиссий и 
энергокомпаний по планированию перспективной и текущей предпринимательской деятельности в области электроэнергетики, 
регулировании тарифов на электроэнергию при определенном ограничении прибыли, которую получают энергетические предприятия.  

Как видно из указанных составляющих в основе развития современной электроэнергетики США лжит «Конкурентная модель» 
деятельности энергокомплекса страны со значительными национальными особенностями, связанными с большой ролью штатов в 
американском государстве и наличием в них энергоресурсов. При этом государство сохраняет определенные свои позиции в собственности 
объектов электроэнергетики, контроле и регулировании тарифов, лицензировании строительства предприятий по производству энергии, ее 
передачи и распределению.  

К «Конкурентной модели» развития электроэнергетики в современных условиях, на наш взгляд, нужно отнести и немецкую 
экономическую стратегию деятельности в области энергетического обеспечения страны. На территории ФРГ функционирует 9 больших 
частных энергокомпаний, владеющих мощными электростанциями и сетями передачи во всех отраслях экономики и жилищном секторе. 
Им принадлежит 50 электропоставляющих предприятий и свыше 100 коммунальных, осуществляющих передачу и распределение энергии. 
Как и в США, федеральное государственное устройство ФРГ обусловило очень похожую систему взаимоотношений власти и 
энергобизнеса, общее регулирование федеральными и земельными структурами и энергокомпаниями, определение тарифов на 
электроэнергию, соблюдение законодательства в области энергетики, поддержка надежного обеспечения электроэнергией отраслей 
экономики и нужд жилищного сектора в стране [6]. 

Если говорить о современном развитии электроэнергетики Великобритании, то нужно указать на определенные отличия в подходах 
к ее реформированию в современных условиях. В результате приватизации энергопредприятий в стране действуют слдующие объекты 
энергетической деятельности: две мощные части генерирующей компании National Power и Power Gen, которые обеспечивают на тепловых 
и гидроэлектростанциях до 85% производства электроэнергии в Англии без учета энергокомплекса Шотландии. В тех же территориальных 
рамках действует 12 частных энергоснабжающих компаний. 

С другой стороны в стране действует довольно большая государственная атомная компания NUG, вырабатывающая свыше 15% 
электроэнергии. Распределением электроэнергии в Англии занимается национальная сетевая компания, которая является собственностью, 
прежде всего, региональных структур, а также государства [7]. 

По всей видимости, современная структура английской электроэнергетики учитывает тенденции ее развития на мировом уровне. 
Во многих странах, в том числе и с развитой экономикой, в энергетическом секторе уживаются две формы собственности – 
государственная и частная. Чаще всего это обусловлено определенным подходом к реструктуризации энергетики, при котором учитывается 
сложность и опасность атомных электростанций, большая социальная значимость деятельности энергоснабжающих компаний по 
обеспечению электричеством населения и сферы услуг. Однако их роль в деятельности английской электроэнергетики менее весома, чем 
роль энергобизнеса. Итак, процесс либерализации в важном секторе экономики набрал большее значение и является преобладающим в 
развитии энергетики. Тем самым в стране созданная основа конкурентной среды, которая обеспечивает активную предпринимательскую 
деятельность в области производства и энергообеспечения населения. 

Выводы и предложения.  
Реформирование электроэнергетики на современном этапе развития экономики объективно требует не только внедрения рыночных 

механизмов, но и постоянного усовершенствования энерготехнологий. Сегодня четко обозначены два направления технической 
модернизации. Первое – это новые, более эффективные технологии производства, передачи и распределения электроэнергии. Второе – это 
энергосбережение в хозяйстве каждой страны и экономное использование электроэнергии в сфере услуг и жилищно-коммунальном 
секторе.  

Главным содержанием первого направления является внедрение в энергетической отрасли производств по изготовлению более 
эффективных агрегатов для атомных и гидроэлектростанций, ТЭС и ТЭЦ, агрегатов для малой энергетики. Особое место здесь занимают 
технологии на основе использования энергии солнца, силы ветра, отходов коммунального хозяйства и отходов, получаемых при 
переработке дерева, биомассы и др., замещающих дорогостоящие энергоносители – газ, нефть и каменный уголь. 

Второй направление технологических нововведений в ходе реформ электроэнергетики в мировой практике – создание 
энергосберегающих производств в промышленности, строительстве, аграрном секторе, на транспорте, в сфере услуг, коммунальном 
хозяйстве и жилищном секторе населения. Активное решение задач данного направления технических преобразований в отраслях 
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экономики связано с комплексным подходом к эффективному и рациональному использованию электрической энергии. Данное 
направление стало приоритетным в связи с мировым энергетическим кризисом 70-х гг. прошлого века. Оно сохраняет свою актуальность и 
сегодня. Экономические реформы в электроэнергетике дают новый мощный стимул научным разработкам энергосберегающих технологий 
и их внедрению в практику. Важнейшую роль в этом имеет расширение конкурентной среды в энергетической деятельности, частные 
внутренние и заграничные инвестиции, которые значительно усиливают общие возможности государства и бизнеса в развитии 
электроэнергетики. 
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ПОСТКРИЗИСНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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Кабо А.О. Посткризисное кредитование международного банковского бизнеса в контексте обеспечения глобальной финансовой 
стабильности. 
В статье проанализированы современные тенденции развития международного банковского бизнеса в разрезе показателей - объем 
внутреннего кредита, выданного банками, и доля недействующих займов в общем объеме кредитов, выданных банками. Определены 
проблемы банковского кредитования и предложены меры по смягчению монетарной политики в период кризиса в контексте усиления 
глобальных трансформационных процессов и обеспечения глобальной финансовой стабильности. Сделан вывод об антициклическом 
воздействии монетарной политики на ценовую и глобальную финансовую стабильность. 
Ключевые слова: международный банковский бизнес, кредитование, глобальная экономическая система, глобальная финансовая 
стабильность, кризис. 
 
Кабо А.О. Післякризове кредитування міжнародного банківського бізнесу в контексті забезпечення глобальної фінансової 
стабільності. 
У статті проаналізовано сучасні тенденції розвитку міжнародного банківського бізнесу в розрізі показників - обсяг внутрішнього кредиту, 
виданого банками, і частка недіючих позик у загальному обсязі кредитів, виданих банками. Визначено проблеми банківського 
кредитування та запропоновано заходи щодо пом'якшення монетарної політики в період кризи в контексті посилення глобальних 
трансформаційних процесів і забезпечення глобальної фінансової стабільності. Зроблено висновок про антициклічний вплив монетарної 
політики на цінову і глобальну фінансову стабільність. 
Ключові слова: міжнародний банківський бізнес, кредитування, глобальна економічна система, глобальна фінансова стабільність, криза. 
 
Kabo A.O. Post-crisis lending in international banking in the context of global financial stability. 
The paper analyzes the current trends of international banking business in the context of performance - the volume of domestic credit issued by banks 
and the share of non-performing loans to total loans granted by banks. The problems of bank lending and the proposed measures to mitigate the 
monetary policy during the crisis in the context of increasing global transformation processes and ensure global financial stability were considered. It 
is concluded that counter-cyclical impact of monetary policy on price and global financial stability. 
Keywords: international banking, lending, global economic system, global financial stability, crisis. 
 

Постановка проблемы и актуальность темы исследования. Развитие банковского сектора должно сопровождаться повышением 
его устойчивости и эффективности функционирования, внедрением инновационных банковских технологий, совершенствованием системы 
финансового инжиниринга, ростом доверия к банкам со стороны национальных и иностранных инвесторов и вкладчиков, интеграцией в 
мировую банковскую и финансовую системы. Стабильность финансового и банковского секторов является важным фактором наращивания 
экономического потенциала страны. На состояние рынка кредитования в 2008 и 2009 годах оказал своё влияние финансовый кризис. К 
основной причине снижения объёмов финансирования, а также ужесточения кредитных условий относится нехватка ликвидности в 
банковском секторе. При этом эксцессивная волатильность глобального рынка банковских услуг рынка показывают необходимость 
долгосрочной политики государства, направленной на рост конкурентоспособности и устойчивости рынка к системным рискам. 

Степень изученности проблемы исследования. Тема исследования раскрыта в работах многих отечественных ученых-
экономистов: Базилевича А., Булатова А., Демкивского А., Макогона Ю., Мочерного С., Одягайло Б., Пузакова Е., Рокочи О., Рыбалкина 
В., Савлука М., Семенова Н., Стельмаха М и других. Роль зарубежных ученых велика в развитии данного направления международной 
экономики, особенно Джонса Р., Кассона К., Киреева А., Лаврушина М., Лагутина В., Линдерта П., Максакова Л., Мински Х., Сороса Д., 
Тинбергена Я. 

Целью исследования является изучение современных тенденций международного банковского кредитования национальных 
экономик в контексте усиления глобальных трансформационных процессов и обеспечения глобальной финансовой стабильности. 

Результаты исследования. Важный показатель, характеризующий международный банковский бизнес, – объем внутреннего 
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кредита, выданного банками. Данный показатель включает все виды кредитов, выданных банками субъектам из различных секторов 
экономики, за исключением кредитов центральному правительству (рис. 1, 2, 3).  

Высокое значение данного показателя свидетельствует о высокой степени доверия населения к национальным банкам, поскольку 
большое число выданных кредитов означает, что банкам удалось привлечь достаточное для их выдачи количество средств на депозиты от 
населения. Кроме того, рост данного показателя указывает на степень развития кредитного бизнеса в том или ином регионе, поскольку 
отражает также популярность кредитов среди населения. 

 
Рис. 1. Внутреннее кредитование экономики банковским сектором по регионам мира в 2006-2011 гг. (в % от ВВП) [2] 
 
Таким образом, из рис. 1. видно, что кризис, безусловно, повлиял на внутреннее кредитования экономики банками в сторону 

снижения данного показателя во всех без исключения регионах (в т.ч. и в Украине), поскольку банковский сектор был одним из главных 
секторов развертывания кризисных событий в 2008-2009 гг. Однако к 2011 году высокого уровня доверия местного населения к банковским 
услугам удалось добиться в Европе, Азии, Северной Америке и Тихоокеанском регионе – т.е. в известных центрах сосредоточения мировых 
финансовых потоков и основных лидеров мировой банковской среды. Можно также отметить, что лидером по банковскому кредитованию 
на протяжении 2006-2011 гг. является США. И хотя европейские банки и азиатско-тихоокеанские банки приближаются по значению 
данного показателя к уровню индустриализированного Запада, для них все еще существует много возможностей для дальнейшего 
наращивания внутренних объемов кредитов.  

При этом банки Китая в настоящее время кредитуют в основном государственный сектор и госкомпании, а не предпринимателей, 
которые создают в Китае новые рабочие места. Количество выданных кредитов в экономике КНР выросло в мае 2012 г. по сравнению с 
апрелем на 2,3%, ставка по кредитам в июле несколько сократилась: до 6% против средней ставки в 7,24%. В перспективе двух-трех лет 
частные предприниматели должны получить стабильный доступ к кредитам, а если коммерческие организации начнут субсидировать и 
средний и мелкий бизнес, банковский сектор сможет выступить прочной опорой для уверенного прироста экономики КНР. Либерализация 
процентных ставок рассматривается как важный шаг по пути Китая к более открытой экономике и созданию эффективного финансового 
сектора. 

В 2000-2011 гг. процесс формирования банковского ссудного капитала в странах Африки существенно замедлился. Сокращение 
собственной ссудной базы местных коммерческих банков, а также национальных банков развития было в существенной мере 
спровоцировано кризисной дестабилизацией. К тому же основная масса личных денежных сбережений регулярно переводится за границу, в 
том числе через каналы действующих в странах Африки филиалов, отделений и дочерних предприятий иностранных банков и ТНБ. 
Деятельность коммерческих банков, на долю которых в странах Африки приходится не менее половины, а зачастую до 70-80% совокупных 
активов кредитной системы включая специализированные финансовые институты и фонды, традиционно концентрируется на 
предоставлении краткосрочных и отчасти среднесрочных ссуд на покрытие текущих потребностей в оборотном капитале промышленности, 
внутренней, оптовой и розничной и внешней торговли и ряда других секторов хозяйства. Банки сдерживают реальный доступ к кредиту 
производителей сельскохозяйственной продукции и сырья, ссылаясь на низкую платежеспособность традиционной аграрной экономики. 
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Рис. 2. Внутреннее кредитование экономики банковским сектором в странах Европы и ОЭСР в 2000-2011 гг. (в % от ВВП) [2] 

 
Данные графика показывают одинаковое направление изменения показателей внутреннего банковского кредитования экономики в 

странах Европы и ОЭСР. Однако в данном случае его значение для стран ОЭСР на протяжении всего рассматриваемого периода был выше, 
что свидетельствует о значительном вкладе в формирование данного показателя стран Азии и Северной Америки, в особенности США.  

Спрос на банковское кредитование в зоне евро после слабого и непродолжительного «посткризисного» восстановления (2010 г. - 
начало 2011 г.) вновь вступил в фазу снижения: совокупные объемы кредитования падают со II кв. 2012 г. В наибольшей степени затронуты 
сектора потребительского кредитования и кредитования нефинансовых предприятии ̆ – выход темпов прироста в отрицательную область в 
этих сегментах произошел уже с середины 2011 г. и начала 2012 г. соответственно. Положительные темпы прироста сохраняются только в 
сегменте ипотечного кредитования. При этом опросы банков, проводимые ЕЦБ, свидетельствуют об устойчивом снижении спроса по всем 
сегментам кредитования (включая кредиты на покупку жилья) – еще с конца 2011 г. По результатам последних опросов, в I кв. 2013 г. 
падение спроса также продолжилось. Корреляция подобных ожидании ̆ банков с динамикои ̆ кредитования достаточно существенна (более 
50%). 

 
Рис. 3. Внутреннее кредитование экономики банковским сектором в разбивке стран по уровню дохода в 2006-2011 гг. (в % от ВВП) 

[2] 
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Данные рисунка 3 показывают, что с ростом доходов населения растет и объем кредитов, выданных населению банками. Украина 

по значению данного показателя находится между странами с низким и средним уровнем доходов.  
Также необходимо рассмотреть показатель - доля недействующих займов в общем объеме кредитов, выданных банками. 

Неработающий кредит представляет собой кредит, по которому в течение определенного времени не выполняются условия 
первоначального соглашения о выплате процентов и погашении основной суммы долга. Период просрочки может выделятся кредитными 
учреждениями по-разному, но обычно кредиты считают неработающими, если выплаты просрочены более чем на 3 месяца (рис. 4, 5, 6). 

 
Рис. 4. Доля неработающих займов в общем объеме кредитов по регионам мира  

в 2006-2011 гг., % [2] 
 
Из рис. 4 видно, что наибольшая доля недействующих займов в странах Европы и Центральной Азии, причем она начала расти 

после кризиса. Такая ситуация обусловлена, кроме мирового кризиса 2008-2009 г., затянувшимся кризисом зоны евро. Однако показатель 
неработающих кредитов по Украине практически в 2 раза превышает соответствующий показатель по Европе и почти в 4 раза – 
общемировой. Это свидетельствует о том, что Украина, в отличие от остального мира, продолжает переживать кризисные явления в 
экономике, в т. ч. и в секторе банковских услуг. 

 
Рис. 6. Доля неработающих займов в общем объеме кредитов в странах Европы и ОЭСР в 2000-2011 гг., % [2] 

 
На рис. 5 наблюдается схожий тренд в странах Европы и ОЭСР в отношении недействующих займов. Однако, как и по показателю 

внутреннего кредитования экономики, наблюдается некоторое расхождение в особенность в последние 3 года. Это вызвано тем, что с 2006 
г. одновременно с увеличением доли неработающих кредитов в ЕС соответствующий показатель в Северной Америке – а 2 страны из этого 
региона играют такую же важную роль в ОЭСР, как и европейские страны – уменьшилась, что позволило, таким образом, уменьшить 
общий показатель недействующих займов по ОЭСР. 
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Рис. 6. Доля неработающих займов в общем объеме кредитов в разбивке стран по уровню дохода в 2006-2011 гг., % [2] 
 
Данные рисунка 6 свидетельствуют, что доля неработающих займов в странах с высоким уровнем дохода ниже, чем в других 

странах – за исключением посткризисных 2010 и 2011 гг., хотя в 2011 г. и происходило снижение этого показателя. Такая ситуация вполне 
объяснима, поскольку, имея достаточное количество денег, население также имеет возможность своевременно выполнять свои 
обязательства по кредитам.  

Выводы и предложения. Ограничением экономического роста развитых стран в среднесрочной перспективе будет являться 
необходимость консолидации (снижения) бюджетных расходов для преодоления долгового кризиса и сокращения бюджетного дефицита в 
развитых экономиках. Ограничение бюджетных расходов будет проходить на фоне сохранения определенных стимулов 
предпринимательской и промышленной активности для сохранения потенциала экономического роста. Замедление темпов мирового роста 
будет происходить на фоне трансформации сложившихся тенденций глобализации, смещения акцента с либерализации финансовых 
рынков к более свободному обмену технологиями и человеческим капиталом, переориентации ранее доминировавших в мировой 
экономике направлений движения капитала и других факторов производства, перестройки системы мировых валютно-кредитных 
отношений, формирования и укрепления новых региональных центров глобальных интеграционных процессов.  

Важнейшим инструментом противодействия кризису во всех странах является предоставление монетарных и фискальных стимулов 
экономическим агентам. Практически все современные теоретические концепции оправдывают предоставление монетарных стимулов в 
условиях рецессии. Дополнительным обоснованием уместности смягчения монетарной политики в период кризиса является имеющее 
место, как правило, существенное замедление уровня инфляции иногда переходящее в дефляцию. В период текущего кризиса 
целесообразность предоставления монетарных стимулов была признана практически всеми странами, но, вместе с тем, велись споры о том, 
каковы должны быть их масштабы для противодействия рецессии. Кроме того, на фоне существенного и продолжительного воздействия 
кризиса на первый план должны выйти вопросы об обеспечении антициклического воздействия монетарной политики, о рассмотрении ее 
не только через призму достижения собственных целей (ценовой стабильности), но и в качестве элемента системы глобальной финансовой 
стабильности.  
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Калмикова Н.М. Фінансовий механізм забезпечення програм розвитку транскордонного співробітництва України і Європейського 
Союзу. 
У статті досліджено сутність транскордонного співробітництва, визначено його роль як складова активізації євроінтеграційних процесів 
національної економіки, сформульовано основні принципи виходячи з досвіду європейської регіональної політики. В зв’язку з 
актуалізацією Європейської територіальної співпраці, яка фінансується Європейським фондом регіонального розвитку для підтримки 
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програм транскордонного, наднаціонального і міжрегіонального співробітництва проаналізовано фінансовий механізм забезпечення  даних 
програм розвитку та визначено, що Україна на сьогоднішній день займає вагоме місце у пріоритетах регіонального розвитку Європейського 
Союзу. Досідження фінансового механізму транскордонного співробітництва України і Європейського Союзу показало, що зусилля 
відносно фінансування прикордонних територій нашої держави ініційовані в основному в односторонньому напрямку з боку ЄС, тому 
відбувається гальмування процесів транскордонного співробітництва, що необхідно створити чіткий механізм залучення коштів на 
національному, місцевому рівнях для забезпечення розвитку програм транскордонного співробітництва. 
Ключові слова: геополітика, європейська інтеграція, регіональна інтеграція, транскордонне співробітництво, єврорегіон, прикордонні 
території. 
Калмыкова Н.М. Финансовый механизм обеспечения программ развития трансграничного сотрудничества Украины и 
Европейского Союза. 
В статье исследовано сущность трансграничного сотрудничества, определена его роль как составляющая активизации евроинтеграционных 
процессов национальной экономики, сформулированы основные принципы исходя из опыта европейской региональной политики. В связи с 
актуализацией Европейского территориального сотрудничества, которое финансируется Европейским фондом регионального развития для 
поддержки программ трансграничного, наднационального и межрегионального сотрудничества проанализировано финансовый механизм 
обеспечения данных программ развития и определено, что Украина на сегодняшний день занимает весомое место в приоритетах 
регионального развития Европейского Союза. Исследование финансового механизма трансграничного сотрудничества Украины и 
Европейского Союза показало, что усилия по финансированию приграничных территорий инициированы в основном со стороны ЕС, 
поэтому происходит торможение процессов развития трансграничного сотрудничества, в связи с чем возникла необходимость создания 
четкого механизма привлечения средств на отечественном национальном и местном уровнях для обеспечения развития программ 
трансграничного сотрудничества.  
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Постановка проблеми. Транскордонне співробітництво є одним з перспективних напрямів міжнародної інтеграції. Воно 

передбачає планування, розробку і реалізацію спільних проектів між адміністраціями, громадськими об’єднаннями і комерційними 
структурами прикордонних територій країн-сусідів. Поглиблення транскордонного співробітництва  відкриває нові можливості для 
активізації господарської діяльності на периферійних територіях й підвищення їх конкурентоспроможності шляхом мобілізації природно-
ресурсного потенціалу сусідніх територій. Так, об`єднання зусиль для вирішення спільних та ідентичних проблем найбільш ефективно 
здійснюється через реалізацію транскордонних проектів у різних сферах суспільного життя. Новий виток у розвитку транскордонного 
співробітництва України настав із поширенням на її територію Європейської політики сусідства, яка відкриває значні перспективи для 
економічної інтеграції, оскільки пропонує більш широкий спектр механізмів взаємодії.  

Виокремлення невирішеної проблеми. Україна – держава з високою питомою вагою прикордонних територій, 19 із 25 областей 
України межують із сусідніми державами, протяжність кордонів з Росією складає 2295,4 км, а з країнами Центральної Європи, Білоруссю 
та Молдовою – 4698,6 км. Необхідність вирішення спільних проблем (територіальне та просторове облаштування, спільне використання 
земельних, водних  та інших ресурсів, розбудова транскордонної інфраструктури) поряд з додатковими можливостями такими як 
прискорення вирівнювання якості життя прикордонних територій, мобілізації місцевих ресурсів та підвищення їх використання, адаптації 
європейського законодавства та механізмів фінансової підтримки дає додаткові можливості щодо прискорення євро інтеграційних процесів 
[1].  

Стратегічна мета України в контексті розвитку транскордонного співробітництва в умовах безпосереднього сусідства з 
Євросоюзом полягає в перетворенні цього виду співробітництва на додатковий ефективний канал майбутньої інтеграції країни та 
ефективного включення у світогосподарські зв’язки в умовах глобалізації. Із розширенням Євросоюзу та наближенням його кордонів до 
України особливої ваги набуває розвиток нових форм транскордонного співробітництва із сусідніми державами – членами ЄС та поступове 
переміщення інтеграційного процесу з центральних органів виконавчої влади на органи місцевого самоврядування та територіальні 
громади. Інтеграційні завдання значним чином конкретно вирішуються й матеріалізуються саме на регіональному, місцевому рівні. 

Основою транскордонного співробітництва є інституційно-правове забезпечення, яке створює, з одного боку, основні напрямки 
розвитку, пріоритетні сфери та стратегічні завдання учасників, а з іншого – регулює розподіл фінансових ресурсів, порядок бюджетних 
взаємовідносин центральних і місцевих органів влади та механізми виділення коштів на реалізацію окремих проектів. 

Існування достатнього нормативно-правового забезпечення не може подолати коло проблем, які існують при здійсненні 
транскордонного співробітництва. Тому виникає потреба в удосконаленні  не тільки існуючих законодавчих актів у напрямі збільшення 
повноважень місцевих органів влади та місцевого самоврядування, надання їм більшої самостійності у вирішенні спільних з регіонами 
сусідніх держав завдань регіонального та місцевого розвитку, адаптації до стандартів ЄС; створенні регіональних та місцевих мереж 
взаємодії, інфраструктури інституцій підтримки транскордонного співробітництва та регіонально і місцевого розвитку, але й в 
удосконаленні фінансового механізму забезпечення програм розвитку транскордонного співробітництва України і Європейського Союзу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З кінця минулого століття виявилась значна зацікавленість науковців до проблематики 
регіонального розвитку і транскордонного співробітництва. Велику увагу цим питанням приділили З. Горжеляк, П. Еберхардт, Р. Федан, Т. 
Коморніцкі, T. Лієвські, З. Макєла, M. Ростішевскі, А. Стасяк, З.Зьоло та й українські вчені П. Бєлєнький, З. Бройде, В. Будкін, М. 
Долішній, В.Євдокименко, Є. Кіш, М. Козоріз, М. Лендьел, Ю.Макогон, М. Мальський, A. Мельник, В. Мікловда, Н. Мікула, A. Moкій, В. 
Пила, С. Пирожков, С. Писаренко, В.Чужиков.  

Мета дослідження полягає в ґрунтовному аналізі фінансового механізму забезпечення програм розвитку транскордонного 
співробітництва України і Європейського Союзу в рамках реалізації Європейської політики сусідства, оскільки стає засобом 
пришвидшення євроінтеграції держави. 

Результати дослідження. В контексті геополітичних змін, що відбулися в регіоні Центральної і Східної Європи після останніх 
хвиль розширення ЄС, його зовнішні кордони впритул наблизилися до прикордонних територій України, які, в свою чергу, стали об’єктом 
регіональної політики ЄС. У світлі політики європейської інтеграції України стає актуальним формування розвитку транскордонного 
співробітництва (ТКС) країни за європейськими інституційними стандартами, нормами та принципами. 

В Європейському Союзі транскордонне співробітництво охоплює 40% загальної території 27-ми країн ЄС, де проживає 35% 
населення. Тому Європейський Союз розглядає його як важливу складову своєї регіональної політики. Динаміка розвитку єврорегіональної 
співпраці в ЄС свідчить про значну її активізацію, пов’язану, передусім, з реалізацією загальноєвропейської мети – створення прозорих 
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кордонів між країнами-членами Європейського Союзу та вирівнювання диспропорцій розвитку периферійних та центральних регіонів у 
кожній з держав. Регіональна інтеграція, а саме співпраця суміжних територій сусідніх держав, постійно отримує значну підтримку з боку 
Ради Європи та ЄС як в нормативно-правовому, методичному, так у фінансовому плані. Велику зацікавленість у цих процесах виявили 
країни-нові члени ЄС – Угорщина, Чехія, Словаччина, Польща, Румунія, Латвія, Литва, Естонія, які побачили реальну можливість 
прискорити розвиток своїх прикордонних територій за рахунок транскордонного співробітництва [2, с.39 - 40].  

Роль транскордонного співробітництва у інтеграційних процесах визначається можливістю прискорення процесів вирівнювання 
життєвого рівня населення прикордонних територій до середньоєвропейського та досягнення вільного руху товарів, людей і капіталів через 
кордон до повної інтегрованості простору. 

Транскордонне економічне співробітництво є складовою частиною світогосподарських інтеграційних процесів та специфічним 
рівнем цілісної системи міжнародних економічних відносин глобального порядку і ґрунтується передусім на співпраці прикордонних 
регіонів сусідніх держав. 

Розвиток транскордонного співробітництва можна розглядати як інструмент територіального та регіонального розвитку, а з іншого 
боку – як складову реалізації європейської інтеграційної стратегії України. 

Досвід транскордонного співробітництва та основні засади європейської регіональної політики дозволили сформулювати принципи 
транскордонного співробітництва, які також можна представити у двох групах: загальні та специфічні. 

Загальні принципи ґрунтуються на тому, що його розвиток повинен здійснюватися з огляду на збереження специфіки самобутності 
та індивідуальності кожної зі сторін, тобто зберігати багатогранність регіонів при протидії кожній окремій спробі уніфікації. 

Розвиток транскордонної співпраці також повинен враховувати всі до сих пір відомі громадські, господарські, зовнішньополітичні 
точки зору; здійснюватися на основі взаємодопомоги та партнерства; посиленній регіональній поінформованості; сприяти зміцненню 
регіональної та громадської ідентифікації (самоусвідомлення) населення. 

Основні специфічні принципи виникли з практики транскордонного співробітництва [1, 2]: 
 засади партнерства, рівноправності, рівнозначності сторін. Принцип партнерства включає два елементи: партнерство по 

вертикалі, тобто з відповідною участю міжнародного, центрального, регіонального та локального рівнів з кожної сторони кордону 
доповнюючи існуючі структури, але без елементів конкуренції, а також партнерство по горизонталі, тобто між партнерами регіону, по 
обидві сторони кордону. Цей вид партнерства базується на паритеті сторін, незалежно від величини території, в сенсі просторовому, 
економічному чи демографічному; для розвитку цього виду партнерства необхідно подолати ряд перешкод, які виникають з відмінностей в 
сфері адміністрування, компетенції та джерел фінансування; 

 принцип допомоги (субсидіарності), який розуміється дуже широко як допомога міжнародних, державних та регіональних 
інституцій та організацій у досягненні цілей транскордонної співпраці, що реалізуються регіонами та місцевими спілками; допомога 
означає також зміцнення регіонального та місцевого рівнів через делегування повноважень на найнижчий рівень адміністрування; 

 принцип солідарності прикордонних територій, що ввійшов до останньої версії Європейської хартії прикордонних та 
транскордонних регіонів – документ Асоціації європейських прикордонних регіонів. 

 принцип існування концепції стратегії транскордонного розвитку; виконання цього принципу є обов’язковим для створення 
стратегічних меж та для перспективи довготривалої співпраці; ця стратегія повинна відповідати програмі розвитку краю та окреслювати 
потреби та майбутні цілі транскордонної співпраці для подолання ізольованого розвитку лише з одної сторони кордону і розробка 
відповідної спільної перспективи регіонального транскордонного розвитку. 

Найбільш високий рівень інституціоналізації серед усіх форм регіонального та транскордонного співробітництва на рівні місцевих 
органів влади мають єврорегіони. Вони сприяють вирішенню, принаймні, двох принципових завдань, а саме: приведення суб’єктів 
об’єднаної Європи до форм, найбільш прийнятних для їх економічної самодостатності та відпрацювання механізму співробітництва і 
взаємодії, що характерне для вже існуючих технологій в Євросоюзі. Встановлення такого типу співробітництва в рамках діяльності 
європейських інститутів забезпечує для них постійне співвідношення з сучасними європейськими стандартами. Тобто країни Південно-
Східної Європи отримують можливість м’якого інтегрування до європейських структур, не порушуючи звичний для них контекст. 

На сучасному етапі в Європі налічується, за різними джерелами, від 120 до 183 єврорегіонів, та більш як 30 структур регіонального 
співробітництва. На території України функціонує і діє такі єврорегіони: «Буг», «Карпатський», «Нижній Дунай», «Верхній Прут», 
«Дніпро», «Слобожанщина», «Ярославна», «Чорне море», «Дністер», «Донбас». Цей процес триває – готуються проекти щодо створення 
єврорегіонів – «Сян» (Львівська область, Підкарпатське воєводство Польщі), «Земплін» (Закарпатська область, Кошицький край 
Словаччини). 

Сучасні єврорегіони утворюються, в основному, в результаті ендогенних процесів, тобто на базі власного регіонального 
потенціалу, а саме регіональної території, суспільного капіталу, інституційної системи та власного культурного надбання.  

Назва «єврорегіон» одночасно означає європейський регіон, розташований на межі двох або декількох сусідніх держав і організацію, яка 
створена для координації співробітництва сторін єврорегіонального договору на цій території і затверджена Євросоюзом. Перша частина 
виразу «євро» відноситься до просторового розташування та інтеграційних процесів які відбуваються у Європі, а друга частина «регіон» 
вказує на територію, яка наділена певними ознаками. Термін єврорегіон виводиться з найстаршої ініціативи транскордонного 
співробітництва «Єврорегіон», яку було створено у 1958 році.  

Головні риси, що характеризують єврорегіон:  
 географічна – єврорегіон є територією, яка має конкретне географічне положення;  
 політична – частини цієї території знаходяться під юрисдикцією суверенних держав, які мають спільний кордон;  
 адміністративна – єврорегіон утворюють прикордонні регіони держав, що мають спільний кордон;  
 функціональна – єврорегіон є формою транскордонного співробітництва.  
Єврорегіон – це форма транскордонного співробітництва між територіальними громадами або місцевими органами влади 

прикордонних регіонів двох або більше держав, що мають спільний кордон, яке спрямоване на координацію їх взаємних зусиль і 
здійснення узгоджених заходів у різних сферах життєдіяльності у відповідності до національних законодавств і норм міжнародного права 
для вирішення спільних проблем і в інтересах людей, що населяють його територію по обидві боки державного кордону [3].  

У сучасних умовах зростає актуальність Європейської територіальної співпраці, яка фінансується Європейським фондом 
регіонального розвитку для підтримки програм транскордонного, наднаціонального і міжрегіонального співробітництва (табл. 1) (на 
здійснення завдань у межах цього напряму продовж 2007-2013рр. передбачається використати 8,7 млрд. євро); реалізуються програми 
регіонального розвитку для країн-кандидатів і потенційних кандидатів на вступ до ЄС та третіх країн («Інструмент допомоги для країн-
кандидатів на вступ в ЄС», «Європейський інструмент сусідства і партнерства», «Регіон для економічних змін») [4].  

Основними характеристиками державної політики у сфері міжрегіональної співпраці країн ЄС на сучасному етапі є такі: ґрунтовне 
інституційне забезпечення міжрегіональної співпраці та його постійне вдосконалення (зокрема, заміна програми Interreg-ІІІ програмами 
територіальної співпраці, які передбачають фінансову підтримку міжрегіонального співробітництва в межах кордонів ЄС та з регіонами 
сусідніх країн, що не мають перспективи членства в ЄС). 

ЄС реалізує свою стратегію регіонального розвитку так, щоб вона базувалася на наявних можливостях і, за допомогою якої можна 
було б посилити конкурентоспроможність регіонів та паралельно ліквідувати їх відсталість, поступово вирішити їхні проблеми. Особливо 
це стосується підтримки прикордонних регіонів, які в кожній державі є периферійні і менш розвинуті ніж центральні [4]. 

Європейський Союз здійснює фінансову підтримку транскордонного співробітництва шляхом використання ряду ініціатив, 
програм та проектів, а саме: INTERREG, PHARE CBC, TACIS CBC, PHARE CREDO, CADSES, MEDA, CARDS, LACE 
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Таблиця 1 
Програми європейської територіальної співпраці [3] 

Назва програми Мета Учасники Пріоритетні об’єкти підтримки і 
фінансування  

Обсяги 
фінансування 

ЄФРР 
Транскордонне 
співробітництво 

Розвиток спільних 
локальних і 
регіональних ініціатив 

Прикордонні 
регіони країн – 
членів ЄС 

Малий і середній бізнес 
Туризм і культура 
Охорона довкілля 
Транспортні, інформаційні, комунікаційні 
мережі та послуги  
Спільне користування інфраструктурою у 
сфері культури і охорони здоров’я   
Співпраця судових і адміністративних 
органів   

5,6 млрд. євро 

Наднаціональне 
співробітництво 

Територіальна 
організація ЄС   

Регіони 
Балтійського 
моря, 
Центральної 
Європи, 
Середземного 
моря 

Збалансований розвиток міст 
Інноваційна діяльність 
Охорона довкілля 

1,8 млрд. євро  

Міжрегіональне 
співробітництво  
(Interreg IVC) 

Обмін досвідом між 
регіональними і 
локальними 
інституціями різних 
країн  

Країни ЄС-27, 
Норвегія, 
Швейцарія 

Інноваційна діяльність і розвиток 
економіки на основ знань 
Охорона довкілля і запобігання 
екологічним ризикам  

321 млн. євро 

 
INTERREG є найбільшою програмою громадських (місцевих) ініціатив (Community Initiative) ЄС щодо підтримки розвитку 

прикордонних регіонів країн – членів ЄС і деяких приморських територій. В період з 2000-2006 роки ця програма стала відома як 
INTERREG ІІІ, що забезпечує три напрями співробітництва: Напрям А. Транскордонне співробітництво. Напрям В. Транснаціональне 
співробітництво. Напрям С. Міжрегіональне співробітництво. 

PHARE CBC – програма підтримки транскордонного співробітництва прикордонних територій країн Центральної Європи, які 
межують з ЄС і яка почала діяти з 1994 року. Іншими фінансовими інструментами ЄС стали програми TACIS CBC (охоплює прикордонні 
регіони Росії, України, Білорусії та Молдови), MEDA (для віддалених прикордонних регіонів країн не членів ЄС); CARDS (нова програма 
для західних Балканських країн), 

CADSES (програма для Центрального, Адріатичного, Дунайського, Південно-Східного Європейського простору); LACE (проект 
Асамблеї європейських прикордонних регіонів, мета якого проводити роз’яснювальну та інформаційно-рекламну роботу позитивної 
практики транскордонного співробітництва) [4]. 

Отже транскордонне співробітництво займає вагоме місце у регіональній політиці Європейського Союзу. Так, на період 2007 – 
2013 передбачено фінансування за рахунок фондів Європейського Союзу 15 транскордонних програм, з них: 9 – програми сухопутних 
кордонів, 3 – програми морських перетинів, 3 – програми морських басейнів. Не менш важливе місце у фінансуванні транскордонних 
проектів відведено розвитку транскордонних ініціатив на східному кордоні ЄС, зокрема за участі України. У результаті на фінансування 
чотирьох Спільних операційних програм (СОП), у яких бере участь Україна, передбачено 398863 млн. євро, що складає 36% від загального 
обсягу фінансування транскордонних програм Європейського Союзу. 

Систему фінансування транскордонного співробітництва забезпечили безпосередні такі інституції, як єврорегіони, фінансування 
яких здійснюється незалежно всіма членами єврорегіонів. Всі єврорегіональні партнери акумулюють кошти на незалежних рахунках 
національних асоціацій. Кошти на діяльність єврорегіонів та реалізацію проектів надходять з наступних джерел: з членських внесків; 
дотацій; дарів; інших фінансових джерел, включаючи вітчизняні фонди підтримки та фонди ЄС. З членських внесків кошти йдуть на 
утримання структур єврорегіону, національних секретаріатів, а також, частково, на оплату робочих груп. Проте, основними джерелами 
фінансування є кошти структурних фондів та ініціатив ЄС [4]. 

Фінансову підтримку за напрямом сприяння розвитку транскордонного співробітництва передусім отримують проекти щодо 
розбудови комунікаційної інфраструктури, охорони довкілля, інституційного розвитку та формування громадянського суспільства [4]. 

У таблиці 2 представлено рейтинг програм транскордонного співробітництва за участю України у пріоритетах регіонального 
розвитку Європейського Союзу.  

Таблиця 2 
Рейтинг програм транскордонного співробітництва за участю України у пріоритетах регіонального розвитку Європейського Союзу 

Назва програми транскордонного 
співробітництва 

Рейтинг програм транскордонного 
співробітництва за участю України 

Питома вага програми 
транскордонного 
співробітництва у 
фінансуванні ЄС, % 

СОП «Польща – Білорусь – Україна 2007-
2013» 

1 місце 1 місце - 17 

СОП «Румунія – Молодова – Україна 2007-
2013» 

4 місце 3 місце - 11 

СОП «Угорщина-Словаччина- Румунія – 
Україна 2007-2013» 

5 місце 4 місце - 6 

СОП «Чорне море 2007-2013» 14 місце - 3 місце 2 
У результаті проведеного аналізу можна оцінити пріоритетність основних напрямків розвитку транскордонного співробітництва на 

східному кордоні ЄС. Більше того, одна із програм за участю України – СОП «Польща – Білорусь – Україна 2007-2013» – займає 
пріоритетне місце у всьому аналізованому переліку (1 місце у загальному рейтингу та 1 місце серед програм сухопутних кордонів). Її 
питома вага серед усіх програм ТКС Європейського Союзу складає 17%. Четверте місце у загальному рейтингу та третє у рейтингу програм 
сухопутних кордонів належить СОП «Румунія – Молдова – Україна 2007-2013», питома вага якої  складає 11%. СОП «Угорщина – 
Словаччина – Румунія – Україна 2007-2013» (6% від загального обсягу фінансування) відведено 5 місце у загальному рейтингу програм 
ТКС Європейського Союзу та відповідно 4 серед програм сухопутних кордонів. 

Що ж стосується розвитку транскордонного співробітництва у рамках морських басейнів, то СОП «Чорне море 2007-2013» за 
участі України займає передостаннє чотирнадцяте місце у загальному рейтингу та третє (останнє) серед програм морських басейнів із 2% 
обсягом фінансування із фондів ЄС. Таким чином, на східному кордоні ЄС більша увага приділяється розвитку транскордонних сухопутних 
програм і східний вектор розвитку такого співробітництва є пріоритетним. Все вищезазначене підтверджує ще й той факт, що всі без 
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виключення програми транскордонного сухопутного співробітництва за участю України входять до першої четвірки, друге місце у якій 
належить СОП «Литва – Польща – Росія 2007-2013». 

Провівши порівняльну характеристику програм транскордонного співробітництва Україна-ЄС можна зробити наступні висновки. 
На Спільну Операційну Програму «Польща – Білорусь – Україна 2007-2013» виділено найбільшу суму коштів – 186,2 млн. євро (46,7% від 
загального обсягу фінансування) та на Спільну Операційну Програму «Румунія – Україна – Молдова» – 126,7 млн. євро (31,8% від 
загального обсягу фінансування). Значно менший обсяг фінансування передбачено на СОП «Словаччина – Румунія – Україна» – 68,6 млн. 
євро (17,2%) та на СОП басейну Чорного моря – 17,3 млн. євро (4,3%) [6, 7, 8, 9]. 

На рис. 1. відображені основні напрямки розвитку транскордонного співробітництва у рамках реалізації Спільних операційних 
програм розвитку ТКС між Україною та Європейським Союзом. Транскордонне співробітництво між Україною та ЄС є широкомасштабним 
та багатофункціональним, ефективна реалізація якого забезпечить розвиток тісної співпраці в економічній, соціальній, екологічній та 
культурній сферах. Слід зауважити, що розвиток зазначених напрямків співпраці водночас сприяє зближенню економік та подальшому 
нарощуванню інтеграційних зв’язків. 

Основні напрямки транскордонного співробітництва Україна – ЄС безпосередньо пов’язані із загальними цілями ЄІСП, які 
передбачають формування конкурентоспроможної прикордонної економіки, покращення навколишнього середовища та розвитку 
співробітництва у форматі «від людини до людини» або «люди-людям». 

 
Рис. 1. Напрямки розвитку транскордонного співробітництва між Україною та Європейським Союзом 

 
Формування конкурентоспроможної прикордонної економіки є домінуючим напрямком розвитку транскордонного співробітництва 

Україна-ЄС, оскільки на програмний період співпраці обсяг фінансування його склав 149 млн. євро або 42% у загальній структурі. На даний 
момент наведений напрям співпраці здійснюється через гармонізований розвиток туризму, створення кращих умов для розвитку малого та 
середнього бізнесу. Слід зазначити, що формування конкурентоспроможної прикордонної економіки неможливе без підвищення 
ефективності управління кордоном, а саме удосконалення транспортної інфраструктури перетину кордону та обладнання на прикордонних 
пунктах контролю. Так, у рамках СОП «Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна 2007-2013» з метою покращення ефективності 
кордону виділяється 20,3 млрд. євро або 30% загального обсягу фінансування програми. У цьому аспекті прикордонне управління та 
доступність кордонів є необхідною умовою подальшого формування конкурентоспроможної прикордонної економіки.  

Друге місце належить співпраці щодо покращення навколишнього середовища із загальним обсягом фінансування розміром 133,1 
млн. євро або 37% у загальній структурі розвитку співпраці. Він включає охорону навколишнього середовища, стале використання та 
управління природними ресурсами, готовність до надзвичайних ситуацій. 

Співробітництво у форматі «від людини до людини» займає третє місце серед напрямків розвитку ТКС Україна – ЄС, обсяг 
фінансування якого складає 76,8 млн. євро або 21% у загальній структурі. 

Більше того усі зазначені напрямки співпраці базуються на місцевих потребах та можливостях конкретних прикордонних та 
транскордонних регіонів. Головна увага зосереджена на проблемах, які потребують вирішення на місцевому або регіональному рівні тощо. 

Висновки та пропозиції.  
Аналіз транскордонної взаємодії та зокрема фінансового механізму забезпечення програм розвитку транскордонного 

співробітництва України і Європейського Союзу показав, що зусилля відносно фінансування прикордонних територій України ініційовані в 
основному в односторонньому напрямку з боку ЄС, в зв’язку з чим відбувається гальмування процесів транскордонного співробітництва в 
Україні. На даний час, не зважаючи на значну кількість нормативно-правових документів, які регламентують міжрегіональну співпрацю, в 
Україні відсутня єдина науково обґрунтована концепція транскордонного співробітництва, яка б пропонувала методологічні підходи до 
розвитку процесів з урахуванням не лише окремого прикордонного регіону, а й загальнонаціональних інтересів. Складна ієрархічність 
системи управління процесами транскордонного співробітництва призводить до дублювання повноважень за окремими напрямками, з 
одного боку, та невизначеності механізмів фінансування програм – з іншого. Більшість міжнародних програм передбачає фінансування 
проектів з боку реципієнтів в межах не менше 20 % [10, 11].  

В Україні більшість прикордонних областей (маються на увазі західні регіони, що мають спільні кордони з країнами ЄС) визнані 
дотаційними і, на жаль, досить часто не мають власних бюджетних коштів для реалізації програм. Тому необхідний чіткий механізм 
залучення коштів на національному рівні для забезпечення програм транскордонного співробітництва. Також доцільно ширше 
впроваджувати у практику розбудови інфраструктури та суспільно значимих проектів моделі приватно-державного партнерства. Для цього 
передусім потрібно забезпечити відповідними науково-методичними розробками щодо застосування цих моделей у господарстві території 
місцеві органи влади [4]. 
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Кінчевська Ю. Ю. Глобалізація як фактор модифікації стратегій економічного розвитку 
У статті розглядається теоретико-методологічна основа понять глобалізації та стратегій економічного розвитку країн. Визначено 
загальнометодологічні підходи у дослідженнях глобалізаційних процесів. Наведені основні тлумачення поняття «глобалізація», 
представлені різними авторами. Розглянуті класифікації стратегій економічного розвитку країн світу. Наведена еволюція процесу 
глобалізації. В існуючій статистичної звітності інформація по  притоках ПІІ за групами економік за 1995-2011 гг., представляється у вигляді 
малюнку. Наведено моделі економічної трансформацій країн під впливом глобалізації, а також приведені основні переваги та недоліки 
цього процесу. 
Ключові слова: глобалізація, стратегії економічного розвитку, стратегії розвитку, модифікація.  
Кинчевская Ю. Ю. Глобализация как фактор модификации стратегий экономического развития 
В статье рассматривается теоретико-метологическая основа понятий глобализации и стратегий экономического развития стран. 
Определены общеметологические подходы в исследовании глобализационных процессов. Приведены основные определения понятия 
«глобализация», представленные разными авторами. Рассмотрены классификации стратегий экономического развития стран мира. 
Показана эволюция процесса глобализации. В данной статистичекой отчетности информация по притокам ПИИ по группам экономик за 
1995-2011 гг., представлена в виде рисунка. Приведены возможные модели экономических трансформаций стран под воздействием 
глобализации, а также основные преимущества и недостатки этого процесса.  
Ключевые слова: глобализация, стратегии экономического развития, стратегии развития, модификация. 
Julia Kinchevskaya. Globalization as a Factor of Modification of the Economic Growth Strategy 
In this article the main theoretical and methodological aspects of globalization and economic development strategy are defined. The process of 
globalization is analyzed, the main advantages and disadvantages of the process of globalization are defined. The article includes various definitions 
of the term “globalization” and the classification of economic development strategies of developed countries.  
The main tendencies and growth prospects of the process of globalization and main ways of the influence of this process on the world economies are 
estimated. The FDI inflows, global and by group of economies from 1995 to 2011 is analyzed.  
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Постановка проблемы. Человечество практически на всех стадиях своего развития постоянно  сталкивалось с факторами 
глобализма в той или иной степени: античный мир дал примеры сравнительно широкого использования межгосударственной торговли и 
культурных обменов, эпоха возрождения и великих географических открытий вывела торговые и культурные обмены на глобальный 
уровень, теория свободной торговли появилась на заре первой промышленной революции в Англии и т.д. Однако непосредственно процесс 
глобализации получил свое развитие с конца XIX века. В начале XXI века в мире, благодаря глобализации и значительного усиления роли 
ТНК, сформировалась новая международная экономическая система. Новые реалии обуславливают переосмысления многих аспектов 
развития международного хозяйства, побуждают исследователей по-новому посмотреть на последствия развитие транснационализации 
мировой экономики в современных условиях глобализации [2]. Глобализация является неотъемлемым элементом современного этапа 
экономического развития мирового хозяйства, в связи с чем, эфективное развитие государства невозможно без учета фактора глобализации. 
Данное положение особенно актуально для экономик трансформационного типа, поскольку уровень их зависимости от внешнего 
воздействия достаточно высок. Таким образом, глобализацию можно охарактеризовать как усиление взаимозависимости и взаимовлияния 
различных сфер и процессов мировой экономики, выражающееся в постепенном превращении мирового хозяйства в единый рынок 
товаров, услуг, капитала, рабочей силы и знаний [4]. Актуальность исследования проблем глобализации вызвано, в первую очередь, ее 
активным распространением и вовлечением стран в данный процесс. Она явилась главным фактором модернизации современных 
экономических стратегий.  

Анализ последних исследований и публикаций. Тему глобализации и ее влияния на изменение стратегий экономического 
развития исследовали многие ученые, такие как Р. Робертсон, И. Валлерстайн, Э. Гидденс, А. Агарвал, Б. Мейер, М. Маркусен,  и многих 
других. Теоретические основы глобализации, ее влияние на развитие национальных экономик, докладно исследовали многочисленные 
ученые, Дж. Нейсбитт, Л. Туроу, А. Спасиов и другие. Однако, несмотря на обилие публикаций, посвященных указанной проблематике, в 
литературе далеко не полностью выяснены сущность, критерии и модели глобализации как фактора, безусловно оказывающего влияние на 
темпы экономического развития стран.  

Цель исследования. Заключается в исследовании понятия глобализации мировой экономики, развитие стратегий экономического 
роста в условиях глобализации, установлении взаимосвязи между такими понятиями как глобализация и экономическое развитие, а также 
влияния глобализации на стратегии экономического роста. 

Результаты исследования. Человечество практически на всех стадиях своего развития постоянно  сталкивалось с факторами 
глобализма в той или иной степени (античный мир дал примеры сравнительно широкого использования межгосударственной торговли и 
культурных обменов, эпоха возрождения и великих географических открытий вывела торговые и культурные обмены на глобальный 
уровень, теория свободной торговли появилась на заре первой промышленной революции в Англии и т.д.), однако непосредственно 
процесс глобализации получил свое развитие с конца XIX века [4]. 

Глобализация является неотъемлемым элементом современного этапа экономического развития мирового хозяйства, в связи с чем, 
эфективное развитие государства невозможно без учета фактора глобализации. Данное положение особенно актуально для экономик 
трансформационного типа, поскольку уровень их зависимости от внешнего воздействия достаточно высок. 

Глобализация предусматривает постепенное «стирание» экономических барьеров между странами, однако экономическая система 
каждой отдельно взятой страны основывается на специфических «национальных» чертах, которые зачастую мешают процессу интеграции 
в мировое хазяйство. Процесс интеграции в мировое хозяйство для любой страны должен сопровождаться выявлением для нее наиболее 
перспективных направлений интеграции с целью максимизации полезности данного процесса [9]. 

В современной научной литературе существует множество толкований понятия «глобализация». Ниже приведены основные из них. 
Глобализация – это 
ОЭСР, 1993 г. - феномен, благодаря которому рынки разных стран мира становятся взаимозависимыми в следствии развития 

торговли товарами и услугами и движения капитала и технологий. 
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Oxford University, 1999 - мир становится глобальным торговым центром, в котором идеи и продукты доступны везде в одно и тоже 
время. 

Группа Мирового Банка, 2009 - это растущая интеграция экономик и социальных обществ во всем мире. 
ЮНЕСКО, 2011 - это совокупность экономических, социальных, технологических, политических и культурных структур и 

процессов, появляющихся  из-за изменения характера производства, потребления и торговли. 
ЮНКТАД, 2011 - это процесс взаимодействия и интеграции между людьми, компаниями и правительством разных  наций,  процесс 

основанный на международной торговле и инвестировании и полуавтоматизированный благодаря информационным технологиям. 
Если говорить об истоках интернационализации, как первой стадии процесса глобализации, они уходят в глубокую древность. 

Античный мир дал примеры сравнительно широкого использования межгосударственной торговли и культурных обменов. После 
длительной паузы раннего средневековья эпоха возрождения и великих географических открытий вывела торговые и культурные обмены 
на глобальный уровень. В XX в. процесс интернационализации усилился, сопровождаясь подъемами и спадами, усилением борьбы за 
передел уже поделенного мирового рынка между ведущими мировыми державами и их крупнейшими корпорациями и трестами, все более 
приобретающими транснациональный характер, что явилось основной причиной первой и в значительной мере второй мировой войны.  

Следующим этапом явилась международная экономическая интеграция, объективно обусловленная углублением международного 
разделения труда, интернационализацией капитала, глобальным характером научнотехнического прогресса и повышением степени 
открытости национальных экономик и свободы торговли. В экономической литературе категория глобализации построена, в основном, на 
идеях постиндустриализма и информационного общества. При этом представление об информационной экономике, становление которой 
как бы венчает процесс глобализации, остается крайне неопределенным. Представления о глобализации, сложившиеся в разных отраслях 
научного знания, выходят к планетарному уровню исследования независимо от того, идет ли речь о глобальных экономике, культуре, 
пространства или социуме.  

Таким образом, глобализацию можно охарактеризовать как усиление взаимозависимости и взаимовлияния различных сфер и 
процессов мировой экономики, выражающееся в постепенном превращении мирового хозяйства в единый рынок товаров, услуг, капитала, 
рабочей силы и знаний [5]. 

То есть, современный этап глобализации, выражается в следующих процессах:  
 углубление интернационализации производства;  
 углубление интернационализации капитала;  
 глобализация производительных сил;  
 формирование глобальной инфраструктуры;  
 усиление интернацио-нализации обмена;  
 увеличение масштабов международной миграции рабочей силы;  
 рост интернационализации воздействия производства и потребления на окружающую среду.  

Обобщены и систематизированы взгляды разных экономических школ на теорию глобализации.  
Что же касается стратегий государств - стратегия, определяющая направленность изменений баланса сил социальных слоев на 

определенном этапе исторического развития. Исходя из стратегических задач, государство поддерживает общественный порядок, 
регламентирует деятельность граждан и создает условия для развития личной инициативы, охраняет безопасность, законную свободу и 
собственность каждого, способствует развитию нравственных ориентиров в обществе.  

Экономическая стратегия государства определяет трансформацию приоритетов и инструментов государственного вмешательства в 
экономику для реализации его политической стратегии. Она характеризует направленность действий государства и принципы их 
реализации в самом общем виде для долгосрочного периода. Принципы государственного вмешательства в экономику для реализации его 
стратегических задач в текущем периоде конкретизирует его экономическая политика [6]. 

Необходимость разработки стратегий государств вызвана отрицательными тенденциями социально-экономического развития, 
прогнозируемым снижением социальной эффективности, неэффективностью территориальной структуры экономики, низкой 
конкурентоспособностью экономики. Решение накапливающихся проблем требует системного подхода, который позволил бы 
предотвратить усиление структурных диспропорций, достичь сбалансированности развития экономики стран, устойчивого роста 
благосостояния населения региона на основе максимально эффективного комплексного использования его конкурентных преимуществ. 
Стратегия определяет пути преодоления кризисных тенденций и отставания в социально-экономическом развитии с перспективой 
преобразования автономии в территорию комфортного проживания и успешного ведения бизнеса. Стратегия обосновывает стратегические 
приоритеты социально-экономического развития на основе анализа современных тенденций, выявления проблем и угроз развитию; 
определяет цели, задачи и инструменты их реализации, определяет этапы реализации. 

Существует большое количество различных классификаций стратегий экономического развития стран. На основе изученного 
материала, приведем общую классификацию (рис. 1). 

 
Рис. 1. Классификация стратегий экономического развития стран [1] 

 
Глобализация международной жизни - новое явление, охватывающее все области человеческой деятельности. Она ведет к росту 

открытости национальных экономик, устраняя технологические и политические барьеры на пути перемещения капиталов, рабочей силы, 
товаров и услуг. Существенно влияет фактор глобализации и на процесс формирования рынка институтов и публичных благ. Функцию 
предложения на этом рынке выполняют юрисдикции, продающие трансакционные блага (законодательство, экономическую политику, 
безопасность, инфраструктуру), а функцию спроса представляют юридические и физические лица. Спрос, выбирая лучшие условия, 
предпочитает те юрисдикции, где предлагаются лучшие цены и качество благ. В этих условиях возникает конкуренция между 
юрисдикциями за привлечение факторов производства, прежде всего капитала [6]. 

Самый мощный фактор глобализации – экономический, проявляющийся в наличии транснациональных корпораций.  Результаты 
их деятельности имеют прямое влияние на развитие мировой экономики в условиях глобализации. Транснациональные компании также 
являются крупнейшими инвесторами в мировую экономику.  
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Движение капитала, и прежде всего прямых инвестиций, между развитыми странами определяется преимущественно стремлением 
транснациональных компаний доминировать в процессе производства товаров в разных странах и в его реализации потребителям. Такое 
движение капитала лежит в основе формирования ТНК и направлено на укрепление их конкурентных позиций в мире. Процесс 
транснационализации неразрывно связан с глобализацией. Взаимодействие стран происходит благодаря транснациональным компаниям, 
которые ведут свою деятельность в разных странах. Транснационализация - перемещение капитала из стран с его относительным 
избыточным количеством в страны, где он находится в дефиците, но в избытке имеются другие факторы производства (труд, земля, 
полезные ископаемые), которые не могут быть рационально использованы в воспроизводственных процессах из-за нехватки капитала. 
Транснационализация хозяйственной жизни - процесс усиления роли транснациональных корпораций в мировой экономике. 
Экономическая транснационализация - это наиболее зрелая стадия процесса интернационализации экономической деятельности, 
характеризующаяся перемещением капитала через границы страны происхождения, которое выражается в формировании международных 
по характеру своей деятельности, но национальных по сохраняемому над акционерным капиталом контролю, организационных бизнес-
структур. 

Ниже представлены данные о притоках ПИИ по группам экономик [8]. 

 
Рис. 2. Приток ПИИ по группам экономик, 1995-2011, млрд. долл. СШA 

 
В настоящее время международные организации, регулирующие размещение ПИИ, имеют много ограничений в управлении 

мировой экономикой. Для изменения ситуации необходима координация макроэкономической ситуации, усиление трансграничного 
финансового надзора, контроль над потоком международного капитала, что приведет к росту объема перемещения товаров, услуг, капитала 
и информации в мировом масштабе, сформирует систему международного разделения труда и единого информационного пространства [8]. 

Выводы и предложения. Глобализация имеет как положительное, так и отрицательное влияние на экономики стран и их развитие. 
Из основних преимуществ можно выделить: рост объема, многообразия и скорости перемещения товаров, услуг, капитала и информации в 
мировом масштабе; формирование системы международного разделения труда; формирование единого информационного пространства, 
широкий доступ к информации; снижение угрозы глобального конфликта в связи с формированием однополярной системы международных 
отношений; деление общества по профессиональному, а не классовому принципу. Высокая социальная мобильность. Возможность 
получения образования в разных странах; унифицированная культура на базе западных ценностей. Взаимопонимание между разными 
народами. Что касается недостатков, то это: основные финансовые и информационные потоки замыкаются на развитых странах; полная или 
частичная утрата отдельными странами экономической самостоятельности; контроль над информацией со стороны транснациональных 
корпорацій; новый мировой порядок с лидирующей ролью США и некоторых стран НАТО, активное вмешательство во внутренние дела 
стран; возникновение маргинальных групп, не имеющих навыков работы с высокими технологиями; утрата отдельными цивилизациями 
национальной и культурной самобытности. 

Глобализация - феномен, благодаря которому рынки разных стран мира становятся взаимозависимыми в следствии развития 
торговли товарами и услугами и движения капитала и технологий, это совокупность экономических, социальных, технологических, 
политических и культурных структур и процессов, появляющихся  из-за изменения характера производства, потребления и торговки, это 
процесс взаимодействия и интеграции между людьми, компаниями и правительством разных  наций,  процесс основанный на 
международной торговле и инвестировании и полуавтоматизированный благодаря информационным технологиям. 

Под влиянием глобализации страны мира осуществляют своего рода трансформацию (рис. 3).  

 
Рис. 3. Стратегии экономической трансформации 
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Таким образом, можно сделать вывод, что глобализация мировой экономики является одним из основных факторов модификации 
стратегий экономического развития стран на современном этапе. Т.к. глобализация - конвергенция стратегий экономического развития, 
интеграция стран в мировое хозяйство и их эффективное сотрудничество. На наш взгляд, необходимо следовать глобализационным 
процессам, при этом не допуская снижения производства в странах-производителям, а также менять стратегии экономического развития 
стран с учетом глобализации мировой экономики.  
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Куриляк Є.Ю. Європейська кластерна політика у другому десятилітті XXI століття за принципом 4 х 5. 
У статті аналізується модель «4 х 5» Консультативної групи з питань кластероутворення, що складають принципи європейської кластерної 
політики, орієнтованої на формування кластерів світового рівня у другому десятилітті XXI століття. В її основі закладені підходи, які 
надають фундаментального значення загальноєвропейському простору за умов розробки кластерної політики на різних рівнях управління. 
Виділяються підходи, пов’язані із регіональною концентрацією знань, що обумовлені синтезом кооперації і конкуренції у міжнародному 
просторі і на європейських ринках. Розглянута роль динамічних кластерів; орієнтація європейської кластерної політики; напрямки 
нарощування зусиль законотворчими політичними установами на національному та регіональному рівнях; особливості діяльності 
європейських інституцій в питаннях забезпечення зростання ролі кластерів у економічному розвитку, зокрема Європейської Комісії, 
Комітету регіонів і Європейського інвестиційного банку. Показано методи посилення регіоналізації та забезпечення широкої відкритості 
кластерів для співробітництва як у національному, так і у глобальному просторі. Аналіз здійснено в аспектах напрямків Європейського 
меморандуму щодо кластерів.  
Ключові слова: європейська кластерна політика; європейські інституції; європейський меморандум щодо кластерів; кластер; крос-
кластерна політика; регіон. 
Куриляк Е.Ю. Европейская кластерная политика второго десятилетия XXI столетия в рамках принципа «4 х 5». 
В статье анализируется модель «4 х 5» Консультативной группы по вопросам кластеризации, в которой представлены принципы 
европейской кластерной политики во втором десятилетии XXI века, ориентированной на формирование кластеров мирового уровня. В ее 
основу положены подходы, в которых фундаментальное значение имеет общеевропейское пространство при условии разработки 
кластерной политики на разных уровнях управления.  
Выделяются подходы, связанные с региональной концентрацией знаний, обусловленных синтезом кооперации и конкуренции в 
международном пространстве и на европейских рынках. Рассмотрена роль динамических кластеров; ориентация европейской кластерной 
политики; направления наращивания усилий законотворческими политическими учреждениями на национальном и региональном уровнях, 
особенности деятельности европейских институтов в вопросах обеспечения возрастания роли кластеров в экономическом развитии, в 
частности Европейской Комиссии, Комитета регионов и Европейского инвестиционного банка. Показаны методы усиления регионализации 
и обеспечения широкой открытости кластеров для сотрудничества, как в национальном, так и в глобальном пространстве. Анализ выполнен 
в аспектах направлений Европейского меморандума о кластерах 
Kurylyak Ye. Yu. European cluster policy in the second decade of XXI century, in accordance to 4 х 5 principle. 
The paper analyzes the Advisory Group’s « 4 x 5» clustering model, which presents the principles of European cluster policy in the second decade of 
the XXI century focused on the formation of world-class clusters. It is based on the approaches with fundamental role of the European space, which 
provides the development of cluster policy at different levels of governance. It is concentrated on the approaches with the fundamental role of the 
European space under the conditions of the cluster policy development in the different management levels. The main accent is on the conceptions, 
which are connected with the regional knowledge concentration. The result of these approaches is the synthesis of cooperation and competition in the 
international space and the European markets. It is examined the role of dynamic clusters; the orientation of the European cluster policy; direction of 
lawmaking political institutions which are increasing their efforts at the national and regional levels, particularities of the European institutions’ 
activities in matters of increasing the role of clusters in economic development, in particular the European Commission, the Committee of the Regions 
and the European Investment Bank. The methods of regionalization enhancement and making sure of broad cluster openness for the cooperation, both 
in the national and global space are shown. The analysis is performed according to the principles of the European memorandum of clusters. 
Keywords: region, cluster, cross-cluster policy, European cluster memorandum, European cluster policy, European institutions. 
 

Постановка проблеми. Розвиток економіки країн Європейського Союзу, попри зростаючі темпи у довгостроковому вимірі, ще 
не забезпечило повного використання переваг єдиного європейського ринку. З огляду на це Європейська Комісія схвалила стратегію 
«Європа – 2020», яка спрямовує збільшити потужність Євросоюзу і підвищити життєвий рівень громадян. Цілі європейського розвитку 
сфокусовуються на підвищенні конкурентоспроможності ЄС, продуктивності, потенціалу для зростання та економічного зближення. Нова 
стратегія концентрується на ключових сферах: знаннях та інноваціях, вищій зайнятості та соціальному залученні [2, 16]. Ефективним 
напрямком досягнення цілей економічного розвитку у всіх країнах ЄС вважається розвиток кластерних форм підприємництва, завдяки яким 
формуються зв’язки між корпоративним сектором, інвестиційними, посередницькими, науковими, навчальними та суспільними 
організаціями регіонів різних типів. Європейська практика засвідчила, що нині технічний прогрес забезпечують не роз’єднанні 
підприємства, а їх мережеві об’єднання кластерного характеру. Одночасно вона показала, що чимало кластерів обмежують свої зусилля на 
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вувикористанні поверхових резервів. Проте, нарощування позицій світового лідерства потребує переходу за точку перетину, біля якої 
опинилися європейські кластери у посткризовому бізнес середовищі. Для цього формуються нові підходи до створення і функціонування 
кластерів, які заслуговують на вивчення і творче використання. Значною мірою вони визначенні у «Європейському меморандумі щодо 
кластерів» [11], який аналізується. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тенденції розвитку кластерів і оцінка нових ідей є в полі зору європейських 
дослідників постійно. Переважна більшість досліджень мають вибірковий характер і концентруються на вивченні досвіду окремих 
кластерів. Серед системних аналітичних матеріалів заслуговує на увагу дослідження, підготовлене Генеральним директоратом 
Європейської Комісії з підприємництва і промисловості (Enterprise and Industry Directorate-General) у співпраці з генеральними 
директоратами з наукових досліджень (Research Directorate-General) і регіональної політики (Regional Policy Directorate-General) [8]. Спробу 
систематизувати зарубіжний досвід здійснене Радою з розвитку підприємництва Республіки Білорусь за Програмою розвитку ООН 
«Формування сприятливих адміністративних, правових і  економічних умов для розвитку підприємництва на основі активізації діалогу 
держави і приватного сектору» [5]. Серед індивідуальних публікацій українських авторів системній характер мають роботи В. Гейця [1], С. 
Соколенка [6], Л. Федулової [7]. Певна інформація акумульована на порталі «Українські кластери», що об’єднав учасників регіональних 
кластерів – підприємців, науковців і місцеві органи влади. Проте останні ініціативи ще не знайшли інформаційного й аналітичного 
узагальнення. Це стосується і Європейського референдуму щодо кластерів [11]. 

Мета дослідження. Дослідження переслідує мету аналізу тенденцій європейської кластерної політики на основі моделі «4 х 5», 
розробленої Консультативною групою з питань кластеризації при Європейській Комісії. 

Результати дослідження. За кластерною політикою і кількістю програм, що забезпечують її реалізацію, Європа є безперечним 
лідером. Щонайменше, вона перебуває серед найбільш активних регіонів у світовій економіці. Вже багато років відомі кластерні ініціативи 
Каталонії і країни Басків в Іспанії, Венето в Італії, Софія-Антиполіс у Франції, деякі виробничі об’єднання Шотландії, Данії та Нідерландів. 
В останні роки активізували використання кластерів ряд регіонів Австрії, Чехії та Великої Британії. У рамках національних ініціатив 
набувають інноваційного розвитку кластери Німеччини, Франції, Швеції та Фінляндія. 

Розвитку мережі кластерів сприяла широкомасштабна робота, що проводилася Європейською Комісією. По-перше, 
опосередкований (проте, значний) вплив на ці процеси справила програма єдиного ринку (Single Market Program - SMP) через формування 
такого середовища бізнесу, яке стимулювало пошук нових організаційних форм економічного розвитку [9] По-друге, безпосередній вплив 
на розвиток кластерів справила Європейська Комісія через загальноєвропейські програми підтримки зусиль з розвитку кластерів на 
національних та регіональних рівнях. Зокрема, Інноваційна програма конкурентоспроможності, Структурні фонди, і 7-а Рамкова програма 
включають в себе широкий спектр підтримки заходів з розвитку кластерів, інноваційності та конкурентоспроможності. 

Попри внесок у розвиток регіональних і національних економік Європи, досягнення якого стало можливим забезпечити значною 
мірою завдяки кластерній політиці, нині стає очевидним і те, що потенціал існуючих кластерів у своїй сукупності ще не дав можливості 
досягнути світового лідерства. Завдання, що визначені у програмі економічного і соціального розвитку «Європа 2020» потребують 
конструювання такого механізму, який «перевів» би економіку на рейки нової якості. Йдеться про забезпечення стабільності європейської 
економічної моделі, насамперед, в аспектах конкурентоздатності, інноваційності та економіки знань [4]. Більшість кластерів на початок 20-
х років XXI століття цим завданням вже або ще не відповідали. Тому автори «Європейського меморандуму щодо кластерів» зробили 
висновок про те, що європейська кластерна політика знаходиться у критичній точці перетину. Перехід на вищий щабель потребує 
кардинальних змін у політиці кластеризації на основі скоординованих дій на трьох рівнях. Насамперед, якісно нові підходи мають набути 
виконавчі агентства, які реалізують кластерну політику на національному, регіональному і місцевому рівнях. По-друге, з урахуванням 
глобальної конкуренції має розроблятися політика підтримки кластерів з боку міністерств і місцевих органів влади. Зрештою, з орієнтацію 
на завдання «Європи 2020» повинні перебудуватися європейські інституції, що відповідають чи спеціалізуються на кластерній 
проблематиці і започаткувати торування по шляху з напрямком до кластерів світового рівня. 

У другому десятилітті XXI століття Європейський Союз зробив ставку на динамічні кластери, які спроможні розвивати унікальні 
якості, що мають у кожній з країн, кожному національному і європейському регіоні потенціал посилення позицій співтовариства у світовій 
економіці. Як правило, регіони, які мають у своєму складі великий портфель інноваційних лідерів, процвітають і, навпаки, регіони, в яких 
не сформовані кластерні утворення, відстають у соціально-економічному розвитку. Глобалізація призвела до зростання переваги регіонів із 
сильними кластерами порівняно з тими, які не спроможні визначити і розвинути профіль своєї виключної спеціалізації або неподібності 
[10]. 

У «Європейському меморандумі щодо кластерів» визначаються п’ять критеріїв, яким мають відповідати динамічні кластери. По-
перше, вони являють собою основну рушійну силу інновацій і процвітання, допомагаючи регіонам у розвитку своєї виробничої 
унікальності. По-друге, кластери мають розвиватися природним шляхом на конкурентних ринках без затримки з боку владних структур і 
набути необхідного рівня конкурентоспроможності з використанням економічного потенціалу регіону. По-третє, успішні кластери є в 
регіонах, в яких повною мірою використовуються стимули конкуренції і які самі є конкурентоспроможними з іншими регіонами. Для цього 
розвиток європейської політики буде здійснюватися у напрямку подальшого усунення бар’єрів для торгівлі та посиленні вимог до 
покращення навколишнього середовища з тим, щоб безперешкодно розвивалися конкурентоспроможні кластери і усувалися з ринку слабі і 
неперспективні кластерні угрупування. В четвертих, Європа потребує такої співпраці між компаніями, державними установами, науковими 
і освітніми закладами та іншого роду організаціями, які орієнтуються на високі результати, не зважаючи на рамки адміністративних меж. У 
п’ятих, для сильних кластерів притаманно те, що вони стають і помітнішими, і привабливішими, якщо вони мають стійкі зв’язки з іншими 
кластерами за межами своїх регіонів і країн. Європа має більшою мірою плекати транснаціональне міжкластерне співробітництво та зв’язки 
між організаціями, які розвивають політику і практику кластеризації, що орієнтовані на обмін кращим досвідом. 

Європейська кластерна політика – динамічний процес, який безперервно розвивається на основі ґрунтовних і всебічних 
досліджень. У цілому в ЄС кластери розглядаються в якості інструменту політики. Більше того, вважається певне втручання доцільним, 
якщо є загрози зменшення здатності кластеру забезпечити таке протікання спільної діяльності, яке сприяє зростанню ефективності. Потреба 
в координації виникає, зокрема, у випадках, коли окремі члени кластеру пошукують інвестиції переважно для розвитку своєї фірми без 
огляду на реалізацію спільних цілей консорціуму. Інші випадки регулювання функціонування кластеру відповідно з політичною 
спрямованістю всіх рівнів управління пов’язані із існуванням інформаційної асиметрії. Вона виражається в тому, що навіть за умови 
наявності у всіх кооперованих членів стимулу до отримання запланованого результату, знання для прийняття вірних рішень «розсіяні» між 
багатьма зацікавленими сторонами. Ще один сценарій, пов'язаний із інформаційною асиметрією, характеризується складністю для 
менеджменту врахування їх впливу як на сьогодення, так і на майбутнє. 

Кластерна політика, розробляється на різних рівнях управління, але фундаментальне значення для них має загальноєвропейська. 
В авангарді її реалізації знаходяться динамічні кластери, котрі у своїй діяльності орієнтуються на неї. Кожний етап розвитку потребує 
формулювання системи принципів кластерної політики, які відповідають особливостям майбутнього періоду. У Європейському Союзі 
визначені п’ять підходів до сучасної кластерної політики, які враховують глобальні тенденції розвитку світової економіки та сучасний стан 
соціально-економічного розвитку Європи. 

Насамперед, європейська кластерна політика орієнтуватиметься на підтримку створення і зростання динамічних інноваційних 
кластерів та регіональну концентрацію знань, обумовлених синтезом кооперації і конкуренції водночас як у міжнародному просторі, так і в 
середині європейських країн на ринках, відкритість яких зростатиме. Ця позиція виражається новим терміном ”coopetition”, який є 
поєднанням двох слів: кооперація і конкуренція. 

При розробці європейської кластерної політики мають застосовуватися науково обґрунтовані стратегії і методи оцінок наслідків 
рішень, що приймаються.  Для цього рекомендується використовувати якомога ширший комплекс джерел, в тому числі науково-методичні 
розробки Європейської кластерної обсерваторії. 
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Програми і стратегії, що складаються на європейському, національному і регіональному рівнях, повинні бути основою, на які 
спираються розробники концепції і бізнес-плану діяльності певного кластеру. При цьому мають враховуватися унікальні потреби кластеру 
у використанні інструментів, що створені для реалізації кластерної політики. 

Важливою складовою кластерної політики є зміцнення транснаціонального співробітництва при заснуванні і у процесі 
функціонування кластеру. У країнах ЄС усвідомлюють, що кластери можуть відігравати суттєву роль у залучені до регіону іноземних 
інвестицій з урахуванням його унікальних атрибутів. Особлива увага при цьому повинно приділятися розвитку стратегічних зв’язків у 
сфері бізнесу із світовими лідерами. Так, Підляський кластер білизни (Польща), створений у 2008 році за ініціативою провідних 
підприємств галузі, має своїх дизайнерів, спеціалізовані дизайн-студії та кваліфікованих працівників. Він надає роботу 600 працівникам, 
виробляє 3 млн. одиниць білизни, з яких 40% експортуються. Кластер розвивається у напрямку перетворення у світовий центр білизни, 
маючи в асортименті поряд із повсякденною ексклюзивну білизну, весільну, еротичну та для схуднення. Крім того, члени кластеру 
поставили на ринок першу спільну інноваційну колекцію білизни, у якій використання іонів срібла у полімерних волокнах дозволило 
отримати ефект антибактеріального захисту не позбавляючи відчуття свіжості. При цьому члени Підляського кластеру пошукують 
іноземних партнерів для співробітництва як у сфері продажу і дистрибуції білизни, так і в інтересах отримання нових технологій, що 
можуть бути використанні у виробництві продукції фірми 1. 

Ще однією умовою розробки кластерної політики, що має братися до уваги, полягає у розвитку співпраці стратегічного характеру 
з компетентними організаціями, що можуть здійснити експертну оцінку кластерних ініціатив та сприяти забезпеченню кваліфікованої 
підготовці заключної програми. У зв’язку з цим, береться на озброєння курс на сприяння створенню організацій оточення бізнесу, 
орієнтованих на підтримку представників ділового і наукового секторів у сфері реалізації різного роду ділових ініціатив і науково-
дослідних розробок. Ці організації пропонують, наприклад, спеціалізоване обладнання для лабораторій та спеціалізований діловий 
консалтинг. У Польщі, наприклад, у 2010 році діяли 735 інноваційних і підприємницьких центрів, серед них 90 центрів передачі технологій 
і 317 навчально-консалтингових і інноваційних центрів. 

Третій блок ініціатив «Європейської меморандуму щодо кластерів» пов'язаний із встановленням органічного зв’язку між 
загальноєвропейською кластерною політикою та законодавчими політичними установами національного і регіонального рівнів. З огляду на 
підтримку нарощування зусиль останніх система має орієнтуватися на цілковиту підтримку зусиль у п’яти напрямках. Підкреслюється, що 
у пріоритетах має бути розробка і підтримка кластерних ініціатив і програм, що відкриті для всіх компаній і структур, які можуть отримати 
користь від співробітництва в рамках кластеру і де всі учасники, включно з урядом, активно задіяні у розробці і реалізації відповідних 
планів дій. Можна вважати, що таким чином буде забезпечено створення кластерів саме там, де конкуренція на регіональному рівні дає 
можливість визначати своє місцезнаходження виключно на основі критеріїв економічної ефективності, а не в залежності від штучних 
бар’єрів, що впливають на міжрегіональну торгівлю та інвестиційну діяльність.  

Підтримка кластерних ініціатив не повинна нівелювати роль конкуренції між суб’єктами ринкової економіки за найкращі умови 
виробництва, вигідну позицію на ринку і обмежувати її можливості у регулюванні попиту і пропозиції, які урівноважують ринкові ціни. З 
огляду на це великі кластерні програми мають розвиватися лише за умови суттєвої необхідності на основі відкритих конкурсів при 
концентрації системи політичних інструментів на їх забезпечені з тим, щоб отримати високі результати, збільшити зайнятість та сприяти 
міграції капіталу з депресивних кластерів до інших сфер економіки. 

Дотримання законів конкуренції у європейській кластерній політиці виражається також у вимогах надання підтримки державним 
органам національного і регіонального рівнів, задіяних у процесах створення нових кластерів. Вона вважається доцільною за умови 
розробки портфельних підходів з використанням існуючих ресурсів і сприяння структурним змінам у кластерах, які втратили свої 
конкурентні переваги. Це є фактором, який забезпечив в Європі зростання кількості нових кластерів. Як свідчить досвід Польщі, у цій одній 
з найбільших економік Європи до березня 2012 року було реалізовано 212 кластерних ініціатив [3, 8]. Їх засновниками стали переважно 
підприємства, що свідчить про високу ступінь самоорганізації і співробітництва у діловому середовищі. 

У системі підтримки кластерних ініціатив важлива увага приділяється інтеграції кластерним зусиллям з кросс-кластерною 
(горизонтальною) політикою, пов’язуючи їх на основі дотримання принципів прямого і зворотного зв’язку. Ефективність подібного роду 
заходів можуть забезпечити посилення співпраці підприємств і організацій із спільними бізнес-інтересами у сфері виробничої спеціалізації 
на випуску однотипної продукції на базі подібності технології і впровадження спільної стратегії збуту.  

Розробка крос-кластерної політики організації виробництва і збуту має сприяти розвитку ключових бізнес-процесів від розвитку 
бренду, особливо в аспектах створення нового продукту до управління споживачем та ланцюжками постачань. Об’єднання підприємств у 
кластери горизонтального типу дозволяє концентрувати зусилля на «вихованні» лояльності споживача, створенні системи взаємодії із 
посередниками насамперед методами розробки крос-кластерних програм та розміщувати заявки на продукцію. 

Зрозуміло, що Консультативна група з питань кластероутворення при формулюванні принципів підтримки цих процесів не могла 
не враховувати наявність конкурентних переваг, які мають місце в Європі завдяки створенню союзу 27-ми держав. Ці аспекти знайшли своє 
вираження в останньому, п’ятому принципі блоку підтримки зусиль державних органів на національному і регіональному рівнях. У 
Європейському кластерному меморандумі зазначається, що їх підтримка має орієнтуватися на оновлення загальноєвропейського 
інноваційного середовища шляхом розвитку провідних ринків, збільшення обсягу і доступності ризикового капіталу, підтримки досліджень 
глобального значення та інвестиції в інноваційний потенціал. 

Консультативна група з питань кластероутворення у «Європейському меморандумі щодо кластерів» визначила нову роль 
європейських інституцій у розвитку кластерів в сучасних умовах. При цьому особливе значення надано Європейській Комісії, Комітету по 
справах регіонів і Європейському інвестиційному банку. Вони забезпечують фінансування основної частини заходів, орієнтованих на 
підтримку кластерних ініціатив. Тому в якості найпершого завдання цих європейських інституцій визначено оптимізація різноманітних 
програм задля ефективного використання наявних інструментів. 

Для європейської політики притаманна орієнтація на зниження диспропорцій у розвитку окремих регіонів при прискореному 
розвиткові периферійних і депресивних економік. Фінансове забезпечення цих процесів на загальноєвропейському рівні здійснюється з 
централізованого Європейського фонду регіонального розвитку з 1975 року. Ідеї кластерної політики розвиваються таким чином, щоб 
надати цим процесам нових імпульсів. З огляду на це визначається завдання перегляду впливу існуючої політики на кластери і структурні 
зміни в напрямку більш ефективного географічного розподілу економічної діяльності у всій Європі. 

Зростання кількості кластерів – це процес посилення регіоналізації. Проте, він несе в собі загрози автаркії, що треба передбачати 
і створювати інструменти для широкої відкритості кластерів для співробітництва як у національному, так і у глобальному просторі. Для 
формування кластерів світового рівня умовою вирішення такого завдання є спрямування підтримки цілеспрямованої транснаціональної 
кооперації між кластерами, наприклад, у таких сферах як фінансування і розвиток компетенцій за допомогою нових політичних 
інструментів і з огляду на відносини між сусідніми державами, а також особливі потреби окремих кластерів. 

З метою створення зворотного зв’язку між європейськими структурами і процесами кластероутворення кластерна політика має 
дотримуватися ще двох принципів. Йдеться про продовження розповсюдження нейтральної інформації про кластери, потенціал регіонів у 
розвитку інновацій, їх кластерну політику та вплив кластерної політики на економічне процвітання регіонів шляхом безперервного 
накопичення таких даних Європейською кластерною обсерваторією. Крім того, мають надаватися ефективні відкриті платформи задля 
подальшого полегшення транснаціональної кооперації, а також повинна бути створена консультативна і спостережна наглядову групу, на 
яку покладатимуться консультативні і дорадчі функції, пов’язані із реалізацією ідей «Європейського меморандуму щодо кластерів». 

Висновки  і пропозиції. 

                                                           
1 Особисті матеріали, отриманні під час стажування в університеті міста Лодзі в Польському агентстві розвитку підприємництва. 



ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ  
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ  ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 436

 «Європейський меморандум щодо кластерів», який ініційований представниками регіональних і національних  виконавчих 
агентств, визначив чотири блоки принципів:  

1. Модель динамічного кластеру; 
2. Роль агентів щодо реалізації загальноєвропейської кластерної політики; 
3. Спрямованість підтримки зусиль державних органів на національному і регіональному рівнях; 
4. Завдання Європейської Комісії, Комітету по справах регіонів, Європейського Інвестиційного банку  та інших європейських 

інституцій 
Європейський досвід кластеризації свідчить про те, що політика минулих років в цілому дала позитивний ефект. Разом з тим, 

зміна завдань соціально-економічного розвитку відповідно до нинішнього етапу глобалізації і регіоналізації, нові умови конкуренції на 
міжнародному ринку спричиняють потребу в її удосконаленні. Принципи Європейської кластерної політики «4х5» є основою для розробки 
концепцій рамкового характеру, які забезпечать визначення основних позицій стратегії, орієнтованої на підтримку освіти та розвиток 
кластерів світового класу. Вони повинні бути адаптовані до умов розвитку і реформування економіки України. 
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ЗАРУБЕЖНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ПРОГНОЗНЫЙ СЦЕНАРИЙ 
 
Кучеренко В.В., аспирант кафедры «Международная экономика», Донецкий национальный университет   
 
Кучеренко В.В. Зарубежное инвестирование мировой экономики: прогнозный сценарий. 
В статье проанализированы современные тенденции развития мировой экономики с точки зрения зарубежного инвестирования. На объемы 
ПИИ влияют низкие темпы роста мировой экономики и сохраняющаяся неопределенность и финансовые трудности в странах зоны евро. В 
2013 году благоприятная тенденция повышения притока ПИИ может быть подорвана ввиду повторного возникновения экономической 
неопределенности и возможности снижения темпов экономического роста в основных странах с формирующейся рыночной экономикой. 
Ключевые слова: зарубежное инвестирование, иностранная инвестиция, мировая экономика, транснациональная компания, 
международный рынок капитала, движение капитала. 
Кучеренко В.В. Закордонне інвестування світової економіки: прогнозний сценарій. 
У статті проаналізовано сучасні тенденції розвитку світової економіки з точки зору зарубіжного інвестування. На обсяги ПІІ впливають 
низькі темпи зростання світової економіки і невизначеність, що зберігається і фінансові труднощі в країнах зони євро. У 2013 році 
сприятлива тенденція підвищення припливу ПІІ може бути підірвана зважаючи на повторне виникнення економічної невизначеності і 
можливість зниження темпів економічного зростання в основних країнах з ринковою економікою. 
Ключові слова: закордонне інвестування, іноземна інвестиція, світова економіка, транснаціональна компанія, міжнародний ринок 
капіталу, рух капіталу. 
Kucherenko V.V. Foreign investment world economy: the forecast scenario. 
The paper analyzes the current trends of the global economy in terms of foreign investment. On FDI affected by low growth in the world economy 
and the continued uncertainty and financial difficulties in the euro area. In 2013, the favorable trend of increasing FDI inflows may be compromised 
due to the re-emergence of economic uncertainty and the possibility of reducing the rate of economic growth in major emerging market economies. 
Keywords: foreign investment, foreign investment, the global economy, multinational companies, international capital market, the movement of 
capital. 
 

Постановка проблемы и актуальность темы исследования. Важнейшим фактором, оказывающим определяющее влияние на 
объемы и качественные параметры международного движения капитала в последней трети XX столетия, является либерализация условий 
его миграции, свойственная как промышленно развитым странам, так и в большей степени развивающимся странам. Так, в 1999 г. было 
отмечено 112 изменений в 64 странах, причем в 106 случаях режим облегчен [1, с.190]. 

Воздействие промышленно развитых стран на движение капитала осуществляется, например, путем стимулирования экспорта-
импорта капитала на национальном и межгосударственном уровнях. Политика государства в отношении перемещения капитала в форме 
займов, портфельных инвестиций и т. п. строится на основе устранения всех возможных ограничений в его движении. В отношении 
прямых иностранных инвестиций государство оставляет за собой право принимать любые ограничения, направленные на защиту 
национальных интересов в экономике. 

Степень изученности проблемы исследования. Проблемам зарубежного инвестирования мировой экономики посвящены труды 
зарубежных ученых Дж. В. Бейли, Ю.Ф. Бригхэма, Р. Вестерфилда, М.Д. Джонка, Дж.М. Кейнса, Т.М. Крюгера, Д. Дж. МакЛафлина, М. 
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Обстфельда, П. Ротье, П.С. Роуза, Дж. Сороса, Л. Сурена, Э. Хеннигера, У.Ф. Шарпа и др. 
Целью исследования является оценка современного и прогнозного состояния мировой экономики с точки зрения зарубежного 

инвестирования. 
Результаты исследования. С территориально-географической точки зрения активная миграция капитала происходила между 

промышленно развитыми странами. Миграцию капитала в рамках промышленно развитых стран следует рассматривать на нескольких 
уровнях:  

1. Между странами «триады»: США – Западная Европа – Япония.  
2. Между отдельными промышленно развитыми странами.  
3. Между одними и теми же отраслями промышленно развитых стран. 
В послевоенный период наиболее интенсивным регионом миграции капитала становится Западная Европа. Лидирующие позиции в 

Европе занимают Великобритания, Германия, Франция. К крупным экспортерам на Европейском континенте относятся также Голландия, 
Швеция и Швейцария. США являются основным объектом инвестиций из стран ЕС. При этом половина инвестиций приходит из 
Великобритании. Затем по убывающей следуют Франция и Германия. 2/3 инвестиций из США в Европу приходится на Великобританию, 
далее идут Франция и Швеция. США лидируют среди других промышленно развитых стран по объемам привлеченных инвестиций и 
вывезенного капитала. В середине 90-х годов иностранные фирмы ежегодно вкладывали в экономику США в среднем по 60 млрд. долл. 
США. Почти 1/3 внутренних потребностей инвестиций США покрывается за счет импорта капитала. В середине 90-х годов на долю 
промышленно развитых стран приходилось до 85 – 87% мирового импорта заемных средств [1, с.180]. 

При исчислении в процентах инвестиций к валовому внутреннему продукту самый большой приток капитала в конце 90-х годов 
был в Бельгии и Люксембурге, а крупнейшим инвестором стали Нидерланды. В соответствии с той же методикой исчисления в мировой 
классификации крупнейшими «донорами» капитала во второй половине 90-х годов являлись Япония (53%), Швейцария и Тайвань. А 
наиболее крупными «заемщиками» – США (27%), Великобритания, Мексика и Саудовская Аравия [1, с.181]. 

Характерно, что взаимные инвестиции двух регионов – США и Западной Европы, затрагивают одни и те же ведущие отрасли: 
машиностроение и химическую промышленность. В последние два десятилетия отмечается опережающий рост инвестиций в сферу услуг 
по сравнению с инвестициями не только в добывающую, но и в обрабатывающую промышленность. В частности, в Японии и ФРГ, 
занимающих второе и третье место по объему прямых заграничных инвестиций после США, доля вложений в сферу услуг других стран 
приблизилась в начале 90-х годов к 50%. 

Весьма заметной тенденцией 90-х годов является резкое возрастание роли фондового рынка в движении капитала. Еще в 1990 г. 
сумма банковских займов составляла 468 млрд. долл. США, против 756 млрд. долл. США, полученных на рынках ценных бумаг. К концу 
десятилетия это соотношение сильно изменилось в пользу фондового рынка, где обосновался громадный частный капитал: 555 млрд. долл. 
США банковских денег против 2,3 трлн. долл. США на рынках капитала [2, с.301]. 

В 90-е годы проявилась основная особенность процесса интернационализации рынков капитала. Она заключается в том, что, если в 
70-80-х годах процесс интернационализации охватывал преимущественно развитые государства рыночной экономики, то в 90-е годы он 
распространился на развивающиеся страны, прежде всего государства Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Это связано с ростом 
их внутреннего финансового потенциала, укреплением валютного положения и ростом их кредитоспособности. 

Важной чертой 80-х и начала 90-х годов является активизация миграции капитала между развивающимися странами и, в 
особенности, между «новыми индустриальными странами» и остальным развивающимся миром. На рынке капиталов активна Организация 
стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Так, инвестиции частного сектора Кувейта за рубежом составляли в середине 90-х годов 100 млрд. долл. 
США. В свою очередь, государственные вложения достигают 30 млрд. долларов США [1, с.183]. 

В 90-е годы рекордные объемы прямых инвестиций поступили в развивающиеся страны, главным образом, из промышленно 
развитых стран. Основной поток инвестиций сконцентрирован в 10 – 15 развивающихся странах Азии и Латинской Америки. Заметно 
преуспел Китай, как в привлечении иностранных инвестиций, так и в экспорте капитала. 

Процессы глобального движения капитала наиболее чувствительны к кризисным процессам. Объемы притока ПИИ и в 2012 г. не 
вернулись к докризисным уровням, хотя основные макроэкономические показатели в мире, в целом, уже успели восстановиться. По 
данным Комиссии ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) объемы притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2012 г. упали на 
18,3% до 1,3 трлн. долларов США. Результаты года стали неожиданными для ЮНКТАД, которая ожидала умеренного роста до 1,6 трлн. 
долларов США. 

Уменьшение объемов ПИИ произошло на фоне стабилизации макроэкономических показателей в мире. Так, объемы глобального 
ВВП, оборота торговли и занятости вернулись к докризисным показателям еще в 2010 г. (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика роста отдельных показателей мировой экономики  

в 2008 – 2012 гг., трлн. долл. США [5] 
 
При этом приток ПИИ в 2012 г. остался примерно на 11% ниже среднегодового значения для периода 2005-2007 гг. (1,47 трлн. 

долл. США). Это свидетельствует о более высокой степени чувствительности и уязвимости к кризисным явлениям процессов глобального 
капиталовложения, нежели в других секторах экономики. На объемы ПИИ влияют низкие темпы роста мировой экономики и 
сохраняющаяся неопределенность и финансовые трудности в странах зоны евро. 

Эксперты ЮНКТАД, ожидают положительную динамику мировой экономики в ближайшие два года (табл. 1), что должно 
послужить улучшениям и динамике ПИИ. 
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Таблица 1 
Прогноз роста отдельных показателей мировой экономики 

в 2013-2014 гг., % [5] 
Показатель 2012 2013 2014 

Глобальный валовый продукт 2,3 2,4 3,1 
Международная торговля 3,2 4,5 5,8 

ПИИ -18,3 7,7 17,1 
Общий приток ПИИ (трлн. 

долл. США) 
1,31 1,4 1,6 

 
В 2013-2014 гг. предполагается рост глобальных потоков ПИИ на 1,4 млрд. долл. США и 1,6 млрд. долл. США, соответственно, 

при условии отсутствия макроэкономических потрясений. 
Тем временем, макроэкономические потрясения достаточно вероятны. В соответствии с пессимистичным прогнозом Всемирного 

банка, спад в еврозоне из-за долгового кризиса может составить 7,9% в 2013 г. и 5,2% в 2014 году. Мировая экономика при этом может 
замедлиться, а ее темпы роста составят 1,7% и 0,5%, соответственно. В этом случае динамика объемов ПИИ будет отрицательной. 

В 2013 году благоприятная тенденция повышения притока ПИИ может быть подорвана ввиду повторного возникновения 
экономической неопределенности и возможности снижения темпов экономического роста в основных странах с формирующейся рыночной 
экономикой.  

В развивающихся странах и странах с переходной экономикой в среднесрочной перспективе набранные темпы роста инвестиций 
будут соответствовать темпам роста глобальных ПИИ. Руководители ТНК, участвовавшие в опросе ОПМИ, включили шесть  
развивающихся стран и стран с переходной экономикой в десятку наиболее перспективных направлений для инвестиций в период до 2014 
года, причем Индонезия поднялась на две позиции и впервые вошла в пятерку лидеров (рис. 2). 

 
Рис. 2. Десятка наиболее перспективных принимающих стран на 2012 – 2014 годы по мнению руководителей ТНК (процент 

респондентов, выбравших страну в качестве наиболее привлекательного направления для инвестиций) [6] 
 
Рост притока ПИИ в 2013 году будет умеренным во всех трех группах стран – развитых странах, развивающихся странах и странах 

с переходной экономикой (табл. 2). Среди развивающихся регионов следует особо выделить Африку, где приток инвестиций, судя по 
всему, восстановится. Ожидается, что рост ПИИ в Азии (включая Восточную и Юго-Восточную Азию, Южную Азию и Западную Азию) и 
Латинской Америке будет умеренным. Предполагается, что приток ПИИ в страны с переходной экономикой будет продолжать расти в 2013 
году и превысит пиковый уровень 2007 года в 2014 году. 

Таблица 2  
Сводные эконометрические результаты основных сценариев развития потоков ПИИ в среднесрочной перспективе, по регионам 

мира в 2013-2014 гг. 
(млрд. долл. США) [6] 

Прогноз 
Принимающий район 

2013 2014 
Глобальные потоки ПИИ 

Развитые страны 
ЕС 

Северная Америка 
Развивающиеся страны 

Африка 
Латинская Америка и 
Карибский бассейн 

Азия 
Страны с переходной экономикой 

1 630 – 1 925 
810 – 940 
430 – 510 
280 – 310 
720 – 855 
70 – 85 

 
215 – 265 
440 – 520 
100 – 130 

1 700 – 2 110 
840 – 1 020 
440 – 550 
290 – 340 
755 – 930 
75 – 100 

 
200 – 250 
460 – 570 
110 – 150 

 
Согласно среднесрочным прогнозам ЮНКТАД, сделанным на основании фундаментальных  макроэкономических показателей, 

потоки ПИИ будут, по-прежнему, расти умеренными, но, вместе с тем, устойчивыми темпами и достигнут 1,8 трлн. долл. США и 1,9 трлн. 
долл. США в 2013 и 2014 годах, соответственно, при условии отсутствия каких-либо макроэкономических потрясений. Неуверенность 
инвесторов в развитии экономической ситуации в течение этого периода по-прежнему высока. Результаты ОПМИ, проведенного ЮНКТАД 
среди руководителей ТНК на предмет их инвестиционных планов, показывают, что количество респондентов, настроенных в отношении 
глобального инвестиционного климата в 2012 году пессимистично, превышает количество тех, которые настроены оптимистично, на 10%; 
тем не менее, наиболее многочисленная группа респондентов – приблизительно половина – настроена нейтрально или пока не 
определилась с ответом (рис. 3).  
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Рис. 3. Оценки глобального инвестиционного климата руководителями ТНК 

в 2012 – 2014 гг. (ответы в %) [6] 
 
Ожидания на среднесрочную перспективу, после 2012 года, являются несколько более оптимистичными. Когда респондентов 

спрашивали об их дальнейших планах по расходам на ПИИ, более половины из них прогнозировали их увеличение в период между 2012 и 
2014 годами по сравнению с уровнями 2011 года. 

Выводы и предложения. Таким образом, международное движение капитала, осуществляемое различными способами, является 
динамично развивающейся формой мирохозяйственных связей. Процессы интернационализации обусловили в последние десятилетия 
заметное возрастание роли прямого зарубежного инвестирования и, соответственно, главных его субъектов – международных корпораций – 
в мировой экономике и международных экономических отношениях. 
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ФІНАНСОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ: ПОГЛЯДИ ЩОДО ЗМІСТУ ТА СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ 
 

Лепський С.І., здобувач кафедри економічної безпеки Національної академії внутрішніх справ   
 

Лепський С.І. Фінансові розслідування: погляди щодо змісту та сфери застосування 
У статті аналізується точка зору вчених щодо місця та предмету фінансових розслідувань у правоохоронній діяльності, практика його 
застосування у розвинених країнах. Зазначено, що до предмету фінансових розслідувань як спеціалізованого особливого виду економічного 
аналізу входить фінансова складова злочинної діяльності. Саме вивчення фінансової складової на основі відповідної методики, технології 
та організації праці може суттєво допомогти правоохоронним органам при виявленні та розслідуванні практично любого злочину, 
пов’язаного з рухом фінансових ресурсів та слідами у вигляді фінансової інформації.  
В розвинених країнах набула потужного розвитку практика та її науково-методичне забезпечення, а також обґрунтування в межах 
діяльності суб’єктів господарської діяльності. Послуга «фінансових розслідувань» є достатньо розповсюдженою в сфері консалтингу. У 
багатьох консалтингових та аудиторських компаніях створені спеціалізовані підрозділи. 
У багатьох країнах фінансові розслідування виділяються в окрему сферу знань та практики по використанню економічних знань у протидії 
злочинності, що має фінансову складову. Незважаючи на зазначений рівень інтенсивності використання у практиці, поняття «фінансові 
розслідування» для вітчизняної науки практично невідоме. У науковій сфері відчувається нестача досліджень не лише у сфері застосування 
поняття, його предметі, суб’єктах, методиці та методології, а й щодо визначення сутності категорії. 
Ключові слова: фінансові розслідування, фінансовий контроль, галузь знань, предмет, методологія. 
Лепский С.И. Финансовые расследования: взгляды относительно содержания и сферы применения 
В статье анализируется точка зрения ученых относительно места и предмета финансовых расследований в правоохранительной 
деятельности, практика его применения в развитых странах. Отмечено, что к предмету финансовых расследований как 
специализированного особого вида экономического анализа входит финансовая составляющая преступной деятельности. Именно изучение 
финансовой на основе соответствующей методики, технологии и организации труда может существенно помочь правоохранительным 
органам при выявлении и расследовании практически любого преступления, связанного с движением финансовых ресурсов и следами в 
виде финансовой информации. 
В развитых странах получила мощного развития практика и ее научно-методическое обеспечение, а также обоснование в рамках 
деятельности субъектов хозяйственной деятельности. Услуга «финансовых расследований» достаточно распространена в сфере 
консалтинга. Во многих консалтинговых и аудиторских компаниях созданы специализированные подразделения. 
Во многих странах финансовые расследования выделяются в отдельную область знаний и практики по использованию экономических 
знаний в противодействии преступности, имеет финансовую составляющую. Несмотря на указанный уровень интенсивности 
использования в практике, понятие «финансовые расследования» для отечественной науки практически неизвестно. В научной сфере 
ощущается нехватка исследований не только в области применения понятия, его предмете, субъектах, методике и методологии, но и к 
определению сущности категории. 
Ключевые слова: финансовые расследования, финансовый контроль, отрасль знаний, предмет, методология. 
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Lepskyy S.Financial investigations: views on the content and scope  
This article analyzes the opinions of scientists about the place and the subject of financial investigations in law enforcement, its application in 
developed countries. Indicated that the subject of financial investigation as a special type of specialized economic analysis includes financial 
component of criminal activity. This study financial components based on appropriate methods, technologies and work organization can greatly assist 
law enforcement in detecting and investigating dear little offense connected with the movement of financial resources and the trail of financial 
information. 
In developed countries has become a powerful development practice and its scientific and methodological support and justification within the 
activities of business entities. The service "financial investigation" is quite common in the field of consulting. Many consulting and auditing 
companies have created specialized units. 
In many countries, financial investigations are allocated in a separate area of knowledge and practice on the use of economic knowledge in combating 
crime with a financial component. Despite this level of intensity of use in practice, the term "financial investigation" for domestic science practically 
unknown. In the academic sphere there is a shortage of research not only in the scope of the concept, its subject, subjects, methods and methodology, 
but also to determine the nature category. 
Keywords: financial investigations, financial control, discipline, subject, methodology. 
 

Постановка проблеми. Сучасна практика протидії злочинності неможлива без активного використання економічних знань. В 
механізмі виявлення й розслідування економічних злочинів присутнє дослідження фінансової інформації, що характеризує злочинну 
діяльність. Так, на стадії виявлення злочинів використовується фінансовий моніторинг сумнівних фінансових операцій, проводяться 
дослідження (перевірки, ревізії) фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання. На стадії розслідування злочинів важливе 
значення має своєчасне призначення й проведення судово-бухгалтерських експертиз, залучення фахівця-економіста до проведення слідчих 
дій тощо. Фінансові розслідування займають свою відповідну нішу в правоохоронній діяльності та забезпеченні економічної безпеки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На актуальність проблеми економічної безпеки як пріоритету державної політики 
вказують численні теоретичні дослідження й узагальнення як вітчизняних учених, зокрема таких, як: З. Варналій, Б. Данилишин, Я. Жаліло, 
А. Барановський, В. Бойко, В. Геєць, О. Гойчук, Б. Губський, М. Корецький, В. Мунтіян, О. Кириченко, Т. Ковальчук, Б. Пасхавер, 
Ю. Пахомов, П. Саблук, О. Скидан, Т. Тищук, В. Шлемко, Л. Яремко, так і зарубіжних учених – А. Алтухова, К. Баррета, І. Богданова, 
С. Глазьєва, А. Городецького, Ю. Одума, Г. Столярова, Н. Фурса та інших. 

Намагання проаналізувати зміст фінансових розслідувань мало місце у роботах російських авторів: H.A. Піменова, Е.А. 
Кондратьєвої, А.Р. Горюнова,  а також A.B. Дєдкова. 

Метою статті є проведення аналізу наукової думки щодо змісту фінансових розслідувань специфічної галузі знань. 
Викладення основного матеріалу. Узагальнюючи практику правоохоронних органів і наукових праць, необхідно зазначити, що 

зміст поняття «фінансові злочини» має певним чином розширений характер, який відрізняється від сформованого у сучасній вітчизняній 
науці. Це не злочини виключно у фінансові сфері, а злочини, що використовують фінансову сферу і відображаються у фінансовій 
інформації.  Так, у практиці роботи Служби внутрішніх доходів (США) фінансовим злочином вважається фінансова складова наркобізнесу 
(Narcotics Related Financial Crimes), а директор Мережі по боротьбі с фінансовими злочинами Вільям Фокс вважає, що головне завдання 
його фінансових аналітиків – допомогти правоохоронним органам виявити фінансову складову «брудних» грошей [1]. 

Дж. Маннінг під видами фінансових злочинів (Financial Crimes) розуміє злочинність, пов’язану з рухом кримінальних фінансів. 
Поряд з ухиленням від сплати податків, шахрайством в сфері державних контрактів, програм медичної допомоги і медичного страхування, 
бізнесу, банкрутства та іншими економічними злочинами Дж. Маннінг у якості фінансової злочинності виділяє наркоторгівлю, участь в 
злочинній групі, що займається вимаганням у підприємців шляхом залякування та насилля; проституцію та порнографію, а також низку 
інших видів організованої злочинності. 

Для ефективного виявлення і розслідування цих видів злочинів необхідним є спеціалізований аналіз фінансової інформації, що 
здійснюється за особливою методикою, яка в розвинених країнах отримала назву фінансові розслідування. 

Таким чином, до предмету фінансових розслідувань як спеціалізованого особливого виду економічного аналізу входить 
фінансова складова злочинної діяльності. Саме вивчення фінансової складової на основі відповідної методики, технології та організації 
праці може суттєво допомогти правоохоронним органам при виявленні та розслідуванні практично любого злочину, пов’язаного з рухом 
фінансових ресурсів та слідами у вигляді фінансової інформації. 

Необхідно також зазначити, що в розвинених країнах набула потужного розвитку практика та її науково-методичне забезпечення 
та обґрунтування в межах діяльності суб’єктів господарської діяльності. Послуга «фінансових розслідувань» є достатньо розповсюдженою 
в сфері консалтингу. У багатьох консалтингових та аудиторських компаніях створені спеціалізовані підрозділи, так звані групи «форензік» 
(forensic), що займаються фінансовими розслідуваннями за напрямами:  

Судовий облік (forensic accounting); 
аудит шахрайства (fraud audit) та ризик-менеджмент у сфері шахрайства (fraud risk management); 
пошук та повернення активів (asset tracking and recovery); 
виявлення та запобігання легалізації злочинних доходів (money laundering détection and prévention). 
З практичного досвіду, найбільше уваги приділяється фінансовим розслідуванням шахрайства. Аудит шахрайства в розвинених 

країнах сьогодні є самостійною сферою ринку консультаційних послуг, що спрямовується на проведення досліджень, спрямованих на 
виявлення, фіксацію та запобігання корпоративних шахрайств. 

Загальновизнаної методики по виявленню, фіксації та запобіганню корпоративних шахрайств у теперішній час не існує, хоча в 
розвинених країнах він має довгу історію розвитку та значну науково-методичну базу.  

Існує Міжнародна асоціація сертифікованих спеціалістів по виявленню, розслідуванню та запобіганню корпоративних шахрайств 
(ACFE - Association of Certified Fraud Examiners). ACFE є провідною організацією у світі, що регламентує та направляє даний вид 
діяльності. Організаційно ACFE є  глобальною професійною спільнотою, що нараховує більше 40 тис. членів в 125 країнах світу, 
об’єднаних в 103 національні філії та представництва. 

Ця організація позиціонує свою місію на зменшення сфери впливу і розвитку корпоративного шахрайства та іншої економічної 
злочинності, а також допомога в їх виявленні та попередженні. 

У розвинених країнах спеціалісти груп «форензік» або фінансових розслідувань досить активну залучаються для допомоги 
правоохоронним органам при дослідженні та розслідуванні найбільш витончених фінансових схем [2, С.2], що використовувалися у 
вчиненні окремих злочинів, а самі фахівці цих груп, як правило, у минулому працювали в правоохоронних органах. 

Узагальнюючи закордонну практику організації та проведення фінансових розслідувань та можливості її використання, 
необхідно зробити наступні висновки. 

1. У країнах (США, Канада, Велика Британія) фінансові розслідування виділяються в окрему сферу знань та практики по 
використанню економічних знань у протидії злочинності, що має фінансову складову: 

економічної злочинності – перш за все корпоративні шахрайства (зокрема, привласнення активів, кримінальні банкрутства та 
кредитні злочини) і податкові злочини; 
кримінальної економіки – організованої злочинної діяльності, що направлена на отримання доходів від наркобізнесу, торгівлі 
зброєю, людьми, контрабанди, порнобізнесу, контролю проституції та нелегальної трудової міграції; 
організації і вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих проти життя і здоров’я громадян, базових цінностей 
суспільства і держави – перш за все тероризмом, екстремістською діяльністю, організацією збройних формувань, бандитизмом і 
замовними вбивствами. 
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2. Фінансові розслідування здійснюються правоохоронними органами та службами суб’єктів господарювання 
(спеціалізованими підрозділами підприємств та банків, а також компаніями, що надають консалтингові послуги). 

3. Науково-методичне забезпечення діяльності з організації та проведення фінансових розслідувань має достатньо високий 
рівень розвитку та зорієнтоване на вирішення практичних завдань, про що можливо переконатися при вивченні конкретних документів, 
записів та інформації. 

Незважаючи на зазначений рівень інтенсивності використання у практиці, поняття «фінансові розслідування» для вітчизняної 
науки практично невідоме. У науковій сфері відчувається нестача досліджень не лише у сфері застосування поняття, його предметі, 
суб’єктах, методиці та методології, а й щодо визначення сутності категорії. 

Серед монографій сьогодні найбільш відома лише спеціалізована брошюра «Финансовые расследования: принципы, методы 
анализа, практика» [3], де фахівцями митної служби в акумульованому вигляді викладено перевідні матеріали американської практики, що 
стосуються аналізу фінансової інформації у боротьбі з наркоторгівлею. 

Намагання проаналізувати зміст фінансових розслідувань иало місце у статтях різних зарубіжних авторів. 
На думку H.A. Піменова «под финансовыми расследованиями как процессуальной деятельностью следует понимать сбор, 

закрепление, всестороннее рассмотрение, изучение существенных, имеющих значение для дела обстоятельств совершенного нарушения, 
связанного с посягательством на отношения по формированию, распределению, перераспределению и использованию фондов денежных 
средств (финансовых ресурсов) субъектов экономических отношений» [4, С.25]. 

Об’єднавши у цьому визначенні певну «процесуальну діяльність», яка є поєднанням фінансового контролю та роботи 
правоохоронних органів, з одним із визначень фінансів, H.A. Піменов уточнює, що, на його думку, є «порушенням у фінансовій сфері»: 
«Движение денег за рамками правового поля приводит к определенным нарушениям в финансовой сфере, и в этом случае мы можем 
говорить о финансовых правонарушениях и преступлениях. Движение денег за рамками правового поля, характеризующееся как 
общественно опасное деяние, будет являться финансовым преступлением и регулироваться нормами уголовного права. В то же время, как 
показывает практика, не все финансовые нарушения являются преступлениями и, соответственно, не могут сводиться только к уголовной 
ответственности. Значительная часть из них регулируется Налоговым кодексом; Таможенным кодексом; Бюджетным кодексом; Кодексом 
об административных правонарушениях; валютным законодательством и др.» [4, С.27]. 

Таким чином, H.A. Піменов робить висновок, що предметом фінансових розслідувань є «фінансові правопорушення». 
Такий підхід до фінансових розслідувань не може не викликати низки зауважень. 
По-перше, що таке «грошові кошти в межах правового поля»? H.A. Піменов не надає визначення цьому явищу. Якщо тлумачити 

використане словосполучення буквально, то таким рухом є розрахунки за допомогою «хавали» - низки посередників, які організовують 
здійснення переказу грошових коштів поза банківською системою [5, С.16]. 

Однак Н.А. Піменов має на увазі інше – організацію руху фінансових ресурсів з певними порушеннями законодавства. Виникає 
запитання: чи усі ці порушення входять до предмету фінансових розслідувань? Адже серед цих порушень може мати місце і помилка 
касира, який випадково не поклав до каси 500 грн., або помилка матеріально відповідальної особи, яка не повернула аванс у визначений 
термін. 

З нашої точки, зору не можна погодитись з думкою про те, що  фінансовий контроль і діяльність з притягнення порушників до 
адміністративної відповідальності є складовою частиною фінансових розслідувань. Для виявлення відкритого порушення норми немає 
потреби у високого рівня організації економічних знань і будь-яких особливих методик. Достатнім є використання класичних методів 
документального та фактичного контролю: арифметичної перевірки, формальної перевірки, співставлення документів, інвентаризації тощо. 
Абсолютно інша технологія необхідна у протидії злочинній діяльності, що здійснюється приховано, із значним викривленням інформації. У 
цьому випадку застосування вказаних методів фінансового контролю ефективного результату не дасть. 

З іншої сторони, ізольовано від злочинної діяльності рух грошових коштів (наприклад, фінансування тероризму) може і не мати 
ознак порушення, однак це не виключає важливість їх проведення з точки зору виявлення та розкриття злочину. 

У зв’язку з цим, очевидним є те, що предметом фінансових розслідувань не можуть бути «фінансові порушення». 
По-друге, наскільки є правильною позиція про те, що фінансові розслідування - це процесуальна діяльність? Процесуальна 

діяльність визначається законом і є предметом, перш за все, юридичних наук. Більш того, є сумнівним об’єднання в одне ціле діяльності 
органів фінансового контролю та правоохоронних органів. Зазначені види діяльності чітко розділені та регламентуються суттєво різними за 
змістом та завданнями нормативно-правовими актами. 

По-третє, позиція H.A. Піменова базується на знаннях юридичних, а не економічних наук. Він підкреслює, що «исследование 
данной темы дает возможность глубже уяснить признаки правонарушений и преступлений, совершаемых в финансовой сфере, уяснить 
смысл и содержание соответствующих норм уголовного и иного права и потому требует дальнейшего дискуссионного наполнения и 
научной полемики» [4, С.31]. 

Поряд з тим, ознаки правопорушень та злочинів, що вчиняються в фінансовій сфері, як і зміст відповідних норм кримінального 
чи іншого права є предметом виключно юридичних наук [6, С.45-56]. 

У випадку згоди з позицією H.A. Піменова та прийняття тези про те, що фінансові розслідування – це процесуальна діяльність, в 
межах якої необхідно вивчати ознаки правопорушень і злочинів, на справді треба погоджуватись з тими науковцями, які не підтримують 
виділення цієї категорії в науці. 

Стаття Е.А. Кондратьєвої і А.Р. Горюнова за багатьма позиціями пов’язана і підтримує точку зору H.A. Піменова. Вони 
вважають, що фінансові розслідування необхідно розглядати як практичну (процесуальну) діяльність і як науковий напрям. Під 
фінансовими розслідуваннями як процесуальною діяльністю вони розуміють «сбор, всестороннее рассмотрение, изучение существенных 
обстоятельств совершенного нарушения в сфере денежных отношений, возникающих в процессе распределения и перераспределения 
стоимости валового общественного продукта и части национального богатства в связи с формированием, распределением и 
использованием фондов денежных средств»  [8]. Як видно, основною відмінністю від визначення H.A. Піменова є використання іншого 
визначення терміну «фінанси». 

Під фінансовими розслідуваннями Е.А. Кондратьєва і А.Р. Горюнов розуміють напрям наукових досліджень, «в рамках которого 
исследуются нарушения в финансовой сфере, ставящее своими целями разработку эффективной методологии, методики профилактики, 
выявления и расследования указанных нарушений, а также рекомендаций по построению эффективной финансовой системы, в своей 
основе препятствующей совершению нарушений» [8, C.21]. 

У цьому визначенні проглядається, що поряд з юридичним напрямом (розробка ефективної методології, методики профілактики, 
виявлення і розслідування порушень у фінансовій сфері), до фінансових розслідувань як науки автори додають і економічний зміст 
(рекомендації щодо побудови ефективної фінансової системи, яка б запобігала вчиненню порушень). 

Необхідно ще раз підкреслити, що у даному випадку, на наш погляд, відбувається певне змішування понять. Безспірно, вивчати 
фінансову сферу у протидії злочинності необхідно, однак таке вивчення не може бути орієнтованим виключно на порушення. Це лише 
частка (притому не сама важлива) у протидії злочинності – визначити яка норма, наприклад, обліку порушена при вчиненні злочину та 
маскуванні його слідів. 

Зміст певної господарської діяльності, яка негативно сприймається суспільством і є загрозою економічній безпеці держави, не 
обов’язково є порушенням норми законодавства. Наприклад, виведення активів за кордон може здійснюватись і в межах чинного 
законодавства, що регламентує фінансово-господарську діяльність, однак є реальною загрозою економічній безпеці держави у випадку 
непродуктивного виведення цих активів, приховування доходів від їх використання тощо. Наприклад, навмисна реалізація продукції за 
заниженими цінами або закупівля сировини за завищеними цінами, або придбання послуг, котрі не виправдані економічною доцільністю 
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тощо. Усі ці та багато інших дій призводять до негативних фінансових наслідків – зменшенням активів, недоотримання коштів до бюджетів 
тощо.  

У розвиток обґрунтування міждисциплінарного характеру фінансових розслідувань Е.А. Кондратьєва і А.Р. Горюнов 
розкривають їх «аспекти». 

Економічний - виявлення економічного механізму вчинення порушень; оцінка шкоди наслідків конкретного порушення; 
розробка рекомендацій для усунення економічних причин порушень. 

Юридичний – кваліфікація конкретного порушення; вивчення законодавства на предмет уникнення відповідальності за вчинення 
порушень тощо. 

Криміналістичний - процес збору, закріплення і вивчення матеріалів (доказів порушень); методологія і методика збору, 
закріплення і вивчення матеріалів (доказів порушення). 

Кримінологічний і психологічний - виявлення психологічних особливостей осіб, які вчинили порушення у фінансовій сфері; 
заходи профілактики порушень у фінансовій сфері. 

На нашу думку, за такого підходу до розгляду фінансових розслідувань втрачається окремий та особливий предмет фінансових 
розслідувань, як наукового напряму. У концепції Е.А. Кондратьєвої і А.Р. Горюнова предмет розпилюється за предметами інших наук. Так, 
кваліфікація діянь входить до предмету кримінального права; методика збору, закріплення і вивчення доказів - до предмету криміналістики 
та кримінального процесу; психологічні особливості злочинців - до предмету психології і кримінології. 

З нашої точки зору, таке поєднання часток предметів інших наук, об’єднуючи їх гаслом боротьби з фінансовими порушеннями, 
має механічний характер, і користь такого поєднання для практичної діяльності та розвитку науки викликає обґрунтований сумнів. 

Найбільш близьким до розуміння фінансових розслідувань як спеціалізованого на виявленні та фіксації фінансової складової 
протиправної діяльності економічного аналізу є позиція Т.М. Дмитренка [7]. 

Т.М. Дмитренко пропонує оригінальну концепцію, що базується не лише на принципах економічної науки, але й на значному 
філософському фундаменті. Згідно концепції Т.М. Дмитренка, предмет фінансових розслідувань – це «несоответствующая объективной 
природе права и этическим, нравственным нормам свободная разумная деятельность людей, связанная с неправомерным отчуждением 
собственности, созданной трудом человека с целью удовлетворения его потребностей» [7, C.4]. Якщо виключити з аналізу філософську 
складову, то саме він позиціонує фінансові розслідування як спеціалізовані економічні дослідження. У той же час методика проведення 
таких досліджень та її обґрунтування у значній мірі губиться за великим прошарком філософських категорій, що не мають прямого 
відношення до практичних задач спеціалізованого фінансового аналізу.  

Висновки. Таким чином, фінансові розслідування недоречно обмежувати неправомірним відчуженням власності, до предмету 
може входити фінансова складова і інших злочинів.  
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Маматова Л.Ш. Теоретичні аспекти визначення категорії фінансовий потенціал підприємства. 
У статті розглядається сутність категорії «фінансовий потенціал підприємства». Визначена роль фінансового потенціалу в сукупному 
економічному потенціалі підприємства. Розглянутий взаємозв'язок фінансового потенціалу з іншими складовими сукупного потенціалу 
підприємства. В даний час підвищується самостійність підприємств, їх економічна і юридична відповідальність. Різко зростає значення 
фінансової стійкості суб'єктів господарювання. Все це значно збільшує роль аналізу їх фінансового стану: наявність, розміщення і 
використання грошових коштів. У зв'язку з цими умовами процесу аналізу фінансового потенціалу повинен передувати глибокий 
фінансовий аналіз функціонування підприємства по наступних питаннях: аналіз фінансового стану і визначення фінансових можливостей 
підприємства. Основні тенденції динаміки фінансового стану і підсумків діяльності підприємства можуть прогнозуватися з певною мірою 
точності шляхом поєднання формалізованих і неформалізованих засобів. 
Ключові слова: фінансовий потенціал, фінанси, потенціал, сукупний економічний потенціал, фінансові ресурси, майновий потенціал, 
потенційні фінансові можливості, стійкість.  
Маматова Л.Ш. Теоретические аспекты определения категории «финансовый потенциал предприятия». 
В статье рассматривается сущность категории «финансовый потенциал предприятия». Определена роль финансового потенциала в 
совокупном экономическом потенциале предприятия. Рассмотрена взаимосвязь финансового потенциала с другими составляющими 
совокупного потенциала предприятия. В настоящее время повышается самостоятельность предприятий, их экономическая и юридическая 
ответственность. Резко возрастает значения финансовой устойчивости субъектов хозяйствования. Все это значительно увеличивает роль 
анализа их финансового состояния: наличия, размещения и использования денежных средств. В связи с этими условиями процессу анализа 
финансового потенциала должен предшествовать глубокий финансовый анализ функционирования предприятия по следующим вопросам: 
анализ финансового состояния и определения финансовых возможностей предприятия. Основные тенденции динамики финансового 
состояния и итогов деятельности предприятия могут прогнозироваться с определенной степенью точности путем сочетания 
формализованных и неформализованных средств. 
Ключевые слова: финансовый потенциал, финансы, потенциал, совокупный экономический потенциал, финансовые ресурсы, 
имущественный потенциал, потенциальные финансовые возможности, устойчивость.  
Mamatova L. Theoretical aspects of determination of category «financial potential of enterprise». 
In the article nature of category is examined «financial potential of enterprise». A certain role of financial potential is in the combined economic 
potential of enterprise. The considered intercommunication of financial potential is with other constituents of the combined potential of enterprise. 
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Independence of enterprises rises presently, them economic and legal responsibility. The value of financial firmness of subjects of menage grows 
sharply. All of it considerably increases the role of analysis of them the financial state: presence, placing and use of money. In connection with these 
terms of process of analysis of financial potential the deep financial analysis of functioning of enterprise must be preceded on followings questions: 
analysis of the financial state determination of financial possibilities of enterprise. The basic tendencies of dynamics of the financial state and results 
of activity of enterprise can be forecast with the certain measure of exactness by combination of the formalized and unformalized facilities. 
Keywords: financial potential, finances, potential, combined economic potential, financial resources, property potential, potential financial 
possibilities, firmness.  

 
Постановка проблемы. Реальные условия функционирования предприятия определяют необходимость проведения анализа 

финансового потенциала предприятия и его оценки, которая позволяет определить особенности его деятельности, недостатки в работе и 
причины их возникновения, а также на основе полученных результатов выявить наиболее рациональные направления распределения 
финансовых ресурсов, выработать конкретные рекомендации по оптимизации деятельности. Результаты анализа финансового потенциала 
предприятия позволяют выявить уязвимые места, требующие разработки мероприятий по их ликвидации. 

Анализ последних исследований и публикаций.   Категория финансового потенциала является в течение длительного времени 
предметом дискуссий среди ученых-экономистов. Исследованию сущности аспектов экономического потенциала, посвящены труды: 
Виковой В.И.. Борисова А.Б., Калинеску Т.В., Колесникова О.О., Краснокутской Н., Лагун М.И., Лапина С.В., Лепехина О.В., Матковского 
Р.Б., Мигай Н.Б., Осипова Л.В., Ряснянского Ю.М., Савченко М.В. Сосненко Л.С., Шевченко-Марсель В.И., Шталь Т.В. и другие. 

Цель статьи исследования является систематизация и обобщение научных взглядов и исследований понятия финансовый 
потенциал предприятия с целью практической реализации развития субъектов предпринимательской деятельности. 

Деятельность экономического субъекта (предприятия) представляет собой сложную систему, которая формализуется и 
описывается показателями и направлена на поддержание, а чаще – на повышение своего финансового потенциала. Обеспечить четкую 
работу системы позволяет грамотное управление. Процесс управления отличается многосложностью функций и элементов. Система 
управления выполняет такие функции, как планирование, организация, регулирование, стимулирование и контроль. Выполнение этих 
функций осуществляется через принятие управленческих решений, которые должны быть своевременными и обоснованными. 
Обоснованность управленческих решений обеспечивает своевременный и качественный анализ потенциала предприятия. 

Понятие «финансовый потенциал», связано с происхождением его от латинского слова «potentia» – прямой перевод которого – 
возможность, мощность, скрытая сила. 

В самом общем понимании потенциал – это совокупность имеющихся средств, возможностей, которые могут быть мобилизованы, 
приведены в действие, использованы для достижения определенных целей. В условиях продолжающегося усиления конкуренции между 
предприятиями всё большее значение приобретают практические подходы к управлению и диагностике финансового потенциала. При этом 
указанное направление менеджмента является базовым по отношению к таким элементам как управление качеством, разработка и 
продвижение новых ассортиментных групп и т.д. 

Финансовый потенциал можно охарактеризовать как отношения, возникающие на предприятии по поводу достижения 
максимально возможного финансового результата при условии:  

- возможности привлечения капитала, в объеме необходимом для реализации эффективных инвестиционных проектов;  
наличия собственного капитала, достаточного для выполнения условий ликвидности и финансовой устойчивости;  
- рентабельности вложенного капитала;  
- наличия эффективной системы управления финансами, обеспечивающей прозрачность текущего и будущего финансового 

состояния.  
Основной целью управления финансовым потенциалом является оптимизация финансовых потоков с целью максимального 

увеличения положительного финансового результата. Для этого предприятие должно разрабатывать и эффективно применять 
соответствующие стратегии финансирования. [7] 

Формирование потенциала предприятия это процесс идентификации и создания спектра предпринимательских возможностей, его 
структуризации и построения определенных организационных форм для стабильного развития и воссоздания. В связи с этим, что 
формирование потенциала предприятия является сложным динамическим процессом, ориентированным на максимальное взаимодействие с 
внешней средой и обеспечением высокого качества его реализации [8]. 

Необходимость исследования понятия «финансовый потенциал», его составляющих, обусловлена потребностями разработки 
аппарат оценки и применения современных экономических подходов к управлению металлургическими предприятиями с учетом 
отраслевой специфики. 

Как считает исследователь Н. Краснокутска, потенциал предприятия, его   внутренняя  структура   и  формы   проявления  
представляют  собой 
сложный феномен, комплексное исследование, которое возможно лишь при условиях учета всей палитры научных идей и представлений 
[9]. 

Однако следует констатировать отсутствие в современной экономической науке единственного подхода к определению этого 
важнейшего понятия, его сути, содержания, оценки. Необходимо также отметить, что в течение длительных исследований, научными 
работниками выделены подходы и аспекты к исследованию и пониманию сущности категории «экономический потенциал» которые тоже 
имеют кое-что разное наполнение. 

В настоящее время в экономической литературе широко используется понятие «финансовый потенциал» как совокупность 
финансовых возможностей развития государства, регионов, фирм, домохозяйств. Исследования проводятся преимущественно на уровне 
предприятий. В рамках этих исследований сложился однотипный подход к определению понятия «финансовый потенциал» как 
совокупности финансовых ресурсов и доходов хозяйствующих субъектов, отражающих наличие и размещение средств, реальные и 
потенциальные финансовые возможности.  

На первом этапе зарождения научного управления (первая половина XX столетия) термин «потенциал» употреблялся в точных 
науках: химии, физике, биологии, математике и определялся как: «потенциал магнитный» - «величина, которая характеризует магнитное 
поле»; «потенциал электрический» - «скалярная величина, которая характеризует энергетические условия в электростатическом поле»; 
«потенциал» - «одна из характеристик векторного поля» [15]. 

На втором этапе с развитием теории управления на основе экстраполяции и концепций классического менеджмента, термин 
потенциал» находит свое практическое приложение при исследовании отраслей и разных производств. В этот период широко используются 
такие понятия как «ресурсный потенциал», «экономический потенциал страны» и «народнохозяйственный потенциал» и тому подобное.  
Следует отметить, то переход от второго к третьему этапу является постепенным и в известной мере «размытым». 

На третьем этапе в процессе развития концепции стратегического управления использования срока «потенциал» смещается в 
сторону исследования потенциала организации. 

Для рассмотрения понятия «финансовый потенциал» необходимо исходить из сущности его двух составляющих — «финансы» и 
«потенциал», которые представлены в табл. 1. 

В процессе исследования финансового потенциала предприятия требуется увязать это понятие с более общим понятием 
совокупного экономического потенциала предприятия, определяющим возможности последнего в различных сферах деятельности. 

Такие авторы, как Е.Б. Стародубцева, Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский под экономическим потенциалом понимают совокупную 
способность экономики предприятия осуществлять производственно-хозяйственную деятельность, выпускать продукцию, удовлетворять 
общественные потребности, определяемую вовлекаемыми природными ресурсами, трудовым, научно-техническим потенциалом, 
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накопленным капиталом. 
Таблица 1 

Экономическое содержание понятий «финансы» и «потенциал» 
Финансы Потенциал 

finansia — любой денежный платеж; понятие, связанное с 
системой денежных отношений между населением и 
государством по поводу образования государственных фондов 
денежных средств [1] 

potentia — способность, обладание достаточной силой для 
проявления каких-либо действий или  деятельности; то, что 
существует в скрытом виде и может проявиться при 
определенных возможностях [1] 

Совокупность денежных средств государства, предприятия, 
система формирования и распределения этих средств [2] 

Степень мощности в каком-нибудь отношении, совокупность 
средств, возможностей, необходимых для чего-нибудь [2] 

Совокупность материальных средств, необходимых для 
удовлетворения потребностей государства и различных  
общественных союзов [3] 

Совокупность средств, условий, необходимых для ведения, 
поддержания, сохранения чего-нибудь [4] 

Денежные отношения, возникающие в процессе 
распределения и перераспределения стоимости валового 
общественного продукта и части национального богатства в связи 
с формированием денежных доходов и накоплений у субъектов 
хозяйствования и государства и использованием их на 
расширенное воспроизводство, материальное стимулирование 
работающих, удовлетворение социальных и других  

потребностей общества [6] 

Средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии и 
могущие быть мобилизованы, приведены в действие, 
использованы для достижения определенной цели, осуществления 
плана, решения какой-либо задачи; возможности  

отдельных лиц, общества, государства в определенной 
области [5] 

 

 
В.В. Ковалев рассматривает экономический потенциал, как способность предприятия достигать поставленные перед ним цели, 

используя имеющиеся у него материальные, трудовые и финансовые ресурсы. Он выделяет две стороны экономического потенциала: 
имущественный потенциал организации и ее финансовое положение. По его мнению, имущественный потенциал (ресурсы, приобретенные 
предприятием в результате событий прошлых периодов, от которых оно ожидает экономической выгоды в будущем) как составляющая 
экономического потенциала предприятия сопоставляется с величиной заимствованных средств (источников финансирования) и 
результатом этого сопоставления является определение финансового состояния, которое определяет возможность дальнейшего развития 
хозяйствующего субъекта и создает результат его финансово-хозяйственной деятельности [10, с. 45-52]. 

В научной литературе потенциал определяется как способность обладать достаточной силой для проявления каких-либо действий, 
какой-либо деятельности; то, что существует в скрытом виде и может проявиться при определенных условиях. Потенциал – это 
возможность, наличные силы, которые могут быть пущены в ход, использованы. Производным от этих понятий является понятие 
потенциала, под которым понимается степень мощности, скрытых возможностей в каком-либо отношении, совокупность средств, 
необходимых для чего-либо. 

В других источниках приводится определение термина "потенциал" как средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии и 
могущие быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для достижения определенных целей, осуществления плана; решения 
какой-либо задачи; возможности отдельного лица, общества, государства в определенной области". 

Некоторые источники под потенциалом предприятия подразумевают всю совокупность показателей и факторов, определяющих его 
возможности, средства, запасы, способности, ресурсы, производственные резервы, которые могут быть использованы в хозяйственной 
деятельности [11]. 

К особенностям потенциала предприятия можно отнести его вероятностный характер, поскольку величина потенциала зависит и от 
"слабого звена" – наименее развитой его составляющей, от изменений в качестве, пропорциях ресурсов, а также условий среды, в которой 
действует предприятие. 

Опора на эти данные делает возможным формулирование понятия совокупного экономического потенциала предприятия, наиболее 
полно и точно отразить его сущность. Таким образом, совокупный экономический потенциал предприятия следует понимать как степень 
мощности, уровень возможностей для обеспечения своей конкурентоспособности, обусловленные имеющимися в распоряжении 
предприятия ресурсами и способностью предприятия к их эффективному использованию и воспроизводству. Совокупный экономический 
потенциал предприятия определяется размерами производственной мощности, количеством и качеством трудовых и финансовых ресурсов, 
доступом предприятия к природным ресурсам, инновационным и образовательным заделом развития, другими запасами и источниками 
простого и расширенного воспроизводства, необходимых для достижения заданного уровня конкурентоспособности предприятия. 

Совокупный экономический потенциал предприятия представляет собой интегрированную систему, объединяющую в себя 
взаимосвязанные, взаимозависимые и производственный, финансовый, трудовой, инновационный, природный и образовательный 
потенциалы. 

В непосредственной зависимости от финансового потенциала, его величины и эффективности, находится производственный 
потенциал предприятия. Он представляет собой производственную мощность предприятия и определяется наличием материальных 
факторов производства, размером капитала предприятия, то есть потенциальный объем производства продукции, потенциальные 
возможности основных средств, потенциальные возможности использования сырья и материалов. Это объясняется тем, что уровень 
развития трудового потенциала влияет на возможности повышения производительности труда, что, в свою очередь, определяет 
возможность увеличения производственной мощности и прибыли. 

Производственный потенциал может возрастать в зависимости от размера и качества финансового потенциала, а также вследствие 
получения незатрудненного доступа к природным ресурсам, а совокупный экономический потенциал предприятия в целом определяется 
возможностями предприятия вовлекать в производство финансовые и природные ресурсы, (то есть природным и финансовым 
потенциалом). 

Трудовой потенциал посредством использования знаний, просвещенности персонала предприятия, необходимых для выявления и 
решения проблем, стоящих перед предприятием, взаимодействуя с другими элементами совокупного экономического потенциала, создают 
условия для повышения степени мощности предприятия и обеспечения его конкурентоспособности. 

Экономический потенциал и конкурентоспособность предприятия напрямую зависят от взаимодействие производственного, 
финансового, трудового, образовательного и инновационного потенциала (воплощающего в себе наличный научно-технический задел) 
создает возможность своевременного проведения и внедрения в производство научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок, что позволяет обеспечивать высокую конкурентоспособность выпускаемой продукции. 

В зависимости от структуры ресурсов, формирующих совокупный экономический потенциал, структуры вложений в формирование 
и развитие совокупного экономического потенциала, а также по преобладающему фактору развития можно выделить следующие 
классификационные группы совокупного экономического потенциала: 

 совокупный экономический потенциал с высокой долей затрат на формирование производственного потенциала; 
 совокупный экономический потенциал с высокой долей затрат на формирование финансового потенциала, что характерно 

для холдинговых компаний; 
 совокупный экономический потенциал с высокой долей затрат на формирование трудового потенциала (характерный для 

предприятий с трудоемким производством); 
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 совокупный экономический потенциал с высокой долей затрат на формирование научно-технического и образовательного 
потенциала (предприятия, обладающие наукоемким производством, требующим применения высоких технологий); 

 совокупный экономический потенциал с высокой долей затрат на вовлечение природных ресурсов в производство. 
Существует еще одни подход, согласно которому к составляющим потенциала промышленного предприятия необходимо отнести: 
 рыночный потенциал: потенциальный спрос на продукцию и доля рынка, занимаемая предприятием, потенциальный объем 

спроса на продукцию предприятия, предприятие и рынок труда, предприятие и рынок факторов производства; 
 производственный потенциал: потенциальный объем производства продукции, потенциальные возможности основных 

средств, потенциальные возможности использования сырья и материалов, потенциальные возможности профессиональных кадров; 
 финансовый потенциал: потенциальные финансовые показатели производства (прибыльности, ликвидности, 

платежеспособности), потенциальные инвестиционные возможности [12, c. 56-58]. 
Анализ научной литературы в области финансового менеджмента, как и в случае определения сущности совокупного 

экономического потенциала предприятия, также не дает, исчерпывающего понятия финансового потенциала. 
Другие авторы под финансовым потенциалом понимают совокупность финансовых и экономических ресурсов предприятия, 

обеспечивающих его поступательное развитие и самостоятельность. 
Факторами, формирующими финансовый потенциал являются: финансовая устойчивость предприятия; способность точно и 

своевременно осуществлять свои финансовые обязательства; инвестиционные возможности предприятия; возможность привлечения 
дополнительных финансовых ресурсов; эффективность использования капитала (собственного и заемного); эффективность управления 
активами; используемая политика в области управления рисками [11]. 

Источником формирования финансового потенциала являются финансовые, инвестиционные и кредитные ресурсы. 
Финансовые ресурсы – денежные доходы, накопления и поступления, находящиеся в распоряжении хозяйствующего субъекта и 

предназначенные для выполнения финансовых обязательств, осуществления затрат по простому и расширенному воспроизводству и 
экономическому стимулированию на предприятии. 

Формирование финансовых ресурсов осуществляется за счет собственных и заемных средств. Первоначально финансовые ресурсы 
появляются в момент создания предприятия и отражаются в уставном фонде. 

Кредитные ресурсы нужны для предприятия, потому что во время колебания потребностей финансовых ресурсов их наличие может 
не равняться, необходимо оценить возможность для предприятия возместить заемные средства с процентами в срок, если существует 
возможность, так как автоматически увеличиваются затраты. 

Сущность управления финансовым потенциалом заключается в эффективном использовании финансового механизма для 
достижения стратегических и тактических целей предприятия. Важнейшим аспектом финансового потенциала является не наличие 
финансовых ресурсов как таковых в конкретный момент времени, а способность предприятия в кратчайшие сроки, в полном объеме и с 
минимальными потерями воссоздать необходимые активы. Этот аспект очень важен тем, что в эру жесточайшей конкуренции все ресурсы 
предприятия задействованы в производстве и к ним предъявляются достаточно жесткие требования в отношении эффективности 
использования. Поэтому предприятие просто не в состоянии держать какие-нибудь существенные резервы для вероятных колебаний в 
деловой активности. В этом и заключается, пожалуй, главная сущность понятия потенциала: "не иметь сейчас, а способность создать". 

Существование финансового потенциала предприятия возможно при следующих условиях: наличие собственного капитала, 
достаточного для реализации текущей деятельности при выполнении минимально необходимых условий ликвидности и финансовой 
устойчивости; возможность привлечения заемного капитала как показателя развития предприятия; рентабельность вложенного капитала. 

Финансовый потенциал отражается в совокупном денежном потоке предприятия. Именно структурам состав денежного потока 
отражает текущее состояние потенциала предприятия и тенденции в его изменении. 

Финансовый потенциал характеризуется финансовой независимостью предприятия, его финансовой устойчивостью и 
кредитоспособностью (ликвидностью) [13]. 

К числу наиболее вероятных причин, обуславливающих, неустойчивое финансовое состояние следует отнести: 
неудовлетворительную структуру имущества предприятия; падение степени ликвидности; производство продукции невысокого качества; 
значительная доля просроченной дебиторской и кредиторской задолженности; невысокий уровень собственных источников; нарушение 
финансового равновесия, а соответственно нестабильность; обеспечения финансовыми ресурсами предприятия; нерациональная структура 
и соотношение активов и пассивов; низкий уровень использования производственных мощностей. 

Выводы. Большинство авторов современных публикаций отождествляют финансовый потенциал с финансовыми ресурсами. Но 
эти два понятия не идентичны, хотя близки по содержанию. 

Финансовые ресурсы предприятия – это все источники денежных средств, аккумулируемые предприятием для формирования 
необходимых ему активов в целях осуществления всех видов деятельности как за счет собственных доходов, накоплений и капитала, так и 
за счет различного рода поступлений. Сегодня в формировании финансовых ресурсов важную роль играют привлеченные средства в виде 
банковского кредита, займов, кредиторской задолженности, долевого участия и т.п. Предприятие должно руководствоваться общими 
принципами максимизации доходности и минимизации рисков. 

Фоминым П.А., Старовойтовым М. К. предлагается другое определение финансового потенциала предприятия. Финансовый 
потенциал промышленного предприятия – это отношения, возникающие на предприятии по поводу достижения максимально возможного 
финансового результата при условии: наличия собственного капитала, достаточного для выполнения условий ликвидности и финансовой 
устойчивости; возможности привлечения капитала, в объеме необходимом для реализации эффективных инвестиционных проектов; 
рентабельности вложенного капитала; наличия эффективной системы управления финансами, обеспечивающей прозрачность текущего и 
будущего финансового состояния [14]. 

Таким образом, опираясь на предложенное определение, под финансовым потенциалом в данной статье подразумевается 
способность предприятия достигать поставленные перед ним цели максимизации финансовых результатов деятельности, эффективно 
оперируя и используя имеющиеся у него финансовые ресурсы. 

 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 
1.  Современный словарь иностранных слов: ок. 20 000 слов / под ред. Л. Н. Комарова. М.: Русский язык, 2000. 742 с.  
2. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. М.: Азбуковник, 1999. 
944 с. 
3. Волков A. M. Перспективное планирование финансовых ресурсов. М.: Финансы, 1976. 
4. Толковый словарь русского языка: электронная версия 4-томного словаря / под ред. Д. Н. Ушакова. М.: Изд-во ЭТС, 1999 (+ CD-ROM). 
5. Большая советская энциклопедия: В 30 т. Т. 20 / под ред. А. М. Прохорова. М.: Советская энциклопедия, 1975. 608 с. 
6. Финансы / под ред. В. М. Родионовой. М.: Финансы и статистика, 1993. 432 с. 
7. Фомин П.А., Старовойтов М.К. Особенности оценки производственного и финансового потенциала промышленных предприятий// 
http://www.cis2000.ru. 
8. Ареф’ева О.В. Економічні засади формування потенціалу підприємства / О.В. Ареф’ева, Т.В. Харчук // Актуальні проблеми економіки 
– 2008. - №7(85). – С. 71-76. 
9. Краснокутська Н. Дефініція поняття «потенціал підприємства» в контексті розвитку мікроекономічної теорії / Н. Краснокутська // 
Вісник КНТЕУ. – 2008. - №5. – С. 54-71.  
10.  Волков, А., Куликов, М., Марченко, А. Создание рыночной стоимости и инвестиционной привлекательности – М.: Вершина, 2007. – 



ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ  
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ  ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 446

304 с. 
11.  Войцеховская, И.А. Потенциал предприятия как основа его конкурентоспособности // Проблемы современной экономики. – 2005. - 
№1. – С.27-35. 
12.  Банк, В.Р., Банк, С.В., Тараскина, А.В. Финансовый анализ: учеб. Пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 34 с. 
13.  Банчева, А. Управление финансовым потенциалом организации // Маркетинг. – 2007. – №4. – С. 24-34. 
14.  Фомин, П.А., Старовойтов, М.К. Особенности оценки производственного и финансового потенциала промышленного предприятия // 
Среднее профессиональное образование. – 2002. - № 11. – С. 24-37. 
15.  Буханець В.В. Економічний механізм формування технічного потенціалу залізорудних підприємств: автореф. дис.. канд.. екон. наук: 
08.06.01 / В.В. Буханець. – Кривий Ріг, 2005. - 18 с. 

 
 

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕАТИВНОСТИ ПЕРСОНАЛА 

 
Мартякова Е.В., д.э.н., проф., заведующая кафедрой «Управление производством» Донецкого национального технического университета 
(Украина) 
Крикуненко Д.А., аспирант кафедры «Управление производством» Донецкого национального технического университета (Украина)   
 
Мартякова О.В., Крикуненко Д.О. Економіка знань як інституційне середовище інноваційного розвитку підприємств за рахунок 
використання креативності персоналу. 
У науковій статті розглядається широкий спектр проблем переходу від постіндустріальної економіки до інноваційної економіки, вищим 
рівнем розвитку якої виступає економіка знань. Саме економіка знань як інституційне середовище інноваційного розвитку наукоємних 
підприємств може послужити відправною точкою необхідних трансформаційних перетворень, життєво необхідних вітчизняній економіці. 
Обґрунтовано положення про роль використання прихованого, креативного потенціалу персоналу підприємства в діяльності по створенню 
інноваційних продуктів, які здатні значною мірою вплинути на приріст економічної ефективності різних економічних систем і підвищити 
загальний рівень добробуту населення. Доведено та обґрунтовано існування великої сукупності факторів, що безпосередньо впливають на 
сповільнення процесу інноваційного розвитку підприємств, що створює значні загрози втрати конкурентних позицій на ринку у порівнянні 
з закордонними суб’єктами господарської діяльності, функціонування яких базується саме на постійній розробці та впровадженні 
інноваційних розробок. Запропоновано власну структуру економіки знань та її основних компонентів, ключовими з яких є: високоякісний 
людський капітал та індивідуальний людський капітал. 
Ключові слова: економіка знань, інституційне середовище, інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, персонал, креативність, 
креативні здібності, персонал. 
Мартякова Е.В., Крикуненко Д.А. Экономика знаний как институциональная среда инновационного развития предприятий за счет 
использования креативности персонала. 
В научной статье рассматривается широкий спектр проблем перехода от постиндустриальной экономике к инновационной экономике, 
высшим уровне развитием которой выступает экономика знаний. Именно экономика знаний как институциональная среда инновационного 
развития наукоемких предприятий может послужить отправной точкой необходимых трансформационных преобразований, жизненно 
необходимых отечественной экономике. Обосновано положение о роли использования скрытого, креативного потенциала персонала 
предприятия в деятельности по созданию инновационных продуктов, которые способны в значительной степени повлиять на приращение 
экономической эффективности различных экономических систем и повысить общий уровень благосостояния населения. Доказано и 
обосновано существование большой совокупности факторов, непосредственно влияющих на замедление процесса инновационного 
развития предприятий, что создает значительные угрозы потери конкурентных позиций на рынке по сравнению с зарубежными субъектами 
хозяйственной деятельности, функционирование которых базируется именно на постоянной разработке и внедрении инновационных 
продуктов. Предложено собственную структуру экономики знаний и ее основных компонентов, ключевыми из которых являются: 
высококачественный человеческий капитал и индивидуальный человеческий капитал. 
Ключевые слова: экономика знаний, институциональная среда, инновационная деятельность, инновационное развитие, персонал, 
креативность, креативные способности, персонал. 
Martyakova E.V., Krikunenko D.A. The knowledge economy as the institutional environment of innovative enterprise development through 
the use of creative personnel. 
In a scientific article discusses a wide range of problems of transition from a post-industrial economy to an innovation economy, the higher the level 
of development of which is the knowledge economy. It is the economy of knowledge as the institutional environment of innovation development of 
knowledge-based enterprises can serve as a starting point the necessary transformational changes that are vital to the national economy. Justified 
position on the role of the use of the hidden, the creative potential of plant personnel in efforts to create innovative products that can have a significant 
impact on the increase of economic efficiency of different economic systems, and improve your overall well-being. Proved the existence of a large set 
of factors that directly impact on slowing down the development of innovative enterprises, which creates a substantial risk of losing competitive 
position in the market as compared to foreign business entities whose operation is based on a continuous development and introduction of innovative 
products. Proposed its own structure of the knowledge economy and its major components, the key ones are: high quality human capital, and 
individual human capital. 
Keywords: knowledge economy, the institutional environment, innovation, innovative development, staff, creativity, creative ability, personnel. 
 

Постановка проблемы. Современные трансформационные процессы, которые развиваются стремительными темпами, и находят 
свое непосредственное отображение в экономике нашей страны, требуют кардинальных изменений во всех ее сферах, особенно это 
актуально для сектора человеческого интеллектуального капитала. При этом стоит отметить, что на смену традиционным, советским 
формам управления предприятиями различных отраслей промышленности приходят новые, передовые, инновационные методы, в основе 
которых положено использование зарубежного опыта развития экономических систем, а сочетание процессов становления персонала 
становится неотъемлемой частью создания новой категории управленческих инноваций. 

Инновационно-организованная деятельность, направленная на развитие персонала предприятия, предусматривает развитие и 
использование креативных способностей каждого работника, включая его когнитивную, эмоционально-волевую, мотивационную, 
ценностную, психологическую составляющие. 

 Развитие и накопление человеческого капитала относится к одним из основных показателей динамики развития экономических 
систем и общества в целом и является достоверным показателем научно-технического прогресса, направленного на динамическую 
разработку и реализацию инновационных продуктов предприятиями различных отраслей промышленности Украины.  

Рассматривая человеческий капитал в контексте осуществления хозяйственной деятельности субъектами предпринимательской 
деятельности, необходимо отметить неоспоримый факт того, что именно персонал, представленный высокопрофессиональными 
сотрудниками, должен обеспечить динамический процесс устойчивого инновационного развития соответствующей экономической 
системы.  
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При таких условиях, создание новой экономики, основанной на знаниях, навыках, квалификации человека, становится одним из 
основных и ключевых приоритетов политики развивающихся государств. Выполнение рассматриваемой стратегической задачи 
предусматривает создание наиболее динамично развивающейся экономики, в основе которой лежит необходимость инвестиционной 
деятельности в человеческий ресурс, также предусматривает устойчивый экономический рост за счет создания инновационных продуктов 
во многих сферах хозяйствования, ключевой из которых является сектор высоких технологий. Это позволит усилить влияние на 
социальную сферу, обеспечивая высокий уровень жизни населения и создаст предпосылки уменьшения показателя безработицы. 

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические и практические аспекты управления креативностью персонала как 
метода повышения эффективности инновационной деятельности, активизации инновационного развития в институциональной среде 
экономики знаний, нашли свое отражение во многих работах зарубежных и отечественных ученых: Т. Тюриной [15], Н.И. Булки [2], Л.Л. 
Ревуцкого [13], И.А. Маркиной [12], А.Н. Гузевой [4], Х. Гэйвина [20], Ф. Баррона, Д. Харрингтона [18; 17], Р. Стернберга [22], К. Тейлора, 
Г. Муни [23], А. Ротенберга [21], Э. Фромма [3], Дж. Келли [6], Дж. Гилфорда [19; 10], Е.П. Торренса [9] и др. 

Выделение нерешенной проблемы. Институционально-трансформационные процессы перехода от постиндустриальной 
экономики к экономике знаний в Украине имеют достаточно медленные темпы, что обусловлено низким уровнем инвестиционных 
вложений в человеческий капитал, непониманием потенциальных возможностей экономического эффекта долгосрочных инвестиций такого 
рода. При этом рассматривая экономику знаний как институциональную среду инновационного развития предприятий, нельзя не учитывать 
и дополнительные рычаги влияния на данные процессы. Одним из таких факторов непосредственного воздействия выступает креативность 
персонала предприятия. 

Цель исследования заключается в определении места и значения экономики знаний как институциональной среды 
инновационного развития предприятий, за счет использования креативности персонала. 

Результаты исследования. Большое количество отечественных и зарубежных ученых, занимающихся исследованиями проблем 
становления и развития среды экономики знаний, отмечают, что развитие персонала предприятия лежит в основе показателя 
прогрессивности общества, и представляет собой ключевой компонент научно-технического прогресса. При таких условиях существует 
возможность создания вектора динамической разработки и реализации инновационных продуктов предприятиями [1, c. 163-164]. Для более 
детального анализа степени активности предприятий в сфере инновационной деятельности и процессов, происходящих в экономике 
знаний, рассмотрим показатели реализации инноваций на промышленных предприятиях Украины с 2003 по 2012 гг. (табл. 1.). 

Таблица 1. 
Показатели реализации инноваций на промышленных предприятиях Украины за 2003-2012 гг. [5] 

Внедрено новых технологических 
процессов 

Освоено производство 
инновационных видов 

продукции, наименований 
Года 

Удельный вес 
предприятий, 

которые внедряли 
инновации, % Всего 

в т.ч. малоотходные, 
ресурсосберегающие 

Всего 
из них 

новые виды 
техники 

Удельный вес 
реализованной 
инновационной 
продукции в 

объеме 
промышленной,% 

1 2 3 4 5 6 7 
2003 11,5 1482 606 7416 710 5,6 
2004 10,0 1727 645 3978 769 5,8 
2005 8,2 1808 690 3152 657 6,5 
2006 10,0 1145 424 2408 786 6,7 
2007 11,5 1419 634 2526 881 6,7 
2008 10,8 1647 680 2446 758 5,9 
2009 10,7 1893 753 2685 641 4,8 
2010 11,5 2043 479 2408 663 3,8 
2011 12,8 2510 517 3238 897 3,8 
2012 13,6 2188 554 3403 942 3,3 
 
Представленные статистические данные, содержащиеся в табл. 1 свидетельствуют о том, что количество субъектов хозяйственной 

деятельности, которые задействованы в процессах реализации и внедрении инноваций остается на достаточно низком уровне. Углубленный 
анализ полученных данных позволяет утверждать, что существующая динамика внедрения инноваций на промышленных предприятиях 
непосредственно связана с количеством разработанных инновационных продуктов, недостаточными объемами научно-исследовательских 
работ и задействованных учреждений научной направленности. В этой ситуации дополнительно необходимо отметить существование 
проблемы квалификационной подготовки кадров, занятых в сфере создания инноваций. Руководители большинства отечественных 
предприятий уделяют значительное внимание мотивационному обеспечению работников, их развитию в соответствии с современными 
требованиями национальной экономики, переквалификации, однако, недостаточно внимания уделяется исследованию скрытых 
способностей работников, к которым можно с уверенностью отнести креативность. Такого рода исследования, должны предусматривать 
выявление скрытого потенциала персонала предприятия и создания соответствующей системы управления категориями, которые 
рассматриваются в представленном научном исследовании.  

Исследования основных и косвенных предпосылок и факторов замедления процесса инновационного становления предприятий и 
динамических сил, которые непосредственно влияют на процесс инновационного развития субъектов хозяйствования, позволяют сделать 
вывод, что ключевое звено интенсификации рассматриваемых процессов представлено именно персоналом предприятия. Высокие 
показатели качественных характеристик кадрового состава могут создать надежные предпосылки стремительного перехода от 
постиндустриальной экономики к экономике знаний. При этом экономику знаний следует рассматривать как высший этап развития 
инновационной экономики, где ключевым звеном взаимодействия выступает интеграция человеческого капитала и накопленного объема 
знаний.  

Стоит отметить, что среди знаний, интеллекта, навыков и других способностей личности, особую роль играет креативность. 
Проведенный анализ значимости и влияния креативности, динамики процессов инновационного развития, позволяют с высокой 
вероятностью утверждать, что именно за счет использования креативности каждым сотрудником предприятия можно достичь высоких 
показателей инновационной активности.  

При этом на отечественных предприятиях целесообразно создавать систему управления креативностью, предусматривающую 
интеграцию различных ресурсов, целей, навыков, знаний и интеллекта персонала. 

Ученый И.М. Подкаменный утверждает, что современные тенденции развития отечественной экономики непосредственно связанны 
с инновационной активностью предприятия и требуют четкого управления процессами усиления различных конкурентных преимуществ во 
всех сферах разработки и внедрения инновационных продуктов. Ключевым звеном организации эффективной инновационной деятельности 
выступают именно нематериальные активы – человеческие ресурсы, с присущими им индивидуально-психологическими 
характеристиками, уровнем интеллекта, навыками, которые могут быть использованы при создании инновационных продуктов. 
Безусловно, ключевые сотрудники наукоемких предприятий выступают важным компонентом рассматриваемой экономической системы и 
обеспечивают динамичное инновационное развитие субъектов хозяйственной деятельности. При этом инвестиции в образование, 
квалификацию персонала, разработку и внедрение инновационных технологий в информационной сфере, ежегодно демонстрируют рост на 
уровне 3,5 %, при этом аналогичный показатель основных средств составил соответственно 2,1 % [11 , с . 78]. 
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Исследуя необходимые ресурсы и динамические силы, обеспечивающие процесс инновационных преобразований, повышающие 
уровень инновационной активности предприятий, целесообразно рассмотреть совокупность факторов замедления инновационного 
развития, внедрения инноваций, а также те, которые негативно влияют на продолжительность цикла инновационных изменений (рис. 1.) 
[14, с . 72]. 
 

 
 

Рис. 1. Факторы замедление процесса инновационного развития [14, с. 72] 
 

Анализ представленных факторов замедления инновационного развития наукоемких предприятий позволяет утверждать, что 
ключевое звено обеспечения эффективного процесса инновационного развития представлено высококвалифицированными сотрудниками и 
их ключевыми способностями. При этом именно качественные параметры персонала создают предпосылки стремительного перехода от 
постиндустриальной экономики к экономике знаний. В таком аспекте экономику знаний целесообразно рассматривать как высший уровень 
развития инновационной экономики, ключевым элементом которой является человеческий капитал.  

 
 

Рис. 2. Структура экономики знаний и ее ключевых компонентов 
Ученый И. Комаров проанализировав опыт зарубежных исследователей приходит к выводу, что в последнее время резко возросла 

ценность именно интеллектуальных ресурсов предприятия по сравнению с имеющимися материальными ресурсами [7]. 
Проведя глубокий анализ научных работ Ю.А. Корчагина [8] и А.В. Шульгиной [16], можно сделать вывод, что человеческий 

капитал как один из компонентов экономики знаний, состоит из трех элементов: человеческого капитала субъекта хозяйственной 
деятельности, индивидуального человеческого капитала и национального человеческого капитала. В таком контексте индивидуальный 
человеческий капитал целесообразно рассматривать как один из видов капитала, который отражает: интеллект, накопленные знания, 
навыки субъекта, необходимые для создания инновационных продуктов. Одно из главных преимуществ такого рода продуктов является их 
социально-экономическая, техническая, научная ценность, которая обеспечивает получение необходимой экономической эффективности 
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соответствующего уровня.  
Рассмотрим предложенную структуру экономики знаний и ее ключевых компонентов, направленную на обеспечение 

инновационных преобразований на предприятиях, которая представлена на рис. 2, с целью установления индивидуального человеческого 
капитала в процессе управления инновационным развитием субъектов хозяйственной деятельности различных отраслей промышленности 
Украины. 

Представленная на рис. 2 структура экономики знаний и ее ключевые компоненты позволяет сделать заключение о том, что 
высококачественный человеческий капитал, способный обеспечить разработку инновационных продуктов, включает в себя несколько 
компонентов. В этом контексте, индивидуальный человеческий капитал целесообразно рассматривать как особый вид ресурсов, состоящий 
из знаний, практических навыков, интеллекта и креативности работника предприятия. Именно совокупность и интеграция отдельных 
элементов индивидуального человеческого капитала позволяют персоналу предприятия создавать инновационные продукты, тем самым 
осуществляя коммерциализацию имеющихся знаний и скрытого, креативного потенциала сотрудников. Именно поэтому, особое место в 
становлении устойчивого инновационного развития наукоемких субъектов хозяйственной деятельности отводится креативности 
сотрудников.  

Разработка и реализация модели управления инновационной деятельности должна базироваться на интеграции используемых и 
скрытых способностях сотрудников в совокупности со стратегическими целями наукоемкого предприятия. В этих условиях знания и 
креативный потенциал персонал становятся ключевым фактором роста экономической системы, без которых невозможно достичь высокого 
уровня научно-технического прогресса. Интеграция грамотно-организованного управления инновационной и инвестиционной 
деятельностью предприятия позволит достичь высоких показателей экономической эффективности, за счет приращения новых знаний, 
передового опыта и технологий, создания инновационных продуктов. 

Выводы и предложения. Рассматривая экономику знаний как институциональную среду инновационного развития предприятия 
можно отметить, что на данном этапе развития отечественной экономики, она становиться ее базовым и универсальным компонентом. 
Именно за счет использования знаний и широкого спектра скрытых способностей работников, в том числе и креативности, можно достичь 
стабильных показателей приращения экономической эффективности. Таким образом, экономику знаний с уверенностью можно назвать 
социально-направленной экономикой, способной принести значительную долгосрочную выгоду не только субъектам хозяйственной 
деятельности, но и населению государства в целом. Большой объем накопленных знаний в совокупности с эффективным управлением 
инновационной деятельностью предприятий могут обеспечить высокий уровень развитости страны и благосостояния ее населения. 
 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

1. Альшуллер Г. С. О психологии изобретательского творчества / Г. С. Альшуллер, Р. Б. Шапиро // Вопросы психологии. – 1956. – 
№ 6. – С. 37–49. 

2. Булка Н. І. Розвиток креативності у молодших школярів із порушеними соціальними зв’язками : автореф. дис. на здобуття наук, 
ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Н. І. Булка. – Одеса, 2005. – 19 с. 

3. Бурменcкая Г. В. Одаренные дети.: / Г. В. Бурменская, В. М. Слуцкий ; пер. с. англ. – М., 1991. – 376 с. 
4. Гузева Е. М. Развитие креативности персонала в предпринимательских структурах на основе внутриорганизационного поведения 

/ Е. М. Гузеева // Креативная экономика. – 2009. – № 10 (34). – С. 27–32. 
5. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua 
6. Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е. П. Ильин. – Спб. : Питер, 2009. – 434 с. 
7. Комаров И. Интеллектуальный капитал / И. Комаров // Персонал. — 2000. — № 5. — С. 54–62. 
8 Корчагин Ю. А. Широкое понятие человеческого капитала [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.lerc.ru/?part=articles&art=3&page=22 
9. Креативный сотрудник [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://meoni-personal.ru/art10.html 
10. Леонова С. Креативність як чинник професійного саморозвитку особистості / С. Леонова // Матеріали наук.-практ. конф. 

[«Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки»], (Тернопіль, 18 трав. 2011 р.). – Тернопіль : ТНТУ, 2011. – С. 100–102. 
11. Маленков Ю. А. Новый российский менеджмент корпоративных структур / Ю. А. Маленков // Образование и Бизнес. – 2000. – № 

27 (51). – С. 18–23. 
12. Маркіна І. А. Наукові підходи до визначення понять «креативність» та «креативний потенціал» / Маркіна І. А., Л. М. 

Шимановська-Діанич // Економіка Криму. – 2011. – № 1(34). – С. 289–295. 
13. Ревуцкий Л. Д. Креативность экономически активного человека: понятие, показатели, оценка, учет и контроль / Л. Д. Ревуцкий // 

Экономические отношения. – 2011. – № 1 (1). – С. 3–9.  
14. Сизоненко В. О. Інноваційне підприємство – форма реалізації інтелектуальної власності / В. О. Сизоненко, Л. В. Овчаренко // 

Наукові записки НаУКМА. – 2000. – Т. 18. – С. 64–72. 
15. Тюріна Т. Г. Феномен інтуїції / Т. Г. Тюріна. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Львів : СПОЛОМ, 2005. – 120 с. 
16. Шульгина Е. В. Развитие человеческого потенциала. Практика работы с бизнесс-корпрорациями и муниципальными структурами 

управления [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.dvforum.ru/2008/ doklads/ks6_shulgina.aspx 
17. Яковлева E. JI. Психология развития творческого потенциала личности / Е. Л. Яковлева. – М. : Московский психолого-

социальный институт, 1997. – 224 с. 
18. Barron F. Creativity, intelligence and personality / F. Barron, D. Harrington // Ann. Rev. Of Psychol. – 1981. – № 32. – P. 439–476. 
19. Guilford J. P. Creative talents: Their nature, uses and development / J. P. Guilford. – N.Y. : Bearly Limited, 1986. 
20. Mumford M. Creativity syndrome: integration, application and innovation / M. Mumford, S. Gustafson // Psychological Bulletin. – 1988. – 

№ 103. – P. 27–43. 
21. Rothenberg A. The process of Janusian Thincing in creativity / A. Rothenberg // Archives of General Psuchiatry. – 1976. – № 33. – P. 17–

26. 
22. Sternberg R. General intellectual ability / R. Sternberg // Human abilities by R. Sternberg. – 1985. – P. 5–31. 
23. Taylor C. W. Various Approaches to and Definitions of creativity // R. J. Sternberg (Ed.). – Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1988. – P. 

99–124. 
 
 

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА ГЛОБАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ АРХІТЕКТУРИ 
 
Медведкіна Є.О., к.е.н., докторант НІСД, доцент кафедри «Міжнародна економіка», Донецький національний університет   
 
Медведкіна Є.О. Інституціональна складова глобальної трансформації світової фінансової архітектури. 
В статті проаналізовано основні завдання реформування фінансової архітектури. Визначено участь міжнародних фінансових організацій у 
заходах з реформування світової фінансової архітектури. Доведено, що система інститутів глобального (наднаціонального) рівня світової 
фінансової архітектури носить роздроблений і спеціалізований характер і подальше її розвиток відбуватиметься за сценарієм, який 
передбачає одночасне збереження діючих інститутів на тлі введення нових інститутів, що використовують багатосторонні форми взаємодії 
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найбільш значущих учасників світової фінансової системи. Обґрунтовано, що запровадження нових механізмів диверсифікації резервних 
валют у поєднанні з механізмами регуляторного контролю з боку МФІ зумовлюють посилення експансії діючих глобальних фінансових 
центрів до країн із нестійкими економіками та розширення зон їх впливу на національні фінансові ринки. 
Ключові слова: світова фінансова архітектура, глобальна трансформація, міжнародний фінансовий інститут, міжнародна угода, світова 
резервна система. 
Медведкина Е.А. Институциональная составляющая глобальной трансформации мировой финансовой архитектуры. 
В статье проанализированы основные задачи реформирования финансовой архитектуры. Определено участие международных финансовых 
организаций в мероприятиях по реформированию мировой финансовой архитектуры. Доказано, что система институтов глобального 
(наднационального) уровня мировой финансовой архитектуры носит раздробленный и специализированный характер и дальнейшее ее 
развитие будет происходить по сценарию, который предусматривает одновременное сохранение действующих институтов на фоне 
введения новых институтов, использующих многосторонние формы взаимодействия наиболее значимых участников мировой финансовой 
системы. Обосновано, что введение новых механизмов диверсификации резервных валют в сочетании с механизмами регуляторного 
контроля со стороны МФИ предопределяют усиление экспансии действующих глобальных финансовых центров в страны с неустойчивыми 
экономиками и расширение зон их влияния на национальные финансовые рынки. 
Ключевые слова: мировая финансовая архитектура, глобальная трансформация, международный финансовый институт, международное 
соглашение, мировая резервная система. 
Medvedkina E.A. The institutional component of the global transformation of the global financial architecture. 
The paper analyzes the main tasks of reforming the financial architecture. Defined by the participation of international financial institutions in efforts 
to reform the global financial architecture. It is proved that the system of global institutions (supranational) level of the global financial architecture is 
fragmented and specialized nature and its further development will occur on the script, which provides for the simultaneous preservation of existing 
institutions against the introduction of new institutions, multilateral forms of cooperation using the most significant participants in the global financial 
system. It is proved that the introduction of new mechanisms for the diversification of reserve currencies, combined with the mechanisms of 
regulatory control by the IFIs determine gain expansion of existing global financial centers in countries with fragile economies and expand their areas 
of influence on the domestic financial markets. 
Keywords: international financial architecture, the global transformation of the international financial institutions, international agreement, the global 
reserve system. 
 

Постановка проблеми та актуальність теми дослідження. Нинішній етап цивілізаційного розвитку зумовлює необхідність 
розробки новітніх підходів до вивчення та усвідомлення процесів функціонування світового економічного простору, сутності сучасної 
парадигми світового фінансового середовища і глобальної фінансової архітектури. 

Проблеми фінансової глобалізації за умов стратифікації світового фінансового середовища надзвичайно актуалізували 
проблематику досліджень, пов’язану із його інституційною архітектурою. Сучасні фінансові кризи мають схожі механізми та засвідчують 
вади світової фінансової архітектури, створеної у середині ХХ ст. – повноваження, механізми прийняття рішень та інструменти їх реалізації 
не відповідають умовам зростання потужності міжнародних фінансових потоків та зміни ролі та місця країн з ринками, що розвиваються. 

Ступінь вивченості проблеми дослідження. Економічні та фінансові трансформації в контексті глобалізації світового 
господарства та фінансових ринків знайшли відображення в наукових працях Е.Азроянца, О.Білоруса, Ю.Козака, Е.Кочетова, 
В.Левківського, Д.Лук’яненка, З.Луцишин, Ю.Макогона, В.Новицького, Т.Орєхової, Л.Руденко-Сударєвої, Ю.Пахомова, О.Плотнікова, 
А.Поручника, О.Рогача, Є.Савельєва, С.Соколенка, Дж.Сороса, Дж.Томпсона, А.Філіпенка, П.Хірста, В.Чужикова, Ю.Шишкова, 
О.Якубовського та ін.  

Мета дослідження полягає у визначенні основних завдань реформування фінансової архітектури в контексті глобальної 
трансформації. 

Результати дослідження. Наслідки глобальної фінансової кризи показали, що міжнародні пруденційні стандарти, зокрема 
Базельська угода (Basel II), надають стабілізаційний вплив лише в умовах відсутності стресів у фінансовій системі. В умовах нестабільності 
вони не тільки не захищають, а й посилюють негативний вплив кризи. В умовах спаду банки змушені постійно збільшувати власний 
капітал, щоб забезпечити відповідність вимогам Basel II. При цьому виникає необхідність списання «токсичних» активів. За оцінками 
МВФ, в результаті глобальної фінансової кризи списанню підлягають понад 4 трлн дол США світових банківських активів, реальна 
коригування на початок 2009 р. склала 1,5 трлн. дол. США. 

Basel II не є вирішенням всіх проблем, які виявив кризу. Зокрема, він не є стандартом, що стосуються ліквідності, хоча і очевидно, 
що рівень власного капіталу банку впливає на його здатність бути ліквідним, особливо в кризові періоди. Basel II вимагає від банків 
оцінювати адекватність їх капіталу в контексті і банківської ліквідності, і ліквідності ринку, на якому вони функціонують. Але багато 
економістів вважають, що більше уваги необхідно приділяти створенню стандарту (керівництва) щодо забезпечення ліквідності - 
Базельський комітет з банківського нагляду працює в цьому напрямку. 

Таким чином, недостатня капіталізація банківського сектора фінансової системи України і значний обсяг високоризикових активів 
можуть скласти головну проблему економічного розвитку країни, що визначає актуальність модернізації міжнародних стандартів, що 
регулюють діяльність фінансових інститутів, реалізація якої в короткі терміни в умовах низького рівня гармонізації функцій міжнародних 
фінансових організацій є вкрай скрутним. 

Ряд інших дослідників вважає, що можливою причиною, через яку пруденційні стандарти не змогли пом'якшити фінансову кризу, є 
їх проціклічность: вони занадто слабкі в періоди економічного зростання і занадто жорсткі у періоди економічного спаду, що загострює 
циклічність у розвитку економіки. 

На численні зміни і кризи останніх десятиліть основні міжнародні фінансові інститути відреагували розширенням кола своїх 
обов'язків і додаванням нових кредитних фондів і програм. У цих умовах реформування міжнародних фінансових інститутів (з 
урахуванням принципово нової політичної, економічної та соціальної ситуації) необхідно для того, щоб підвищити економічну 
стабільність, збільшити інформаційні потоки, стимулювати розвиток економіки, підтримати інституційні реформи, скоротити бідність і 
забезпечити регіональні та світові поставки товарів і послуг. 

Таким чином, основними стратегічними напрямками координації діяльності міжнародних фінансових інститутів виступають: у 
сфері пруденційного нагляду - посилення механізмів нагляду за великими транскордонними фінансовими інститутами; моніторинг 
діяльності агентств кредитного рейтингу; в частині управління ризиками - підвищення контролю за ліквідністю фінансових інститутів і 
фінансуванням ризиків; підвищення прозорості і зменшення системних ризиків, пов'язаних з похідними і складними фінансовими 
інструментами; розробка стандартів розрахунку винагороди топ-менеджменту фінансових інститутів з метою зниження схильності до 
ризику. 

Система інститутів глобального (наднаціонального) рівня світової фінансової архітектури носить роздроблений і спеціалізований 
характер і подальше її розвиток відбуватиметься за сценарієм, який передбачає одночасне збереження діючих інститутів на тлі введення 
нових інститутів, що використовують багатосторонні форми взаємодії найбільш значущих учасників світової фінансової системи. На цій 
основі визначено, що такий варіант розвитку тягне за собою значне ускладнення функціональних взаємозв'язків елементів МФА, 
підвищення рівня ентропії в світовій фінансовій системі, збільшення трансакційних витрат, отже, доводить необхідність гармонізації 
діяльності міжнародних фінансово-кредитних організацій [2]. 

Таким чином, незважаючи на численні критичні зауваження на адресу міжнародних фінансово-кредитних організацій у зв'язку з їх 
нездатністю забезпечити повноцінну фінансову стабільність в світовій фінансовій системі, важливо особливо підкреслити: ніякий інший 
елемент фінансової архітектури не має настільки потужними фінансовими ресурсами для досягнення мети фінансової стабільності та 
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надання допомоги країнам, що розвиваються, і країнам з перехідною економікою. 
Основні завдання реформування фінансової архітектури визначено так: 
– забезпечення своєчасності и ̆ достовірності фінансової інформації; 
– зміцнення фінансових систем; 
– забезпечення ефективного контролю за рухом капіталу; 
– удосконалення підходів до вибору режимів валютних курсів; 
– удосконалення механізму участі приватного сектору в запобіганні та врегулюванні криз. 
Реалізація цих завдань була спрямована на зміцнення фінансового та банківського секторів і поліпшення співробітництва МВФ з 

іншими міжнародними фінансовими організаціями в рамках діяльності Комітету зі співробітництва в галузі фінансового сектору (Financial 
Sector Liaison Committee, FSLC). 

Нагадаємо, що у квітні 1999 року було створено Форум фінансової стабільності – неформальний інститут для обміну інформацією 
та міжнародного співробітництва у сфері фінансового нагляду, до складу якого входять представники національних міністерств фінансів та 
центральних банків економічно розвинутих країн, ЄЦБ, МВФ, Світового банку, Банку міжнародних розрахунків, ОЕСР, Базельського 
комітету з банківського нагляду, Ради з міжнародних стандартів фінансової звітності, Міжнародної асоціації органів нагляду за страховою 
діяльністю, Міжнародної асоціації регуляторів на ринку цінних паперів та інших організацій. 

Напрями участі міжнародних фінансових організацій у реформуванні світової фінансової архітектури наприкінці 1990-х років в 
узагальненому вигляді висвітлено в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Участь міжнародних фінансових організацій у заходах з реформування світової фінансової архітектури 

Основні завдання Заходи з реформування світової фінансової архітектури 
Забезпечення 
своєчасності и ̆ 
достовірності 
фінансовоі ̈ 
інформаціі ̈ 
 

публікація Листів про наміри (Letters of Intent – LOI), Меморандумів з економічної та фінансовоі ̈ політики 
(Memoranda of Economic and Financial Policies – MEFR), а також Основних напрямів діяльності МВФ в 
окремих краі ̈нах (Policy Framework Papers – PFP); 
публікація звітів щодо застосування міжнародних стандартів (Reports on the Observance of Standards and 
Codes – ROSC); 
розробка Кодексу рекомендаціи ̆ щодо забезпечення прозорості даних у сфері грошово-кредитної політики 
(Code of Good Practices in Monetary and Financial Policies) та Кодексу рекомендацій щодо забезпечення 
прозорості бюджетних даних (Code of Good Practices on Fiscal Transparency); 
внесення змін до Спеціального стандарту поширення даних (Special Data Dissemination Standard – SDDS) з 
метою отримання детальнішоі ̈ інформаціі ̈ про валютні резерви та зовнішніи ̆ борг краі ̈н; 
розгляд Міжнародною організацією національних комісій з фондових ринків (International Organization of 
Securities Commissions – IOSCO) пропози- ціи ̆ щодо розкриття інформації стосовно взаємовідносин між 
інвестиціи ̆ними фондами та фінансовими компаніями з підвищеним рівнем ризику (Highly Le- veraged 
Institutions – HLI) 

Зміцнення 
фінансових систем 
 

розробка індикаторів і принципів управління ліквідністю і боргом;   
тестування “системи раннього попередження” криз для краі ̈н, що розвиваються, і краі ̈н із перехідними 
економіками;   
запровадження Програми оцінки фінансового сектору (Financial Sector Assessment Program – FSAP), згідно 
з якою здіи ̆снюється оцінка дотримання стандартів регулювання фінансового та банківського секторів;   
розробка правил Оцінки стабільності фінансового сектору (Financial Sector Stability Assessment – FSSA) для 
оцінки дотримання принципів і рекомендаціи ̆ щодо підтримки стіи ̆кості фінансовоі ̈ системи;   
розгляд питання про включення до системи SDDS параметрів стіи ̆кості банківської системи. Виконання 
краі ̈нами розширених вимог SDDS запропоновано використовувати як умову використання ними 
спеціальних резервних кредитних лініи ̆ МВФ;   
розробка Базельським комітетом з банківського нагляду нових правил ви- знання та оцінки кредитних 
ризиків, а також розкриття інформаціі ̈ стосовно оцінки кредитного портфеля; розробка системи точноі ̈ 
оцінки адекватності валютних резервів;   
розробка Інститутом міжнародних фінансів переліку рекомендаціи ̆ і стандартів щодо оцінки и ̆ вимірювання 
ризиків, пов’язаних із інвестиціями в краі ̈нах, що розвиваються, і краі ̈нах із перехідними економіками;   
створення Форуму фінансової стабільності (Financial Stability Forum – FSF) для обміну інформацією та 
посилення міжнародної співпраці з питань контролю та нагляду за фінансовим сектором (1999 р.) 

Забезпечення 
ефективного 
контролю за рухом 
капіталу 
 

не досягнуто остаточного рішення щодо розробки механізмів контролю за припливом та відпливом 
капіталу, які дають змогу, обмежити існуючі ризики; умови лібералізаціі ̈ режиму руху капіталу повинні 
визначатися у кожному конкретному випадку залежно від рівня розвитку краі ̈ни та умов, у яких вона 
знаходиться; ефективність заходів у різних краі ̈нах суттєво різниться залежно від режиму валютного курсу, 
рівня розвитку фінансового ринку, якості регулювання 

Удосконалення 
підходів до вибору 
режимів валютних 
курсів 
 

дане питання є відкритим; 
МВФ традиціи ̆но розглядав зміцнення валют- ного курсу як важливии ̆ антиінфляціи ̆нии ̆ орієнтир;   
для невеликих країн із відкритою економікою виправданим є режим “регульованого плавання”, для 
великих – плаваючі курси (за умов суворого до- тримання орієнтирів грошово-кредитної політики); 
для деяких країн часткова фіксація курсу може стати важливим інструментом стабілізації, хоча його 
ефективність залежить від спроможності дотримуватися обраної моделі грошово-кредитної політики, 
наявності достатнього рівня валютних резервів, загального фінансово-економічного потенціалу 

Удосконалення 
механізму участі 
приватного 
сектору в 
запобіганні та 
подоланні криз 
 

для різних категорій зовнішнього боргу слід запровадити диференційований режим урегулювання відносин 
між кредиторами та позичальниками;� 
підвищення ролі комітетів кредиторів на основі запровадження: 1) щоквартальних нарад; 2) створення 
постійних комітетів кредиторів; 3) створення комітетів зі змінним складом учасників; 
укладення між суверенними позичальниками та приватними кредиторами угод щодо резервних кредитних 
ліній;� 
можливість подовження за бажанням позичальника строків кредитів щодо міжбанківських кредитних угод; 
розробка Світовим банком нових фінансових інструментів, зокрема спеціальних гарантій банку щодо 
облігаційних випусків країн, які розвиваються (Rolling Reinstallable Guarantees) 

 
Світова криза загострила питання перегляду концептуальних засад світової фінансової архітектури. На думку експертів, сьогодні 

вона відповідає насамперед інтересам економічно розвинутих країн, тож потребує докорінних змін. 
Учасники Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму 2009 року вважають, що міжнародні фінансові організації не 
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впоралися з функцією раннього попередження криз, а отже, мають бути реформовані, оскільки їх нинішня структура не відповідає рівню 
розвитку фінансових ринків. Необхідно створювати нові інститути, спроможні забезпечити регулювання процесів глобалізації. 

Формування нової фінансової архітектури має здійснюватись за такими основними напрямами [3]: 
 упровадження дієвого механізму координації економічної політики на міжнародному рівні; 
 проведення фундаментальної реформи існуючої системи фінансового регулювання і контролю для попередження 

екстремальних ситуацій; 
 реформування існуючої світової резервної системи з метою зменшення особливої ролі долара США та створення 

забезпеченої на багатосторонньому рівні системи з кількох валют, яка з часом, можливо, перетвориться на забезпечену 
всіма сторонами систему з єдиною світовою валютою; 

 реформування механізмів надання ліквідності й компенсаційного фінансування, зокрема на основі ефективного 
об’єднання валютних резервів як на багатосторонньому, так і на регіональному рівнях. 

З огляду на зазначене вище зауважимо деякі принципові положення, які визначають спрямованість загальновизнаних міжнародних 
процедур у процесі формування нової фінансової архітектури і є важливими для України. Насамперед слід звернути увагу на те, що цілі, 
завдання та механізми функціонування національних фінансових систем підпорядковуються вирішенню питань підтримки світової 
фінансової стабільності. 

В останніх працях представники міжнародних фінансових організацій акцентують на тому, що фінансові системи, орієнтовані 
лише на вирішення національних завдань, не можуть забезпечити глобальний підхід, необхідний для досягнення міжнародної фінансової 
стабільності за браком загальновизнаних і обов’язкових координаційних механізмів. Наголошується, що в умовах фінансової 
нестабільності різко знижується спроможність країн, які розвиваються, самостійно управляти національними фінансовими системами. 

Особлива увага приділяється питанням реформування світової резервної системи, в якій національна валюта однієї країни – США – 
використовується як основний інструмент міжнародних розрахунків і як головна резервна валюта. Існуючій світовій фінансовій системі 
притаманні певні суперечності: з одного боку, диверсифікована глобальна економіка зумовлює концентрацію грошових операцій з 
використанням певного виду валют з другого – на країни, що розвиваються, припадає майже 34% світового ВВП, але їх валюти не 
використовуються у платіжних операціях. Крім того, емітенти резервних валют не підпадають під вплив міжнародного регулювання. 

В умовах існуючої міжнародної фінансової архітектури глобальні фінансові ризики фактично перекладено на країни, які 
поступаються за рівнем економічного розвитку світовим лідерам. Так, у 2008 році європейські країни з ринками, що розвиваються, 
контролювали лише 1,7% обсягу світового ринку капіталу, а їх частка в сукупному обсязі золотовалютних резервів становила близько 
11,5%. Ще вражаючою є аналогічна статистика щодо країн Азії – 10,2% обсягу світового ринку капіталу і 34,7% сукупного обсягу 
золотовалютних резервів. 

 
Рис. 1. Особливості доктрин монетарно-ліберальної моделі та моделі економічної регіоналізації� в контексті трансформації СФА 

Послаблення позиції долара США як світової резервної валюти уможливлює появу нових резервних валют. Слід зазначити, що 
передумовами визнання резервної валюти є розвинута ліквідна і надійна фінансова система, ефективна економічна політика, 
конвертованість. Зауважимо, що альтернативні резервні валюти мають не замінювати, а доповнювати долар. 

Отже, запровадження нових механізмів диверсифікації резервних валют у поєднанні з механізмами регуляторного контролю з боку 
МФІ зумовлюють посилення експансії діючих глобальних фінансових центрів до країн із нестійкими економіками та розширення зон їх 
впливу на національні фінансові ринки. 

У нинішній світовій фінансовій архітектурі внаслідок нерівномірного розподілу в системі голосування та управління не повною 
мірою відображено роль країн із ринками, що розвиваються. Відсутність надійного механізму із широким представництвом вважається 
істотним недоліком, який ускладнює вжиття ефективних заходів щодо боротьби з кризою [5]. 

З огляду на це лідери країн “Великої двадцятки” на саміті 2009 року в Пітсбурзі домовилися про перерозподіл квот у МВФ і 
Світовому банку. Для ринків та країн, що динамічно розвиваються, буде перерозподілено не менше 3% голосів у Світовому банку та не 
менше 5% голосів у МВФ. 

На наш погляд, формування нової фінансової архітектури слід розглядати значно ширше – не обмежуючись лише проблемами 
затвердження нових регуляторних процедур та вдосконалення механізму запобігання кризовим явищам. Світову економічну кризу все 
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частіше розцінюють як типовий прояв процесу заміщення домінуючих технологічних устроїв, що періодично відбувається відповідно до 
ритму довгохвильових коливань світової економічної активності [1]. Тому формування нового технологічного устрою потребує нової 
форми організації капіталу. 

Враховуючи це, заслуговує на увагу інша модель економічного розвитку, котру розглядають як альтернативу “Вашингтонському 
консенсусу” – “Пекінський консенсус” (назва належить Д.Рамо). Дослідження ефективності впровадження китайської моделі здійснюють у 
Таїланді, Бразилії, В’єтнамі. Досвід Китаю поширюється також в інших країнах Азії, Африки та Латинської Америки. У 2004 році 
Лондонський центр міжнародної політики опублікував доповідь під назвою “Пекінський консенсус”, у якій розкрито особливості цієї 
доктрини (рис. 1). 

Важливими постулатами доктрини “Пекінського консенсусу” є підвищення частки ВВП, що перерозподіляється державою, та 
посилення державного контролю над великим приватним капіталом, хоча не виключається і приватно-державне партнерство. Частка 
державного сектору в провідних галузях економіки КНР становить: у видобувній – 80%; енергетиці – 75%; фінансовій та страховій сферах 
– 86%; послугах транспорту і зв’язку – 84%, у капіталі підприємств з іноземними інвестиціями – 65%. 

“Пекінський консенсус” сприймається як доктрина економічної регіоналізації, що спричиняє створення кількох взаємодіючих і 
конкуруючих між собою регіональних груп, які формують фундамент сучасного багатополюсного управління світовою економікою. 
Посилення ролі держави та міждержавних об’єднань є визначальною рисою доктрини “Пекінського консенсусу”. При цьому роль багатьох 
міжнародних фінансових організацій (СОТ, МВФ, Світовий банк тощо) стає другорядною. Зауважимо, що Китай сприймається як 
потенційний кандидат на створення нового фінансового центру на своїй території. 

Висновки та пропозиції. Таким чином, формування нової фінансової архітектури як сукупності міжнародних стандартів і 
принципів функціонування фінансового сектору, а також засобів діагностики його ефективності посилює актуальність забезпечення 
необхідного рівня інтеграційних зв’язків національного фінансового сектору зі світовою фінансовою системою з метою підтримання 
власної фінансової стабільності. 
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Медведкін Т.С. Концепція створення національної системи трансферу знань. 
В статті проаналізовано основні завдання створення концепції національної системи трансферу знань в контексті сучасного науково-
технологічного співробітництва. Доведено, що подолання науково-технологічного відставання, перехід на інноваційний шлях розвитку 
мають ключове значення для успішної участі України в міжнародному науково-технологічному співробітництві, що неможливе без 
включення в глобальні і регіональні технологічні та фінансові потоки, без послідовної інтеграції на європейські ринки. У зв'язку з цим 
зростає потреба у виробленні довгострокової стратегії участі у формуванні глобального економічного і науково-технологічного простору, 
яка повинна стати органічною частиною загальнонаціональної стратегії соціально-економічного розвитку. 
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В статье проанализированы основные задачи создания концепции национальной системы трансфера знаний в контексте современного 
научно-технологического сотрудничества. Доказано, что преодоление научно-технологического отставания, переход на инновационный 
путь развития имеют ключевое значение для успешного участия Украины в международном научно-технологическом сотрудничестве, что 
невозможно без включения в глобальные и региональные технологические и финансовые потоки, без последовательной интеграции на 
европейские рынки. В связи с этим возрастает потребность в выработке долгосрочной стратегии участия в формировании глобального 
экономического и научно-технологического пространства, которая должна стать органической частью общенациональной стратегии 
социально-экономического развития. 
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Постановка проблеми та актуальність теми дослідження. Сучасний етап характеризується масштабним накопиченням наукових 
знань і скороченням циклу їх застосування на практиці, що веде до частіших змін окремих моделей і цілих поколінь нової техніки. 
Знецінюючи значною мірою минулі досягнення, це в той же час відкриває потенційну можливість прориву у створенні і освоєнні новітніх 
технологій, просуванні на зовнішні ринки отриманих на їх основі продуктів, не повторюючи шляху, пройденого раніше іншими країнами. 

Актуальними завданнями в цьому видаються обґрунтований вибір та всебічна підтримка пріоритетних напрямів науково-
технологічного розвитку. Судячи з досвіду передових держав, безумовними пріоритетами інноваційного розвитку на сучасному етапі 
мають стати фундаментальна наука, в якій слід вести пошукові дослідження з максимально широкого фронту, а також освіта та охорона 

                                                           
© Медведкін Т.С., 2013 



ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ  
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ  ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 454

здоров'я, які визначають кадровий потенціал і життєздатність нації. 
Ступінь вивченості проблеми дослідження. Питання формування економіки знань, особливостей властивого їй господарського 

механізму і механізму відтворення знання знайшли своє відображення в працях вітчизняних і зарубіжних вчених: О.Антипіної, 
В.Астахової, С.Архієреєва, І.Бузько, О.Варшавського, Ю.Васильчука, Е.Вільховченко, Г.Задорожного, Л.Едвінсона, К.Ерроу, В.Іноземцева, 
Р.Інглегарта, М.Кіма, Ф.Махлупа, М.Мелоуна, М.Пората, Н.Решера, Т.Сакайя, В.Семиноженка, В.Стьопіна, Е.Тоффлера, Л.Федулової, 
Ф.Фукуями, Г.Черніченка, А.Чухно та інших. 

Мета дослідження полягає у визначенні основних завдань створення концепції національної системи трансферу знань в контексті 
сучасного науково-технологічного співробітництва. 

Результати дослідження. Подолання науково-технологічного відставання, перехід на інноваційний шлях розвитку мають ключове 
значення для успішної участі України в міжнародному науково-технологічному співробітництві. Але в сучасних умовах перехід України на 
інноваційний шлях розвитку практично неможливий без включення в глобальні і регіональні технологічні та фінансові потоки, без 
послідовної інтеграції на європейські ринки. У зв'язку з цим зростає потреба у виробленні довгострокової стратегії участі у формуванні 
глобального економічного і науково-технологічного простору. Вона повинна стати органічною частиною загальнонаціональної стратегії 
соціально-економічного розвитку, націленої на всебічне сприяння вирішенню передбачених нею завдань шляхом використання 
можливостей міжнародного поділу праці в сферах науки і техніки, виробництва, торгівлі і фінансів. 

Одним із головних стратегічних завдань України представляється поступова зміна профілю її міжнародної спеціалізації і 
диверсифікація експортного потенціалу за рахунок прискореного розвитку нової ресурсної бази у вигляді продуктів науково-технічної 
діяльності, наукомістких виробів і послуг. 

У сучасних умовах українська стратегія повинна будуватись на основі гнучкого поєднання двох напрямків світового економічного 
розвитку. З одного боку, очевидна необхідність орієнтації на широке запозичення зарубіжних науково-технічних досягнень (не на шкоду 
вітчизняним розробкам). З іншого – стає ясно, що в сучасному світі неефективно намагатися в рівній мірі розвивати в країні всі напрямки 
науково-технічного прогресу. Міжнародний досвід і практика розвитку інформаційно-комунікаційного сектора в Україні показують, що 
раціональне використання іноземних технологій дозволяє істотно полегшити та прискорити технологічну реконструкцію національної 
економіки. Разом із тим орієнтація тільки на зарубіжні досягнення без розвитку власної дослідницької та освітньої бази прирікає країну на 
перманентне відставання від лідерів науково-технічного прогресу.  

Що стосується конкретних технологічних пріоритетів, то їх, необхідно виявляти і періодично коригувати спільними зусиллями 
компетентних державних органів, провідних учених та представників бізнесу в залежності від перспективної значущості і реальних 
можливостей фінансування. У світі основні зусилля у сфері нових технологій зосереджені в даний час на декількох ключових напрямках, 
зокрема, нанотехнологіях, космічних дослідженнях, біотехнології, медицині, створенні нових джерел енергії та енергозбереження, розробки 
нових матеріалів, захисту природи та безпеці. 

Надійні передумови для їх реалізації створює наявність в Україні розвиненої науково-освітньої системи, високотехнологічних 
науково-виробничих підприємств оборонної, авіакосмічної та атомної промисловості, а також ряду нещодавно виниклих фірм, що 
спеціалізуються в галузі інформаційно-комунікаційних та інших нових технологій. Однак, для реалізації обраних пріоритетів необхідне 
створення ефективних стимулів та фінансова підтримка з боку держави і бізнесу. 

Важливо підвищити ефективність використання закуповуваної техніки і технологій. Це можливо, якщо прийняти їх в якості 
вихідної бази для вітчизняних розробок. З цією метою необхідно було б розширити практику укладання ліцензійних угод, які, крім економії 
валютних витрат, дозволяють отримати від продавця ноу-хау сприяння у вдосконаленні ліцензійної продукції, а також у її реалізації на 
зарубіжних ринках. Як свідчить світовий досвід, придбання іноземних ліцензій обходиться зазвичай втричі дешевше, ніж інвестиції у 
власні НДДКР. 

Значні можливості для підвищення конкурентоспроможності українських підприємств та просування їх продукції на зовнішні 
ринки створює інвестиційне та виробничо-технологічне співробітництво с ЄС, а також спільне підприємництво з європейськими 
компаніями. Така співпраця здатна, як свідчить зарубіжний і вітчизняний досвід, прискорити перехід на сучасні методи виробництва та 
менеджменту, підвищити рівень культури господарської діяльності, налагодити випуск продукції за міжнародними стандартами. 
Безумовно, для такої перебудови потрібні великі капіталовкладення в розвиток науково-освітнього комплексу, оновлення матеріально-
технічної бази промисловості, у створення нових наукоємних виробництв. Тому при створенні поглибленої ЗВТ саме інвестиційно-
інноваційний фактор буде пріоритетним. 

Залучення значного обсягу іноземних інвестицій вимагає реалізації послідовної стратегії України в цій сфері, координації дій 
органів влади та управління. Водночас необхідно створити ефективний механізм регулювання ПІІ на всіх стадіях їх здійснення. Однією з 
перешкод припливові прямих інвестицій, особливо відомих транснаціональних фірм, є надмірно високий рівень регулювання 
підприємницької діяльності державними органами всіх рівнів. Складність і тривалість отримання численних дозволів, ліцензій, 
сертифікатів значно утруднює інвестиційний процес у державі. 

Отже, поліпшення інвестиційного клімату, і як наслідок, розвиток високотехнологічного експорту в Україні вимагає реалізації 
комплексу заходів, серед яких слід зазначити такі: 

• розробка довгострокової політики держави щодо залучення ПІІ; 
• створення інституційного механізму, спрямованого на залучення прямих інвестицій та регулювання діяльності зарубіжних 

компаній; 
• забезпечення надійного правового захисту функціонування іноземних інвесторів; 
• стабільність законодавчої системи та передбачуваність регулятивних заходів; 
• прискорення ринкової трансформації економіки, подальше здійснення економічних реформ; 
• зменшення рівня бюрократизації, боротьба з корупцією, дерегуляція підприємницької діяльності. 
Національна програма залучення іноземних інвестицій в економіку України повинна чітко визначити галузеві механізми 

регулювання операцій європейських фірм у стратегічно важливих галузях. Вона має максимально заохочувати впровадження іноземними 
компаніями сучасної технології, передових методів управління, орієнтувати транснаціональні компанії на розвиток експортної діяльності та 
підвищення кваліфікації працівників.  

Європейський досвід у сфері державного стимулювання зовнішньоторговельних операцій і просування національних виробництв і 
технологій на іноземних ринках свідчить, що першочерговими заходами підтримки та модернізації українського експортного потенціалу в 
умовах поглибленої ЗВТ, можуть стати: 

• створення фонду фінансування інноваційної діяльності, який надаватиме методологічну, організаційну та фінансову підтримку 
інноваційним підприємствам на ранніх стадіях розвитку; 

• сприяння розвитку венчурного інвестування – мереж приватних венчурних інвесторів (бізнес-ангелів) шляхом створення умов для 
інвестування в малі інноваційні підприємства; 

• об’єднання зусиль центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо підтримки розвитку внутрішнього 
ринку шляхом залучення інвестицій; 

• розширення можливостей в частині реалізації новітніх технологій у сфері освіти, медицини, соціального захисту та розвитку 
транзитного потенціалу України; 

• перегляд існуючого пулу країн-експортерів ЄС та розширення їх переліку та об’ємів експорту; 
• підтримка вітчизняного товаровиробника шляхом стимулювання експорту через систему товарних кредитів під гарантії іноземних 

держав;  
• запровадження механізму довгострокового кредитування інвестиційних проектів у пріоритетних напрямках економіки та 
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забезпечення фінансових потреб підприємств і галузей, що мають обмежений доступ до ресурсів комерційних банків. 
Дослідження, що виконуються в Україні за ключовими напрямами шостого технологічного укладу, говорять про можливість його 

імплементації в рамках національної економіки, запропоновано концепцію створення національної системи трансферу знань (рис. 1). 

 
Рис. 1. Стратегія розвитку національної системи трансферу знань 

 
Реалізація зазначених пропозицій дозволить значно збільшити обсяг залучених інвестицій у вітчизняну економіку та її інноваційне 

оновлення, а також підвищити конкурентоспроможність економіки України та рівень життя її населення. 
Отже, стимулювання інноваційного розвитку не може бути обмеженим лише точковим стимулюванням обраних тем досліджень чи 

розробок, а має бути спрямоване на створення умов для масового пошуку результативних шляхів технологічних змін і швидкої підтримки 
позитивних знахідок. Тому головними завданнями інноваційної політики держави є забезпечення збалансованої взаємодії наукового, 
технічного і виробничого потенціалів, розробка та впровадження механізму активізації інноваційної діяльності суб’єктів підприємництва, 
поширення інновацій в усіх сферах національної економіки.  

Висновки та пропозиції. Таким чином, основними важелями розвитку нової економіки знань у рамках 4-го інтеграційно-
технологічного кластеру, до якого належить Україна, є Інтернет-технології та високотехнологічний товарний імпорт (розвиток 
реінжинірингових технологій, заснованих на декомпозиції імпортованих високотехнологічних товарів, стимулює формування власних 
знанняємних галузей, вихід яких на глобальний ринок знань сприятиме підвищенню конкурентоспроможності кластеру в новій економіці). 

Задача побудови в Україні національної інноваційної сфери сприяла тому, що з’явилась гостра потреба у перегляді існуючих 
підходів до розвитку інноваційної діяльності, адаптації відомих, а при потребі й розробці нових принципів і механізмів комплексного 
інноваційного розвитку економіки, виходячи з існуючих внутрішніх та зовнішніх факторів. 

Державна інноваційно-інвестиційна політика України є складовою частиною загальнодержавної економічної політики, яка 
спрямована на досягнення промисловістю якісно нового рівня розвитку, значного посилення промислового потенціалу держави, 
задоволення потреб населення, збільшення обсягів виробництва й підвищення конкурентоздатності продукції, тобто побудова та перехід на 
інноваційну модель розвитку. Говорячи про інноваційну економіку в цілому, необхідно розробити критерії, що характеризують рівень її 
інноваційного розвитку.  
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РАЗВИТИЕ ВЕНЧУРНОГО БИЗНЕСА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СДВИГОВ 
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Меша О.В. Развитие венчурного бизнеса в контексте современных глобальных инновационных сдвигов. 
В статье проанализированы современные тенденции развития международного венчурного бизнеса. Определено, что наиболее 
эффективной и распространенной в последние десятилетия формой интенсификации инновационной деятельности в условиях рыночной 
экономики является венчурное финансирование инновационных проектов, связанных с большим риском. Рассмотрены современные 
тенденции развития венчурного капитала в Европе и в США. Доказано, что механизм создания и распространения инноваций должен иметь 
три обязательные составляющие: систему государственной поддержки фундаментальных и прикладных исследований; разнообразные 
формы и источники финансирования и косвенного стимулирования исследований; стимулирование инновационного предпринимательства 
и его поддержку. 
Ключевые слова: венчурный бизнес, венчурное инвестирование, инновационная деятельность, инновационный проект, венчурный 
капитал. 
Меша О.В. Розвиток венчурного бізнесу в контексті сучасних глобальних інноваційних зрушень. 
У статті проаналізовано сучасні тенденції розвитку міжнародного венчурного бізнесу. Визначено, що найбільш ефективною і поширеною в 
останні десятиліття формою інтенсифікації інноваційної діяльності в умовах ринкової економіки є венчурне фінансування інноваційних 
проектів, пов'язаних з великим ризиком. Розглянуто сучасні тенденції розвитку венчурного капіталу в Європі і в США. Доведено, що 
механізм створення і поширення інновацій повинен мати три обов'язкові складові: систему державної підтримки фундаментальних і 
прикладних досліджень; різноманітні форми та джерела фінансування і непрямого стимулювання досліджень; стимулювання інноваційного 
підприємництва та його підтримку. 
Ключові слова: венчурний бізнес, венчурне інвестування, інноваційна діяльність, інноваційний проект, венчурний капітал. 
Mesha O.V. The development of a business venture in the context of global innovation shifts. 
The paper analyzes the current trends of international business venture. It was determined that the most effective and widespread in recent decades, a 
form of intensification of innovation in a market economy is a venture capital fund innovative projects involving greater risk. The modern trends in 
the development of venture capital in Europe and the United States were considered. It is proved that the mechanism of creation and diffusion of 
innovation must have three complementary elements: a system of state support for basic and applied research, a variety of forms and sources of 
financing and indirect stimulation of research, promotion of entrepreneurship and innovation to support it. 
Keywords: business venture, venture capital investment, innovation, innovative design, venture capital. 
 

Постановка проблемы и актуальность темы исследования. Инновационный путь развития заставляет искать новые подходы к 
реализации научно-технического потенциала национальных экономик. В значительной степени решение данной проблемы зависит от 
возможности и умения использовать современные финансовые инструменты и механизмы для привлечения в высокотехнологичную сферу 
экономики внебюджетных инвестиций. Одним из наиболее перспективных путей реализации высокорисковых наукоемких инновационных 
проектов является венчурное инвестирование, эффективность которого подтверждена мировой практикой. 

Наиболее эффективной и все более распространенной в последние десятилетия формой интенсификации инновационной 
деятельности в условиях рыночной экономики является венчурное финансирование инновационных проектов, связанных с большим 
риском. Венчурный капитал как альтернативный источник финансирования частного инновационного бизнеса зародился в США в середине 
50-х годов XX века, а затем распространился и в Европе. 

Степень изученности проблемы исследования. Среди работ зарубежных авторов следует отметить труды Бенджамина Дж. А., 
Блока З., Гомперса П.А., Долвина С.Д., Кинга Н., Котлера Ф., Маргулиса Д., , МакМиллана Я., Робертса Э., Сайкса Г.Б., Сэлмэна У.А., 
Уонга А., Уонга Л.Г., Уэсснера К.У., Чесброу Г. Актуальность и необходимость постоянного научного анализа вопросов, связанных с 
моделями и организационными формами венчурного инвестирования, определили выбор объекта, предмета, цели и задач исследования. 

Целью исследования является сравнительный анализ организационных моделей глобального венчурного бизнеса на современном 
этапе развития мировой экономики в контексте современных глобальных инновационных сдвигов. 

Результаты исследования. Венчурный капитал играет огромную роль во всем мире, позволяя финансировать деловые идеи, 
поддерживать существующие и создавать новые компании и даже целые отрасли (персональные компьютеры, сотовая связь, программное 
обеспечение, биотехнология и т.п.). Кроме увеличения капитала с его помощью создаются новые рабочие места, увеличиваются расходы на 
НИОКР и растут налоговые доходы, а также поступления в твердой валюте. Хотя в настоящее время экономика демонстрирует все 
большую глобализацию, сообщество венчурных инвесторов еще не сделало шаг навстречу этой тенденции.  

Как показывает опрос, проведенный среди 440 венчурных компаний мира с капиталом от 50 млн. до 10 млрд.  долл. США 
консалтинговой компанией Deloitte совместно с Touche Tohmatsu, только 51% занимаются глобальным инвестированием. Таким образом, 
можно сказать, что венчурное инвестирование всё еще остается более локальм, местным, нежели глобальным процессом и лишь 
незначительно выходит за рамки национальных границ по сравнению с традиционным прямым и портфельным инвестированием. Страны, 
занимающиеся глобальным инвестированием (за пределами национальных границ) представлены на рисунке 2. Но, следует отметить, что 
большая часть этих компаний заключила не более 5 сделок за рубежом (рис. 1). 

 
Рис. 1. Количество вкладов за рубежом (всех респондентов) [4] 

 
Несмотря на это, 2012 год стал достаточно неблагоприятным для венчурного капитала, и практически упал до уровня 2009 года.  

                                                           
© Меша О.В., 2013 
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Рис. 2. Страны, занимающиеся глобальным инвестированием, в мире в 2012г., % [5] 

 

 
Рис. 3. Мировое венчурное инвестирование ведущих игроков за 2006-2012 гг., млрд. долл. США [5] 

 
Ели говорить о структуре этих проектов, то в течение последних лет наблюдается тенденция венчурного инвестирования с целью 

получения доходов, т.е. в те проекты, которые находятся не на стадии развития, а уже являются полноценно реализованными и известными 
на рынке. Количество же инвестиций в стартапы (абсолютно новые проекты и идеи) сократилось по сравнению с 2011 г. на 95 штук, и 
составило всего лишь 260 инвестиционных проектов (рис. 4).  
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Таблица 1. 
Мировое венчурное инвестирование в динамике за 2006-2012 гг. [5] 

Год 
Количество проектов,  

шт. 
Инвестиции,  

млрд. долл. США 
2006 4870 42,0 
2007 5584 48,8 
2008 5245 49,8 
2009 4588 34,6 
2010 5112 45,2 
2011 5403 51,7 
2012 4970 41,5 

 
Стабильным также остается доля инвестиционных проектов, направленных на непосредственное развитие готового нового 

продукта (включая его рекламу, производство, сбыт).  

Р
ис. 4. Мировой объем венчурного инвестирования по уровню развития проектов в 2006-2012 гг., количество проектов [5] 

 
США являются безусловными лидерами по объему инвестиций венчурного капитала: если в 1995 г. объем этих инвестиций 

составлял 7,4 млрд. долл., то в 1997 г. – уже 11,5 млрд. долл. США, а в 2012г. - 29,7 млрд. долл. США. В настоящее время на США 
приходится половина всего объема всех венчурных инвестиций в мире. Для США характерна высокая доля отраслей, основанных на 
высоких технологиях, в общем числе реципиентов венчурного капитала (это отрасли, представленные малыми высокотехнологичными 
фирмами (МВТФ), работающими в сфере информационных технологий (компьютеры, программное обеспечение, сетевые технологии), 
биотехнологии, экологические и медицинские технологии), причем 2/3 МВТФ действуют в сфере информационных технологий. Благодаря 
такой динамике, уже в 1996 году доля высоких технологий в ВВП США составила 10%, а уже к 2012 году она составила 27%, а 
производство информационных технологий стало одной из крупнейших отраслей американской промышленности. Другая отличительная 
черта американской индустрии венчурного капитала – это высокая доля фирм на ранних стадиях развития в числе получателей инвестиций. 
Средний размер венчурной инвестиции составлял в 2012 г. 4,24 млн. долл. США. 

Среди причин такого бурного развития венчурного финансирования в США следует отметить, прежде всего,  высокую развитость 
фондовых рынков, в частности, фондового рынка для МВТФ – NASDAQ. Кроме того, американские МВТФ могут быстро развиваться 
благодаря величине платежеспособного рынка и вследствие того, что захват американского рынка часто означает и победу в 
международной конкуренции. Немаловажен также тот факт, что американские университеты получают огромные ассигнования на 
проведения научных исследований от государственного и частного секторов, высоко мобильны, ориентированы на конкуренцию и имеют 
высокую мотивацию к коммерциализации своих научных разработок. 

Несмотря на то, что венчурное предпринимательство является одним из наиболее важных для американского рынка, активность в 
сфере венчурного инвестирования снизилась на 15% до 29,7 млрд. долл. по сравнению с 2011 годом. Количество инвестируемых проектов 
также снизилось, хоть и незначительно, на 4 % до 3363 (табл. 2). 

Таблица 2. 
Статистика венчурного инвестирования в США в 2010-2012 гг. 

Показатель 2010 2011 2012 
Инвестированный капитал  (млрд. долл. США) 29,3 35,1 29,7 

Количество проектов 3116 3506 3363 
Средний размер инвестиции  (млн. долл. США) 4,20 5,00 4,24 

Количество проведенных IPO венчурных проектов 47 46 50 
Рост капитализации IPO (млрд. долл. США) 3,3 5,4 11,2 

Среднее время развития до IPO (лет) 8,0 6,4 7,4 
Число венчурных слияний и поглощений 590 548 433 

Средняя оценка слияний и поглощений (млрд. долл. 
США) 

40,0 61,1 54,0 

Среднее время развития до слияний и поглощений (лет) 5,3 5,2 5,1 
 
В отношении того, в какой уровень развития венчурные компании вкладывают свои средства, можно отметить схожесть с 
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общемировым трендом – снижения количества стартапов (в 2012 году таких проектов было все 213 по сравнению с 264 в 2011 году), а 
также увеличения инвестирования в развитые проекты с целью получения доходов в ближайшем периоде. 

С момента появления в Западной Европе частного акционерного капитала в конце 1980-х наиболее перспективные растущие 
европейские фирмы получили в общем итоге 82 млрд. евро венчурных инвестиций. В 1997 году 6000 компаний получили 9,7 млрд. евро 
венчурных инвестиций. Инвестиции в МВТФ составляют 25% от общего объема. Стартовые фирмы в 1996 г. получили только 6% всех 
инвестиций. Следует отметить, что безусловным лидером в Европе по масштабам индустрии венчурного капитала является 
Великобритания, на которую приходится почти 50% всех венчурных инвестиций. В начале 1990-х гг. активность инвестирования в акции 
частных фирм, кроме Великобритании и Нидерландов, была в Европе очень низкой. Примерно 1/3 всего венчурного капитала была 
предоставлена банками, которые ориентированы на относительно безопасные инвестиции. В Европе отсутствовал ликвидный, 
транснациональный фондовый рынок для малых фирм, аналогичный рынку NASDAQ в США. Однако с середины 1990-х гг. начался 
бурный рост объемов венчурного финансирования. Эта тенденция объясняется растущим желанием европейцев инвестировать в 
корпоративные акции и развитием рынков ценных бумаг.  

По результатам 2012 года общий размер венчурных фондов Европейского Союза достиг суммы в 29,86 млрд. долларов.  Общий 
размер инвестиций в 2012 году составил 5,7 млрд. долларов США. Количество проектов, в которые направлялись средств, составило 1074 
(рис. 5). При этом в Европе наблюдается общемировая тенденция снижения объёмов венчурных инвестиций (упали на 16% по сравнению с 
2011г.) и количества проектов (снижение на 11%). При этом, основное правило венчурных инвесторов в Европе остается неизменным уже 
более десятилетия – они требуют на всех этапах осуществления проекта доказательства функционирования концепции бизнеса. 

Р
ис. 5. Количество венчурных проектов в Европе по степени развития проектов 

 в 2006-2012 гг. [3] 
 

Современные тенденции развития венчурного капитала в Европе: рост объема инвестиций на более поздних стадиях развития 
предприятий; меньшее количество, но больший размер сделок; более крупные позиции в портфелях компаний, отсюда более значительное 
влияние; начинающим предприятиям и предприятиям на начальных стадиях развития требуется большая государственная поддержка. 

Выводы и предложения. Венчурный капитал является одним из эффективных источников финансирования инновационной 
деятельности, и поэтому создание национальной инновационной инфраструктуры становится важнейшей составляющей научно-
технического и экономического развития национальной экономики. 

Чтобы создать условия для развития венчурного финансирования, нужно несколько составляющих. Прежде всего, необходимо 
определить, как и в каком формате смогут сотрудничать научные структуры с промышленными предприятиями, изучить ожидания малых 
высокотехнологичных компаний. Затем на основании проведенных исследований выработать грамотную государственную политику 
стимулирования. Государство должно быть готово разделить с бизнесом риски при запуске инноваций, а также совершенствовать 
законодательство в области стимулирования инновационной деятельности, режимов работы технопарков, автономии вузов. 

Современная инновационная политика должна ориентироваться на создание предпринимательской экономики, на поддержку 
инноваций, на обеспечение благоприятных условий для эффективной реализации инноваций в области высоких и низких технологий, на 
такое распределение ресурсов, чтобы они соответствовали структуре потребностей приоритетных направлений социально-экономического 
развития страны. Механизм создания и распространения инноваций имеет три обязательные составляющие: систему государственной 
поддержки фундаментальных и прикладных исследований; разнообразные формы и источники финансирования и косвенного 
стимулирования исследований; стимулирование инновационного предпринимательства и его поддержку. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАШИНОСТРОЕНИЯ УКРАИНЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКСПОРТНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ОТРАСЛИ 
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Морозова І.К. Оцінка конкурентоспроможності машинобудування України з точки зору експортного потенціалу галузі. 
У статті проведено аналіз використання експортного потенціалу машинобудування України. Дано обґрунтування оцінки рівня 
конкурентоспроможності галузі виходячи з експортного потенціалу. Названо причини, які призводять до високої залежності українського 
експорту машинобудівної продукції від зовнішньої кон'юнктури ринку та низької конкурентоспроможності українських товарів. 
Проаналізована зовнішня торгівля України в останні роки. Вказані країни - основні торговельні партнери України. Вказані підгалузі 
машинобудування, які динамічно розвиваються і які гальмують розвиток галузі. Виявлено основні проблеми машинобудівної галузі, а 
також дані деякі рекомендації щодо їх вирішення. Перерахований ряд пріоритетних заходів розвитку галузі, а також країни, співпраця з 
якими дасть найбільший ефект для українського машинобудування. 
Ключові слова: машинобудування, оцінка, промисловість, експорт, експортний потенціал. 
Морозова И.К. Оценка конкурентоспособности машиностроения Украины с точки зрения экспортного потенциала отрасли. 
В статье проведен анализ использования экспортного потенциала машиностроения Украины. Дано обоснование оценки уровня 
конкурентоспособности отрасли исходя из экспортного потенциала. Названы причины, которые приводят к высокой  зависимости 
украинского экспорта машиностроительной продукции от внешней конъюнктуры рынка и низкой конкурентоспособности украинских 
товаров. Проанализирована внешняя торговля Украины в последние годы. Указаны страны – основные торговые партнеры Украины. 
Указаны подотрасли машиностроения, которые динамично развиваются и которые тормозят развитие отрасли. Выявлены основные 
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This article analyzes the use of export potential of Ukraine engineering. Provide a rationale for assessing the level of competitiveness of the sector on 
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Постановка проблемы. Развитие экономики каждого государства все более определяется международной 
конкурентоспособностью на всех уровнях (микро-, мезо-, макроуровне), а также ее экспортным потенциалом в условиях усиления 
процессов глобализации. Однако, в национальной экономике Украины наблюдаются негативные тенденции поскольку имеется негативная 
динамика внешнеторгового баланса государства. Поэтому эффективное функционирование экономики требует принципиально новых 
подходов к формированию политики экономического развития. Такая политики должна обеспечивать стабильный рост, восстановление 
промышленности и одной из главных ее составляющих, а именно машиностроения [9].  

Современные условия развития мировых интеграционных процессов влияют на предприятия машиностроительного комплекса 
Украины: им приходится функционировать в довольно сложной экономической ситуации. Обострение конкуренции со стороны 
иностранных товаропроизводителей, а также отсутствие развитых рынков сбыта влияют на развитие и функционирование предприятий 
машиностроения. В мировой экономике машиностроительная отрасль является одной из самых глобализованных. Характерными чертами 
для нее является жесткая конкуренция, сотрудничество, значительные объемы продукции. Даже развитые страны не могут обеспечить свои 
потребности по всему ассортименту машиностроительной продукции только за счет собственного производства. Поэтому возможность 
интеграции Украины в мировое экономическое пространство должно рассматриваться с учетом конкурентоспособности отечественной 
продукции, развития сотрудничества, в частности, в отрасли должно быть обеспечение поставок комплектующих, технического 
обслуживания поставляемой продукции [10].  

Кроме того, оценка конкурентоспособности продукции является неотъемлемым элементом стратегического управления 
предприятием. Необходимость проведения такой оценки обусловлена рядом обстоятельств, а именно: разработка мер по повышению 
конкурентоспособности, выбор предприятий-партнеров для организации общего выпуска продукции (в том числе с иностранными 
предприятиями), приобщение средств инвесторов, отечественных и иностранных, для развития производства и обновления фондов 
машиностроительных предприятий, составление программ выхода предприятия на новых рынки сбыта, повышения качества 
машиностроительной продукции до мирового уровня и прочие [2]. Оценивать уровень конкурентоспособности машиностроительных 
предприятий можно исходя из различных критериев, в частности, с точки зрения экспортного потенциала отрасли. Осуществление любой 
оценки конкурентоспособности – это преследование цели определения состояния предприятия на отраслевом рынке [1,4].  

Анализ последних исследований и публикаций. Множество работ отечественных и иностранных авторов посвящено проблеме 
оценки конкурентоспособности предприятий. Например, эту тему исследовали Азоев Г. Л., Должанский И. З., Портер М., Светуньков С. Г., 
Фасхиев Х. А., Фатхутдинов Р. А., Юданов А.Ю. Также значительный вклад в исследования экспортного потенциала промышленных 
предприятий сделала такие отечественные  и зарубежные ученые как Афанасьев К. М., Горячев А. А., Шагалов Г. А., Алексеева М. М.,  
Гитлоу Х., Гроте Г., Долгов С. И., Кобылянский Л. С., Покровская В. В., Фаминский И. Н. и другие.  

Выделение нерешенной проблемы. Несмотря на достаточно большое количество научных трудов по этой тематике, слабо 
разработан аспект, касающийся исследований именно экспортного потенциала машиностроительного комплекса Украины. Некоторые 
проблемы, существующие в этой сфере, требуют более детального дальнейшего анализа, уточнения, что обуславливает актуальность 
данной темы исследования.  

Целью данной статьи является оценка конкурентоспособности машиностроения исходя из процессов использования экспортного 
потенциала этой отрасли Украины в контексте мировых интеграционных процессов и обоснование рекомендаций по преодолению проблем 
развития экспорта машиностроения. Процесс экспортного потенциала машиностроительной отрасли Украины и будет объектом в данном 
исследовании.  

Результаты исследования. Развитие субъектов мировой экономической системы на современном этапе происходит в условиях 
глобализации рынков товаров и услуг. Участие Украины в международном перемещении факторов производства и продуктов потребления 
является признаком уровня развития и хозяйствования. Потоки экспорта, генерируемые в стране, зависят от экспортного потенциала 
предприятий [4]. Экспортный потенциал представляет собой очень важную характеристику экономической мощи страны. Это понятие 
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означает способность выявлять, а также постоянно воспроизводить свои конкурентные преимущества на мировой рынке соответственно 
условиям внешней среды, которая имеет свойство постоянно меняться. Стратегическим заданием Украины является развитие и 
использование экспортного потенциала ведущих отраслей промышленности. Увеличение доходов от экспорта активизирует торговые и 
платежные балансы, а также увеличивает валютные резервы страны. Работа на емкие мировые рынки позволяет странам задействовать в 
производственном процессе имеющиеся мощности, которые не используются. Это важно именно для Украины, поскольку после распада 
СССР наша страна унаследовала значительные промышленные комплексы. Деятельность, которая направлена на внешние рынки, не только 
позволяет сохранять основной капитал предприятия, но и благодаря полученным внешнеторговым прибылям модернизировать 
производственные мощности [4]. Поэтому работа на экспорт и ориентация на внешние доходы дает возможность эффективнее 
использовать продуктивные силы страны. Вследствие ограниченного платежеспособного спроса на внутреннем рынке поставки товаров и 
услуг на экспорт становятся практически единственным средством развития украинских предприятий машиностроения. Доходы от 
экспорта могут быть одним из главных источников накопления валютных резервов для осуществления структурной перестройки 
национального хозяйства. В этом процессе довольно важное значения для государства играют кредиты Международного валютного фонда. 
Хотя критика деятельности этой валютной организации в странах с переходной экономикой также имеет определенный смысл [2,9]. 

Анализируя тенденции развития экспортного потенциала промышленности Украины, можно прийти к выводу, что существует 
высокая зависимость экспорта от внешней конъюнктуры рынка. Это явление вызвано низкой конкурентоспособностью товаров 
украинского производства и непрозрачностью развития системы стимулов развития экспортных отраслей. Значительное техническое 
отставание от развитых стран, отсутствие надлежащего ресурсного обеспечения страны, низкий уровень дохода рабочей силы негативно 
влияют на уровень конкурентных преимуществ и негативно влияют на развитие отраслей в долгосрочном периоде [4]. Данные, 
представленные в таблице 1, свидетельствуют об развитии внешней торговли Украины в первом полугодии 2012 г.  

Таблица 1. 
Внешняя торговля Украины за январь-август 2012 г. 

Экспорт товаров, млн. 
долл. 

Импорт товаров, млн. 
долл. 

Внешнее сальдо, млн. 
долл. 

Коэффициент 
покрытия экспортном импорта 

41570,8 42754,9 8325,2 0,61 
Изменение всех показателей в сравнении с янв.-авг. 2011 г.,% 

39,2 34,6 31,6 0,9 
 
В первом полугодии 2012 г. наблюдалось позитивное сальдо торгового баланса и составляло 458,4 млн. долларов. По сравнению с 

дефицитом в 342,6 млн. долларов в 2011 г. это значительно лучший показатель. Общий объем украинского экспорта в первом полугодии 
2012 г. составлял 31,564 млрд. долларов, а экспорт украинских товаров всего лишь 37,5 млн. долларов. Министерство экономики Украины 
прогнозирует позитивное сальдо торгового баланса на 2013 г., не менее чем 300 млн. в основном за счет наращивания экспорта в 
металлургии, машиностроения, агропромышленного комплекса [8].  

Внешнеторговые операции в 2012 г. проводились при участии партнеров из 210 стран мира. Отметим, что экспорт Украины в 
страны СНГ составлял более 36% общего объема экспорта, в страны Азии около 27%, Европы – 26%, в том числе в страны Еврозоны почти 
25%, Америки – 4%, Африки – 6%, Австралии и Океании – 0,1%. Самые крупные экспортные поставки осуществлялись в Российскую 
Федерацию (25,5% от общего экспорта), Турцию (6%), Италию (почти 5%), Белоруссию (3,5%), Польшу (3,3%), Германию (3%). Также в 
последнее время наблюдалось увеличение экспорта товаров в страны-партнеры, а именно экспорт в Италию увеличился в 2 раза, в Россию 
более чем на 70%, Турцию в 0,5 раз (до 50%), Польшу также на 50%, Белоруссию на 45%, Германию на 35%. Данная тенденция 
проиллюстрирована на рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1. Страны-партнеры Украины и их доля в экспорте товаров [3]. 
 
Мировые тенденции отраслевой структуры промышленности ориентированы на развитие машиностроения и отраслей 

производства потребительских товаров. А вот в Украине доля машиностроения сократилась за последние 10 лет в три раза, для сравнения в 
легкой промышленности сокращение составляет от 36% до 19% [3]. Таблица 2 наглядно демонстрирует структуру реализации 
промышленной продукции в Украине в 2002-2011 гг. Удельный вес продукции машиностроительной промышленности составлял в 2002 г. 
10,5% объема реализации всей промышленной продукции, а в 2005 г. 13,4%. Затем наблюдался небольшой спад. Но уже в 2008 г. 
машиностроение сыграло значительную роль в увеличении перерабатывающей промышленности и продемонстрировало значительное 
увеличение на фоне незначительного роста объемов реализации продукции перерабатывающей промышленности. В 2010 г. можно 
констатировать довольно сложное положение в машиностроительной отрасли, поскольку падение объемов реализации достигло 2,7%, а 
наибольшее снижение объемов реализации терпело производство транспортных средств и оборудования (а именно на 1,3%)  [8]. В 2010-
2011 гг. доля машиностроения в общем объеме промышленной продукции увеличилась в среднем на 0,5%. Хоть это и небольшое 
увеличение, но его можно отнести в позитивным изменениям. В целом машиностроительный комплекс Украины не выдержал давления 
мирового экономического кризиса. Поэтому необходимо усовершенствовать работу предприятий этой отрасли, чтобы ее доля в общем 
объеме промышленности постепенно достигла уровня экономически развитых стран.  
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Таблица 2. 
Структура реализации продукции в Украине, 2002-2011 гг. [3] 

Отрасль 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Промышленность 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Добывающая 
промышленность 

9,7 8,5 7,7 7,3 8,3 8,3 7,9 9,3 8,4 11,6 

Перерабатывающая 
промышленность, из нее: 

65,5 67,7 71,9 76,4 75,8 73,5 73,9 72,9 69,2 71,4 

Машиностроение: 10,5 10,7 12,2 13,4 12,7 12,5 13,7 13,3 10,6 11,0 
производство машин и 
оборудования 

4,8 4,5 4,5 4,3 4,4 4,1 4,2 4,1 4,2 3,8 

производство электрического, 
электронного и оптического 
оборудования 

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

производство транспортных 
средств и оборудования 

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

Производство и 
распределение 

электроэнергии, газа и воды 
24,8 23,8 20,4 16,3 15,5 18,3 18,2 17,8 22,4 17,0 

 
Ныне доля машиностроения в объеме реализации всей промышленной продукции (11%), является совсем небольшим показателем 

для страны, которая позиционирует себя как индустриально развитое государство. В экономически развитых странах доля машиностроения 
обычно составляет минимум 30% и достигает 50% общего объема промышленной продукции. Примером могут служивать Япония, где 
такой показатель составляет 52%, Германия – более 53%, Китай – 35-36% [7]. Именно такой уровень развития машиностроения 
обеспечивает техническое переоснащение отрасли каждые 7-10 лет. Поэтому проанализируем последние изменения, которые происходят 
на машиностроительных предприятиях Украины в сфере внешнеэкономической деятельности. В таблице 3 представлена структура 
экспорта машиностроительной продукции в 200-2012 гг. [8].  

 Таблица 3. 
Структура экспорта продукции машиностроения Украины (2000-2012 гг.), %. 

Показатель 2000 2002 2004 2006 2009 2010 2012 
Удельный вес экспорта 
машиностроительной продукции в 
общем объеме экспорта товаров 

14,1 14,65 17,32 14,5 17,3 17,6 18,2 

В том числе:        
Механическое оборудование, 
машины и механизмы, 
электрооборудование и его части 

10,4 9,79 9,28 8,7 12,6 11,0 12,3 

Транспортные средства и путевое 
оборудование 

3,28 3,84 6,24 5,4 4,0 6,1 6,9 

Приборы и аппараты оптические и 
медико-хирургические 

0,42 1,02 1,8 0,4 0,7 0,5 0,6 

 
Можно сделать вывод о том, что удельный вес экспорта машиностроительной продукции в общем объеме экспорта товаров на 

протяжении последних 10-12 лет не опускался ниже показателя в 14%. По последним данным наибольшим был показатель в 17,6% в 2010 г. 
увеличение по сравнению с предыдущими годами произошло благодаря увеличению объемов экспорта транспортных средств и путевого 
оборудования [8].  

Более 65% всей машиностроительной продукции Украины экспортируется в такие страны как Россия, Индию, Китай, страны СНГ, 
Мексику. В данный момент в отрасли наблюдается тенденция увеличения присутствия на зарубежных рынках отечественных 
машиностроительных предприятий, таких как ОАО «Мотор-Сич», ДНВО «Зоря-Машпроект», ОАО «Турбоатом», которые производят 
высокотехнологичную продукцию. Также за последние два-три года украинские машиностроительные предприятия налаживают 
экономические связи по экспорту продукции за рубеж. Примерами могут служить ОАО «Сумской завод «Насосэнергомаш», который 
поставил партию насосов на Харанорскую ГРЭС в Российскую Федерацию, также ОАО «СМНВО им. Фрунзе», который изготовил 10 
компрессоров для ОАО «Газпром» также в РФ [5]. Предприятием ОАО «Турбоатом» были проведены переговоры с Министерством 
энергетики Бразилии и фирмой «Eletrobras» в частности по поводу возможности выхода со своим оборудованием на бразильский рынок и 
возможностью поставок в эту страну [5,9]. По итогу проведенных переговоров ОАО «Турбоатом» подготовил технико-коммерческие 
предложения для ГЭС «Belo Monte», ГЭС «Sao Luiz do Tapajos». Также другим примером может послужить  ОАО «Лугансктепловоз», 
который производил продукцию для заказчика в Эстонию. Также этот производитель предоставил ОАО «РЖД» в РФ несколько секций 
магистрального грузового тепловоза [5]. Ряд предприятий за последние три года увеличил объемы производства товарной продукции, а 
именно: ОАО «Брацлав» (Винницкая обл.), ОАО «Красная звезда» (г. Кировоград), ООО «Агро-Союз» (Днепропетровская обл.), ОАО 
«Харьковский  тракторный завод» (г. Харьков), ОАО «Уманьфермаш» (г. Умань), ОАО «Львовагромашпроект» (г. Львов) и другие [5]. 
Однако, все эти позитивные изменения очень фрагментарны, т.е. у них нет системного характера.  

Наиболее динамичным можно назвать развитие машиностроительного комплекса Украины в наукоемких подотраслях [6]. 
Перспективными отраслями называют вагоностроение, судостроение, тепловозостроение. У отечественного машиностроения есть все 
предпосылки к увеличению объемов экспорта, в частности в Российскую Федерацию. Нужно отметить, что такое увеличение на основе 
экстенсивного спроса временное, т.е. может длиться совсем не долго. Необходима разработка стратегии, которая будет направлена на 
вхождение продукции машиностроительного комплекса Украины на новые рынки, а также оптимизировать стратегии развития присутствия 
именно на российском рынке. Несмотря на позитивные сдвиги и увеличение экспортного потенциала машиностроительной отрасли 
Украины, ее состояние остается неудовлетворительным. Основными причинами такой ситуации можно назвать следующие: отсутствие 
государственной поддержки отрасли, отсутствие масштабных инвестиционных проектов по обновлению производства, недостатков 
налаженных внутренних рынков сбыта, низкие темпы разработки, а также освоения и выпуска новой продукции.  

Тормозят развитие и реализацию экспортного потенциала отечественного машиностроительного комплекса современные 
проблемы, которые существуют из-за несовершенного механизма внешнеэкономического регулирования в государстве, а именно 
нерациональной экспортной политики, несовершенной внешнеэкономической политики государства, конфискационной налоговой 
системы, жестко лимитированной кредитно-денежной политики. В следствие работы таких несовершенных систем предприятия остаются 
без оборотного капитала, инвестиционных ресурсов для развития производства  [6]. Также много проблем экспортного потенциала 
накапливается именно внутри предприятий. Это относится к несоответствию мировым стандартам технологический, технической 
материально-производственной базы предприятий машиностроения. Это приводит к снижению конкурентных преимуществ и уровня 
конкурентоспособности экспортной продукции, нехватке собственных оборотных средств в первую очередь из-за сложного механизма 
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привлечения внешних источников финансирования, трудности адаптации к динамически изменяемым требованиям мирового рынка, что 
требует от предприятий постоянного динамичного развития в направлении экспортоориентированном материально-техническом аспекте 
[4].  

Чтобы украинские машиностроительные предприятия вышли на новый уровень развития в контексте мировых интеграционных 
процессов, нужно внедрять ряд приоритетных направлений развития экспортного потенциала машиностроения. Существует необходимость 
стимулирования экспортеров к тому, чтобы прибыль использовалась для вложений в техническое переоснащение предприятий. Развитие 
отраслей машиностроительного комплекса, которые втянуты в техническую цепочку «машиностроение-экспортеры» и повышение 
конкурентоспособности продукции тяжелого и энергетического машиностроения предоставит возможность обеспечить массовую замену 
изношенных фондов в отраслях добывающей промышленности, инфраструктуры, энергетики, а также постепенно наращивать экспорт 
собственно машиностроительной продукции данных подотраслей, повышая позиции Украины в этом сегменте мирового рынка [1,7]. 
Последствиями переориентации экспортеров по вывозу отходов (капитала) на инвестиции станет ускорение процессов вертикальной и 
горизонтальной интеграции, расширение участия экспортеров в собственности предприятий машиностроения и других смежных отраслей. 
Поэтому должно происходить формирование больших промышленных предприятий и групп, которые объединяют предприятия разных 
отраслей и ориентированные на масштабные и долгосрочные внешние заказы.  

Несмотря на то, что продукция украинского машиностроения экспортируется во многие страны мира, структура внешней торговли 
Украины не соответствует современным тенденциям на мировом рынке и демонстрирует низкий уровень многих традиционных и 
потенциальных экспортных товаров [4]. Анализ географии поставок машиностроительной продукции Украины на мировые рынки 
свидетельствует об существенных недостатках отечественной рыночной стратегии завоевания перспективных рынков. Доказательством 
этого являются очень малые объемы экспорта оборудования на рынки стран Ближнего Востока, Латинскую Америку, Африку, Юго-
Восточную Азию. Именно в этих регионах существует стойкий спрос на машины, оборудование для строительной промышленности, 
нефтеперерабатывающей и добывающей отрасли, газодобычи, нефтехимии, горнодобывающей, энергетической промышленности, 
переработки сельскохозяйственной продукции. Поэтому наладить поставки качественного оборудования в вышеперечисленные страны 
перспективно и выгодно для украинского машиностроения.  

Выводы и предложения. Деятельность производителей машиностроительной продукции Украины и внешнеторговых операций на 
зарубежных рынках позволяет сделать вывод, что перспективой для нашего государства является сотрудничество с Пакистаном, Индией, 
Ираном, Узбекистаном, Вьетнамом, Бразилией. Конечно, ситуация для машиностроительной отрасли осложняется тем, что 
машиностроительную продукцию вывозить сложнее, чем, например, полуфабрикаты или сырье. Видов этой продукции очень много, и по 
каждому из них необходимо разработать свою стратегию выхода на мировые рынки и отвечать установленным на этих рынках 
требованиям, традициям [5]. Такая работа должна проводится целенаправленно, постоянно отвоевывая для себя свою часть рынка. Одним 
из таких рынков, который сохраняет сегодня свое значение ведущего для экспорта продукции машиностроительного комплекса Украины, 
является не без основания рынок России [5]. Т.е. на ближайшую перспективу отечественным производителям, экспортерам 
машиностроительной продукции целесообразно учитывать прогнозные оценки российских, а также других зарубежных экспертов. В 
ближайшие годы в России планируется осуществление масштабной замены амортизированного оборудования, вследствие чего эта страна 
станет одним из наибольших мировых рынков сбыта машиностроительной продукции [5,9]. Украинские предприятия должны принять во 
внимание это обстоятельство, чтобы сохранить стратегические позиции на российском рынке продукции машиностроения и помешать 
распределению этого рынка между ведущими зарубежными компаниями.  

Среди перспективных мер в этом направлении имеет смысл рассматривать: создание совместных украино-российских производств, 
поиск путей, форм обеспечения их необходимыми ресурсами, правовой защитой, сохранения производственного профиля предприятий, 
которые имеют ключевое значение в обеспечении экономической безопасности Украины [10]. Также важным является создание 
транснациональных и международных корпораций. Такой процесс в Украине уже начался, например, производство автомобильных 
двигателей, самолетов, однако, действующих ТНК в государстве пока нет. Это оставляет государство в стороне от основного пути развития 
и мирового прогресса [10].  

Отметим, что для увеличения экспортного потенциала страны необходимо стимулировать экспорт. В Украине действует веб-
портал, введенный в эксплуатацию в 2009 г., который обеспечивает экспортеров Украины информацией по законодательной и нормативно-
правовой базе по вопросам внешнеэкономической деятельности, нетарифному регулированию, таможенно-тарифному регулированию, а 
также информацией по перспективным рынкам сбыта товаров украинского происхождения и т.п. В 2007 г. создан Совет экспортеров 
(приказ 15.05.2007 г. № 133 Министра экономики Украины), который призван помочь отечественным производителям по вопросам 
экспорта. Продвижение экспорта Украины на международные рынки сбыта осуществляется с привлечением торгово-экономических 
миссий в составе зарубежных дипломатических организаций Украины.  

В государствах с рыночной экономикой соответствующая поддержка обеспечивается также путем предоставления предприятиям-
экспортерам разных финансовых услуг, а также средств из государственного бюджета в виде субсидий соответственно международным 
нормам. В таких странах как Великобритания, США, Швейцария, где функционирует хорошо развитый внутренний рынок капитала, 
коммерческие банки охотно кредитуют внешнеторговые операции, если их поддерживает эмиссионный институт [4]. В других 
государствах, например, во Франции, Австрии Италии, государственные институты не осуществляют экспортное финансирование, но есть 
приватные структуры, которые предоставляют краткосрочные и среднесрочные кредиты. В большинстве других западноевропейских стран, 
а также в Канаде и Японии, приватные и коммерческие банки неохотно выделяют средства для финансирования внешней торговли. Там 
существуют страховые компании и государственные институты. Такой мировой опыт может быть очень полезным и должен 
использоваться для совершенствования системы регулирования и стимулирования экспорта в Украине. 

Итак, недостаточное развитие машиностроения, даже несмотря на высокие показатели развития других промышленных 
производств, является существенным структурным недостатком экономики. Научно-технический прогресс во всех отраслях народного 
хозяйства материализуется посредством продукции машиностроительной отрасли. Поэтому основным экономическим назначением этой 
продукции является облегчение труда и повышение его продуктивности путем заполнения всех отраслей народного хозяйства основными 
фондами высокого технического уровня. Для прогрессивного развития машиностроительной отрасли Украины нужны значительные 
финансовые поступления. Но инвесторы не спешат вкладывать свои средства в развитие машиностроительных предприятий. Это 
обусловлено низким уровнем оборачиваемости капитала в этой отрасли. При таких условиях получить свою долю в программах 
инвестирования машиностроительные предприятия могут, скорее всего, посредством участия в программах инвестирования 
сельскохозяйственной, добывающей, строительной промышленности. 

Чтобы обеспечить увеличение экспортного потенциала машиностроения Украины в ближайшем будущем, необходимо 
осуществить ряд мер. А именно: повышение конкурентоспособности украинских производителей на основе активизации структурного 
реформирования экономики; активизировать структурное реформирование экономики, в первую очередь экспортоориентированного 
сектора; качественное замещение специализации Украины в мировом распределении труда на основе разработки и реализации 
комплексной экспортной стратегии, которая будет ориентирована на повышение части в экспорте инновационной и традиционного 
украинской продукции с высоким уровнем добавленной стоимости; увеличение предоставления высокотехнологических услуг; 
переориентирование импортной стратегии в направлении обеспечения комплексного решения проблем модернизации национальной 
промышленности и активной политики импортозамещения.  

 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 
1. Амосенок Э. П. Машиностроение как доминанта в стратегиях развития отраслей экономики / Э. П. Амосенок // ЭКО. – 2005. − № 1. – 
С. 75-90. 



ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ  
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ  ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 464

2. Барташевська Ю. М. Розвиток машинобудування України: стан, проблеми, перспективи / Ю. М. Барташевська // Європейський 
вектор економічного розвитку. – 2010. – № 1 (8). – С. 19-25. 
3. Державний комітет статистики України. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
4. Крушніцька Г. Б. Експортний потенціал регіону та шляхи покращення його використання: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.05.01 / 
Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2001. 
5. Малащук Д. В. Україна на світовому ринку машинобудівної продукції / Д. В. Малащук // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 
2007. − № 1 (30). – С. 27-32. 
6. Машиностроение Украины. – 2002. − № 18. – С. 4-5. 
7. Міністерство промислової політики України. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://industry.kmu.gov.ua 
8. Офіційний сайт Державної підтримки українського експорту Міністерства економіки України. [Електронний ресурс] Режим доступу: 
http://www.ukrexport.gov.ua 
9. Слепцова Н. С. Формирование конкурентоспособности промышленного предприятия: автореф. дис. канд. экон. наук: спец. 08.00.05 / 
Н. С. Слепцова. – Оренбург: Оренбургский гос.ун-т, 2005. – 24 с. 
10. Фатхутдинов Р. А. Разработка стратегического решения: учебник для вузов / Р. А. Фатхутдинов. – 3-е изд., доп. – М.: Бизнес-школа 
«Интел-синтез», 1999. – 334 с. 

 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО ОРГАНОВ СТРАХОВОГО НАДЗОРА  
В РАМКАХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ЕЭП)  

 
Насырова Г.А., к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник Института проблем экономической безопасности и стратегического 
планирования   
 
Насирова Г.А. Співпраця органів страхового нагляду в рамках інтеграційних об'єднань ( на прикладі ЄЕП) 
Стаття присвячена проблемі вдосконалення співпраці уповноважених органів у сфері регулювання страхової діяльності з метою 
забезпечення розвитку та стабільності національних страхових систем . На основі аналізу прийнятих міжнародних нормативних правових 
актів запропоновано напрями підвищення ефективності співпраці наглядових органів. Діючі угоди передбачають гармонізацію 
законодавства , співпраця з урахуванням міжнародних стандартів і правил. Однак реальної гармонізації не досягнуто. Законодавчі системи 
країн істотно відрізняються . На дані момент створена тільки база нормативних актів , яка не є загальнодоступною . Для забезпечення 
результативного співробітництва має бути реалізований ряд організаційних заходів. Зокрема , необхідне створення працюючого 
консультативного органу. Взаємодія уповноважених органів має бути забезпечене відповідним нормативним документом , інформаційною 
системою , наявністю виконавчих органів. 
Ключові слова : інтеграція , співпраця , страховий нагляд , Єдиний економічний простір 
Насырова Г.А. Сотрудничество органов страхового надзора в рамках интеграционных объединений (на примере ЕЭП)  
Статья посвящена проблеме совершенствования сотрудничества уполномоченных органов в сфере регулирования страховой деятельности в 
целях обеспечения развития и стабильности национальных страховых систем. На основе анализа принятых международных нормативных 
правовых актов предложены направления повышения эффективности сотрудничества надзорных органов. Действующие соглашения 
предусматривают гармонизацию законодательства, сотрудничество с учетом международных стандартов и правил. Однако реальной 
гармонизации не достигнуто. Законодательные системы стран существенно отличаются. На данные момент создана только база 
нормативных актов, которая не является общедоступной. Для обеспечения результативного сотрудничества должен быть реализован ряд 
организационных мероприятий. В частности, необходимо создание работающего консультативного органа. Взаимодействие 
уполномоченных органов должно быть обеспечено соответствующим нормативным документом, информационной системой, наличием 
исполнительных органов. 
Ключевые слова: интеграция, сотрудничество, страховой надзор, Единое экономическое пространство 
Nasyrova G. Cooperation of the Insurance Supervisors in the integration organizations (illustrated by CEA) 
The article is devoted to the improvement of cooperation of the authorized bodies in the regulation of insurance in order to ensure the development 
and stability of the national insurance systems. The analysis based on the accepted international acts and proposed ways of increasing the 
effectiveness of supervisory cooperation. The current agreements provide for the harmonization of legislation, cooperation with international 
standards and regulations. However, the real harmonization is not achieved. The legal systems of the countries differ substantially. At the moment the 
data base created only regulations, which is not public. To ensure effective cooperation should be implemented a number of organizational measures. 
In particular, the creation of an working advisory structure. The interaction of the competent authorities should ensure the appropriate regulatory 
document, the information system, the presence of the executive. 
Keywords: integration, collaboration, insurance supervision, the Common Economic Area 
 

Постановка проблемы. 
Финансовая глобализация, проявляющаяся в свободном межстрановом движении капитала и  формировании транснациональных 

компаний, привела к «стиранию» национальных границ страховых рынков и, как следствие,  увеличению вероятности проникновения 
системных рисков и «заражения»  национальной финансовой системы.  Внешняя угроза финансовой стабильности, с одной стороны, и 
интеграционные процессы на постсоветском пространстве обуславливают необходимость сотрудничества и согласованной деятельности 
национальных регуляторов стран СНГ. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
Взаимодействие органов страхового надзора в рамках интеграционных объединений СНГ,  ЕврАзЭС, ЕЭП формализовано в виде 

нескольких документов, определяющих общие тенденции развития сотрудничества в сфере страховой деятельности. Анализ нормативно-
правовых актов приведен в  Таблице.  

Таблица. Нормативно-правовые акты СНГ, ЕврАзЭС и ТС в сфере страхования. 
Нормативные правовые акты Цели, задачи, направления  
СОГЛАШЕНИЕ «О сотрудничестве в области страхования в 
рамках Евразийского экономического сообщества» от 27 апреля 
2003 года  
(Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан) 

Гармонизация  нормативно-правовой базы и 
взаимодействие страховых (перестраховочных) 
организаций; 
Создание единой информационной базы;  
Сотрудничество в подготовке кадров и научных работах. 

РЕШЕНИЕ Интеграционного Комитета ЕврАзЭС  
«О создании Совета руководителей органов страхового надзора и 
регулирования страховой деятельности при Интеграционном 
Комитете ЕврАзЭС» от 22 августа 2003 года № 264 
(Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 

Гармонизация страхового законодательства и страховой 
политики; 
Создание и развитие единого страхового рынка и его 
инфраструктуры; 
Анализ состояния национальных страховых рынков. 
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Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан) 
РЕШЕНИЕ Экономического совета СНГ «О Концепции 
координации страховой политики государств-участников 
Содружества» от 19 декабря 2003 года 
(Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика 
Беларусь, Республика Молдова, Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика 
Таджикистан, Украина) 

Сближение страхового законодательства и страховых 
систем в 2 этапа;  
Выработка системы показателей для анализа страховых 
рынков; 
Развитие трансграничного страхования и перестрахования, 
информационной и иной инфраструктуры страховых 
рынков; 
Сотрудничество в сфере образования и науки;  
Урегулирование спорных ситуаций на страховых рынках; 
Создание Межгосударственного координационного совета 
руководителей страховых надзоров государств – участников 
СНГ и создания Союза (ассоциации) страховых организаций 
стран СНГ. 

СОГЛАШЕНИЕ «Об обмене информацией между органами 
страхового надзора и регулирования страховой деятельности 
государств-членов ЕврАзЭС от 30 сентября 2004 года»  
(Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан) 

Содействие в исполнении надзорных функций и 
гармонизация законодательств;  
Обеспечение транспарентности страхового надзора.  

СОГЛАШЕНИЕ «О торговле услугами и инвестициях в 
государствах – участниках Единого экономического пространства» 
от 9 декабря 2010 года  
(Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан) 

Унификация законодательства с учетом международных 
принципов, стандартов и практики в сфере регулирования 
торговли услугами, а также учреждения и деятельности. 

СОГЛАШЕНИЕ «О создании условий на финансовых рынках для 
обеспечения свободного движения капитала от 9 декабря 2010 года 
(Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская 
Федерация) 
 

Обмен информацией между уполномоченными органами; 
Гармонизация страхового законодательства с учетом 
международных правил и стандартов; 
Сближение норм в сфере обязательного страхования, 
перестрахования, посреднической деятельности; 
Согласование единых требований по защите прав 
потребителей, к оценке платежеспособности и финансовой 
устойчивости страховых (перестраховочных) организаций. 

ПРОТОКОЛ «О создании общего страхового рынка государств – 
членов Евразийского экономического сообщества» от 27 ноября 
2009 года (Ратифицирован в Беларуси и Кыргызстане) 
(Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан) 

Гармонизация законодательства в соответствии с 
международными стандартами; 
Принятие мер по защите прав участников; 
Координация действия по надзору за деятельностью 
дочерних организаций; 
Общие принципы к осуществлению ОСГО  владельцев 
транспортных средств; 
Единые требования к лицензированию, формированию 
уставного  капитала и страховых резервов, классификации, 
защите прав потребителей, платежеспособности и 
финансовой устойчивости страховых (перестраховочных) 
организаций, перестрахованию. 

РЕШЕНИЕ Совета глав правительств СНГ  
«О Концепции  либерализации рынка финансовых услуг 
государств – участников СНГ» от 30 мая 2012 года 
(Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Молдова 
с оговоркой, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, 
Российская Федерация) 

Обеспечение равенства условий доступа и работы, 
устранение барьеров; 
Гармонизация надзорных требований и их осуществления; 
Принятие мер по защите прав и интересов субъектов 
рынка, в т.ч. потребителей; 
Сближение требований по управлению рисками в 
соответствии с международными стандартами; 
Создание единой информационной базы и обмен 
информацией.  

 
Нерешенная проблема.  
Анализ приведенных документов показывает, что практически все предусматривают гармонизацию (унификацию) страхового 

законодательства. В целях реализации государственной политики в области страхования и принятия совместных скоординированных мер 
по гармонизации систем регулирования страховой деятельности был создан Совет руководителей органов надзора. Вместе с тем, 
гармонизация ни в странах СНГ и ЕврАзЭС, ни в рамках ТС в полном объеме не была достигнута. Кроме того, в нормативных актах были 
предусмотрены условия обмена информации между уполномоченными органами. Даже на уровне Таможенного союза, на базе которого 
сформировано Единое экономическое пространство, эти меры не были реализованы. 

Координация деятельности регуляторов как основополагающее условие интеграции на постсоветском пространстве вызвана 
формированием единого страхового пространства, необходимостью разработки эффективных методов контроля и надзора, защиты прав и 
интересов потребителей страховых услуг при трансграничных операциях. Увеличение товарооборота между государствами – членами 
Таможенного союза требует адекватной системы защиты рисков, связанных с транспортировкой коммерческих и иных грузов. В этой связи 
весьма актуальным направлением является гармонизация условий обязательного страхования в этой сфере.  

Целью научной статьи является определение перспективных направлений развития сотрудничества уполномоченных органов в 
сфере регулирования страховой деятельности.  

Результаты исследования.  
Совершенствование системы регулирования во многом обеспечивается эффективностью процессов информационного 

взаимодействия уполномоченных органов государств-участников ЕЭП. По существу, это взаимосвязанные задачи, поскольку 
информационный обмен, в свою очередь, основывается на единстве нормативных требований, их соответствии международным 
стандартам. 

Базовыми условиями страховой деятельности выступают требования  к порядку лицензирования, классификации отраслей (видов, 
классов), формированию уставного капитала и других финансово-экономических показателей, условиям передачи рисков в 
перестрахование  и др. Анализ нормативно-правовой базы стран ТС выявил существенные расхождения  по указанным позициям. 
Преодоление различий в системах регулирования возможно только при условии успешного взаимодействия органов надзора. В настоящее 
время в этих целях в рамках ЕЭП разработаны и прошли согласование проекты соглашений  «О требованиях к осуществлению 
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деятельности на финансовых рынках государств-участников Единого экономического пространства» и «Об обмене информацией, в том 
числе конфиденциального характера, государствами-участниками Соглашения о создании условий на финансовых рынках для обеспечения 
свободного движения капитала от  9 декабря 2010 года». Оба документа предполагают практические шаги по формированию единого 
регулятивного пространства. Таким образом, уполномоченные органы поддержали дальнейшие интеграционные процессы.  

Развитие интеграции обеспечивает непосредственным участием уполномоченных органов в подготовке соответствующих 
документов. В частности, Соглашение о единых требованиях к защите прав потребителей при заключении и исполнении договоров 
страхования разрабатывает регулятор Республики Беларусь; единые требования лицензирования страховой деятельности в государствах – 
членах ЕврАзЭС – надзорные органы Республики Таджикистан. Уполномоченные органы с российской стороны разрабатывают : 

о принятии мер по обеспечению взаимного признание полисов ОСАГО, выданных страховыми организациями государств – членов 
ЕврАзЭС; 

о единых требованиях к защите прав потребителей при заключении и исполнении договоров страхования; 
по гармонизации страхового законодательства государств – членов ЕврАзЭС в соответствии с основными принципами 

страхования, принятыми Международной ассоциацией страховых надзоров. 
Подписание двух- и многосторонних соглашений в целях гармонизации подходов к регулированию страховой отрасли 

представляет собой только одну из форм взаимодействия в рамках работы Межгосударственного координационного совета руководителей 
органов страхового надзора государств – участников СНГ. Параллельно регуляторы стран СНГ развивают сотрудничество со странами ЕС, 
БРИКС и др. 

Развитие сотрудничества и обмена информацией между уполномоченными органами стран ЕЭП может быть осуществлено в целях 
проведения единой политики в области надзора за трансграничной операциями профессиональных участников страхового рынка. Главным 
объектом надзора в рамках сотрудничества уполномоченных органов  является деятельность международных страховых групп. Одним из 
определяющих принципов сотрудничества должен стать принцип безопасности, распространяемый не только на финансовую и страховую 
систему, в частности, но и на защиту интересов потребителей и информации, обеспечение ее оперативности для принятия адекватных 
регулятивных мер.  Реализация этого принципа предполагает наличие современной информационной системы, предусматривающей 
«обратную связь», позволяющая принимать корректные решения регуляторам, партнерам, потребителям. 

Сотрудничество уполномоченных органов может быть осуществлено посредством регулярных встреч, обмена информацией, 
принятия коллективных решений, разработки единых подходов в отношении надзора за группами, имеющими подразделения в разных 
юрисдикциях стран ЕЭП. 

Существующий совет руководителей органов надзора при Интеграционном Комитете Евразийского экономического сообщества, 
созданный в соответствии с Соглашением от 27.04.2003г., выполняет в основном наиболее общее координирование деятельности 
уполномоченных органов. Меры, определенные в названном Соглашении, пока не реализованы. 

Выводы и предложения. 
В целях достижения эффективности взаимодействия уполномоченных органов необходимо наличие взаимной заинтересованности 

и внедрение реальных форм сотрудничества: 
не рамочных и/или модельных, а работающих правовых актов  по конкретным вопросам регулирования деятельности ПУСР; 
формирование официального координирующего органа; 
проведение регулярных консультаций по решению конкретных вопросов  регулирования деятельности ПУСР, особенно в 

отношении страховых групп. 
Порядок и процедуры сотрудничества на постоянной основе может быть обеспечено  путем разработки и внедрения специального 

стандарта регулирования либо внедрения соответствующих необходимых норм в другие стандарты регулирования.  
Сотрудничество может быть реализовано в рамках сформированного коллегиального органа на уровне уполномоченных органов 

стран ЕЭП. Членство и участие в работе такой организации должно быть реализовано инерционно после подписания интегрирующего акта 
и принятия условий на государственном уровне. Представительство осуществляется на постоянной основе в лице руководителей 
уполномоченных органов и ответственного лица от имени этого уполномоченного органа. Это обеспечит статусность и работоспособность 
такой структуры. Исходными формами функционирования коллегиального органа являются регулярные заседания с соответствующей 
программой и перечнем обсуждаемых вопросов, которые могут проводится без выезда в режиме телеконференции, а также посредством 
организации обмена информации на регулярной основе в определенные даты и в определенном форме, не исключая возможности 
внеочередных заседаний и обменов по экстренным вопросам.   

Основные функции такого совещательного органа могут быть связаны с: 
регулированием деятельности транснациональных групп, 
облегчение обмена информацией, необходимой для надзора за группами, 
реализация макропруденциального надзора в рамках ЕЭП для контроля и предотвращения системных рисков, 
согласованные действия по надзору за деятельностью ПУСР (совместные, сквозные проверки), 
обсуждение и выработка предложений по гармонизации законодательства, 
разрешение возможных спорных вопросов при  урегулировании претензий страхователей, кредиторов в случае ликвидации 

(банкротства) транснациональных страховых (перестраховочных) организаций, 
координация надзора с целью предотвращения дублирования. 
Исходными предпосылками формирования системы сотрудничества являются признание всеми участниками ассоциации 

уполномоченных органов основных параметров регулирования, формата обмена информации, а также базовых требований к деятельности 
ПУСР. 

При установлении взаимоотношений между уполномоченными органами существенным условием будет оперативность и 
актуальность информации, предоставляемой в порядке надзора по месту размещения, и ее своевременное предоставление по месту 
происхождения капитала.  

Кроме того, действенность трансграничного регулирования достигается на основе применения единых методов и инструментов 
регулирования: лицензирования, контроля платежеспособности, инвестирования, аудита, учета и др. 

Помимо регулярных обменов информацией деятельность совещательного органа может быть активизирована в ситуации 
ухудшающихся макроэкономических условий с целью предотвращения риска заражения. 

Сотрудничество уполномоченных органов предполагает не только контроль и надзор исполнения действующего законодательства, 
но возможность дальнейшего совершенствования нормативной правовой базы в рамках интеграционного объединения. 

Резюме. 
Организация эффективного сотрудничества между уполномоченными органами предполагает выполнение ряда условий: 
разработка и внедрение определяющего формат сотрудничества нормативного правового акта (стандарта), 
создание специальной консультативной структуры, отвечающей за организацию сотрудничества и взаимообмен, и утверждение 

положения о ее деятельности, включая сферу ответственности и вопросы, организацию ее деятельности, 
наличие материальных ресурсов, включая информационные технологии, 
внедрение единых нормативных требований в части регулирования деятельности ПУСР (нормы, инструменты и т.п.), 
установление регламента обсуждения, согласования и коллегиального принятия решений и документов, 
наличие исполнительных органов в рамках интеграционного объединения (центральный банк, надзорный орган, судебные органы и 

т.п.) и координация работы с ними.  
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Орєхова Г.О. Трансформація світового фондового ринку в умовах сучасних глобальних парадигм.  
Стаття присвячена проблемам трансформації світового фондового ринку в умовах  сучасних парадигм та подолання світової фінансової 
кризи. Доведено, що світовий фондовий ринок знаходиться на стадії переломного моменту і пошуку нових інструментів, які можна було б 
здійснювати на ньому і додаткових інструментів по зменшенню рисок, пов'язаних з функціонуванням ринку і його стабільною роботою. 
Обґрунтовано, що державне регулювання фондового ринку в різних країнах світу має спрямовуватись на залучення зарубіжних інвестицій, 
а тому приймає характер конкурентної боротьби між урядами і законодавством різних країн за інвестора. 
Ключові слова: фондовий ринок, ринок цінних паперів, інвестування, світова фінансова криза, боргове фінансування, грошовий ринок, 
ринок капіталу, капіталізація, біржові індекси.  
Орехова А.А. Трансформация мирового фондового рынка в условиях современных глобальных парадигм. 
Статья посвящена проблемам трансформации мирового фондового рынка в условиях современных парадигм и преодоления мирового 
финансового кризиса. Доказано, что мировой фондовый рынок находится на стадии переломного момента и поиска новых инструментов, 
которые можно было бы осуществлять на нем и дополнительных инструментов по уменьшению рисков, связанных с функционированием 
рынка и его стабильной работой. Обосновано, что государственное регулирование фондового рынка в разных странах мира должна 
направляться на привлечение зарубежных инвестиций, а потому принимает характер конкурентной борьбы между правительствами и 
законодательством различных стран за инвестора. 
Ключевые слова: фондовый рынок, рынок ценных бумаг, инвестирование, мировой финансовый кризис, долговое финансирование, 
денежный рынок, рынок капитала, капитализация, биржевые индексы. 
Orekhova A.A. The transformation of the global stock market in today's global paradigms. 
The article is devoted to the problems of the transformation of the global stock market in terms of contemporary paradigms and overcome the global 
financial crisis. It is proved that the global stock market is at a tipping point and the stage of searching for new tools that could be carried out on it, 
and additional tools to reduce the risks associated with the operation of the market and its stable performance. It is proved that government regulation 
of the stock market in the different countries of the world should be directed at attracting foreign investment, and therefore takes on the nature of 
competition between governments and the laws of different countries for the investor. 
Keywords: stock market, stock market, investing, the global financial crisis, debt financing, money market, capital market, market cap, the stock 
market index. 
 

Актуальність дослідження та постановка проблеми. Дослідження сучасних тенденцій розвитку світової фінансової системи 
обумовлено новітніми процесами як у світовому господарстві в цілому, так і у його фінансовому секторі, зокрема. Сама фінансова 
діяльність стає дедалі інтегрованішою. Формується нова архітектура світової системи економіки і політики, який характеризується певними 
зрушеннями: стирається грань між внутрішнім і зовнішнім середовищем діяльності, між внутрішньою і зовнішньою політикою; при цьому 
стрімко набирає силу економізація політики, а фінансовий простір стає основним; традиційні зовнішньоекономічні доктрини втрачають 
свою силу, події відбуваються вже не просто на світовому ринку, а у глобальному фінансовому середовищі. Усе це вимагає реформування, 
реструктуризації принципів, механізмів та методології функціонування міжнародних фінансових інституцій та ін. Глобальна фінансова 
реформа, з огляду на вищезазначені трансформаційні та структурні перетворення, є одним із пріоритетних та актуальних питань 
сьогодення. 

Сучасні ринки цінних паперів є складною динамічною системою, яка постійно зазнає змін і трансформацій. За останні кілька 
десятиліть фондові ринки як розвинених країн, так і країн, що розвиваються зазнали істотних змін, пов'язаних з відповідними змінами у 
світовому економічному середовищі. Процес глобалізації світової економіки й фінансової сфери спричинив формування і розвиток 
світового фондового ринку, який передбачає високу мобільність капіталу, і є причиною виникнення фінансової кризи в умовах сучасних 
глобальних парадигм.  

Мета дослідження полягає в теоретико - методологічному обґрунтуванні  трансформації світового фондового ринку і виробленні 
науково-практичних рекомендацій відносно виходу з фінансово-економічної кризи в умовах сучасних парадигм. 

Ступінь вивченості проблеми дослідження. Значний внесок у дослідження теоретичних основ розвитку міжнародного фондового 
ринку внесли такі вітчизняні і зарубіжні економісти: Барановський О., Блейк Д., Геєць В., Джонк М., Заблоцька Р., Кастельс М., 
Кейнс Дж. М., Лук’яненко Д., Луцишин З., Макогон Ю., Маршалл А., Марковіц Г., Мозговий О., Медведкіна Є.О. Норд Д., Орєхова Т., 
Рубцов Б., Савельєв Є., Шарп У. та інші.  

Основна частина. Фондовий ринок є невід’ємною складовою фінансового ринку та виступає провідною ланкою у процесі 
перетворення заощаджень в інвестиції шляхом організації руху фінансових потоків від інвесторів до емітентів за допомогою цінних паперів 
і через посередництво відповідних інститутів. Вплив фондового ринку, як на процес зростання, так і процес падіння фінансових ринків і 
світової економіки є суттєвим. Тому дослідження функціонування фондового ринку з метою вивчення чинників впливу на подолання 
фінансово-економічної кризи є актуальним і    необхідним [5].  
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Світова фінансово-економічна криза 2008-2009 рр. і депресивний стан міжнародних фінансово-економічних відносин 2010-2012 рр. 
обумовлені такими діями фінансових і державних установ у до кризовий період: процес видачі кредитів відбувався без поглибленого 
дослідження ринку і клієнтів, часто без відповідних підтверджень платоспроможності клієнта та аналізу якості його застави; збільшилась 
кількість активних учасників спекулятивних операцій, як між банківсько-фінансовими установами, так і серед їх клієнтів, при цьому ризик-
менеджментом ігнорували більшість учасників таких операцій; значно поширилось обертання похідних цінних паперів, що не були 
забезпечені відповідною ліквідністю і вартістю, на базі одних цінних паперів створювались інші, потім на основі таких цінних паперів 
створювались ще нові цінні папери, і це привело до зростання в рази фіктивного капіталу; процес глобалізації і лібералізації посилив 
хаотичність і не прогнозованість руху фінансових капіталів у світі; уряди деяких країн (Італія, Греція, Іспанія, Португалія, Ісландія) 
збільшували власні боргові зобов’язання, не враховуючи потенціал економік своїх країн і стратегічну перспективу щодо обслуговування 
таких боргів;  інвестування в будівництво торговельно-офісних і житлових приміщень вийшло в багатьох країнах світу за межі реального 
ринкового попиту; високі соціальні стандарти життя населення і їх постійне підвищення в розвинених країнах не завжди відповідало 
макроекономічним показникам: продуктивності праці, системному зростанню ВВП і експортного потенціалу [2].  

 Варто відмітити те, що усі ці фактори посприяли швидкому зниженню ліквідності на світових фондових ринках під час кризи. Це 
вплинуло на стабільність фінансових установ в світі, як наслідок, за цей період деякі фінансові установи збанкрутували (наприклад: 
банкрутство потужного інвестиційного банку « Lehman Brothers Holdings , Inc .» – 15.09.2008 р.), а деякі, отримавши державну допомогу 
залишаються в критичному стані. В цілому, рівень довіри до фінансово-посередницьких структур знизився, проблеми у фінансовому 
секторі охопили й інші сектори економіки, державні органи влади в більшості країн світу перейшли до бюджетної економії, соціальна 
напруженість в світі зросла [8].  

Слід зазначити, що роль фондового ринку полягала у тому, що при появі деструктивних тенденцій світові фондові ринки їх 
посилювали і сприяли більшій та  масштабній дестабілізації світової фінансово-економічної системи. Це пов’язано з тим, що цінні папери 
взаємозалежні між собою (якщо стрімко знижується ціна на відповідну акцію, то аналогічна акція /цієї ж галузі/ також швидко знижується в 
ціні на побоюванні інвесторів втратити власні кошти), за допомогою сучасних засобів зв’язку негативні новини і процеси стають 
надбанням світового інвестиційного суспільства миттєво, а тому швидка і не прогнозована реакція приводить до виходу з ризикованих 
активів і переоцінки їх вартості, яка в таких випадках знижується в рази. Як показав досвід, чим не розвиненіша економіка і фондова біржа, 
тим більше вони втрачають від таких подій [4].  
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Рис. 1. Top 10 найбільших падінь глобальних біржових індексів в 2011 році за типом ринку (%, пункти) [8] 

 
 Проте, світовий фондовий ринок  знаходиться на стадії переломного моменту і пошуку нових інструментів, які можна було б 

здійснювати на ньому і додаткових інструментів по зменшенню рисок, пов'язаних з функціонуванням ринку і його стабільною роботою. 
Варто відзначити, що в цілому нерозвиненість  в різних країнах, що розвиваються, не гарантує того, що світова економічна криза 

не торкнулася їх і наслідки будуть сприятливішими, ніж в країнах, де  фондовий ринок дуже добре розвинений, оскільки сама країна хоче 
вона того чи ні знаходиться в процесі постійної інтеграції з іншими країнами, економіками і все це в цілому і складає сучасну економіку і 
сучасний ринок коштовних паперів. Країни взаємозв’язані, у тому числі і ринками цінних паперів, тому вони переносять свої внутрішні 
проблеми на членів різних економічних          співтовариств [3] . 

 Як наслідок  у 2012 році на світових ринках капіталу в цілому спостерігалось зниження показників як за кількістю проведених IPO, 
так і за обсягом залучених коштів. Ринки США продемонстрували здатність до відновлення, піднявшись з третього на перше місце за 
обсягом залучених коштів. Китай поступився першістю з загальної вартості угод, опустившись на друге місце. Європа зберегла за собою 
третю позицію в рейтингу, незважаючи на невисокі результати. За міжнародними угодами лідирував Лондон. Серед найбільших IPO у 2012 
році слід виокремити угоди компаній Facebook, Japan Airlines та Santander Mexico [7]. 

Таблиця 1.  
Найбільші угоди IPO в світі в 2012 р. 

Компанія Розмір 
пропозиції, млн. 

євро 

Біржа           Сектор Країна діяльності 
компанії 

Facebook 12 507 NASDAQ Технології           США 
Japan Airlines 6 616 Токійська фондова біржа Туризм та відпочинок Японія 
Santander Mexico 3 178 NYSE Банківська діяльність Мексика 
PICC 2 747 Гонконгська фондова 

біржа 
Страхування Китай 

Felda Global 
Ventures 

2 626 Малайзійська фондова 
біржа 

Промислові товари і 
послуги 

Малайзія 

IHH Healthcare 1 726 Малайзійська фондова 
біржа 

Охорона здоров'я Малайзія 

Haitong Securities 1 407 Гонконгська фондова 
біржа 

Фінансові послуги Китай 

Banco BTG Pactual 1 312 Фондова біржа Сан-Паулу Банківська діяльність Бразилія 
Мегафон 1 288 Лондонська фондова біржа Телекомунікації Росія 
Telefónica 
Deutschland 

1 260 Німецька фондова біржа 
(Deutsche Börse) 

Телекомунікації Німеччина 
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Також слід зазначити, що світова капіталізація знизилась в 2011 році на 7,78% (майже на 4165 млрд. дол.). При цьому, за 2011 рік 

ринкова вартість всіх компаній світу зросла на 14,06%. А у в 2012 році 30 основних фондових ринків світу продемонстрували зниження 
фондових індексів від максимальних 44% до мінімальних 4%. Лідерами падіння стали Греція, Україна й Австрія.  

 

 
Рис. 2. Капіталізація фондового ринку за регіонами світу 

в 2011-2012 рр., трлн. дол. США [7] 
 

Динаміка українського фондового ринку на початку 2011 стала продовженням зростання 2010 року, коли в останньому кварталі 
вітчизняним індексам вдалось продемонструвати стрибок на 30%, завершивши рік підвищенням в 67,9% . У 2012 році Україна посіла друге 
місце за темпами падіння фондового ринку. Перше місце в цьому рейтингу належить Кіпру. На фондовому ринку України цього року 
падіння цін акцій становило 35%, а фондовий ринок Кіпру впав на 60%. Водночас, найбільш успішними за результатами року стали біржі 
Венесуели та Туреччини, продемонструвавши зростання ринку на понад 50% [6].  

У 2012 році ключовий індикатор українського ринку акцій - індекс «Української біржі» - втратив близько 34%, а кількість угод 
зменшилася більш ніж на 17%.  

19,48

16,62
14,86

13,01

5,32 5,74 5,84
6,81

14,16

10,88
9,02

6,2

0

5

10

15

20

25

І кв. 2011 ІІ кв. 2011 ІІІ кв. 2011 IV кв. 2011

Загальні обсяги торгів на УБ, млрд. грн. Обсяг торгів на строковому ринку, млрд. грн. 

Обсяг торгів ЦП, млрд. грн.
 

Рис. 3. Обсяг торгів на Українській біржі в 2011 році, млрд. грн. [9] 
 
За 2012 рік індекс ФБ ПФТС зменшився на 205,74 пункту, або на 38,50 %, і за станом на 01.01.2013 становив 328,69 пункту. 

Обсяги торгів на торговельному майданчику ФБ ПФТС у 2012 році збільшились до 89,45 млрд. грн. порівняно з 88,86 млрд. грн. у 2011 
році. 

 
Рис. 4. Структура торгів в Україні на організаторах торгівлі   

в 2006-2012 рр., % [6] 
 

Необхідно відзначити, що причинами таких низьких показників є негативна тенденція фондових індексів і песимістичні очікування 
інвесторів. Однак основна причина — на українському фондовому ринку дуже мало цікавих для інвесторів цінних паперів. Вирішенню цієї 
проблеми міг би допуск на українські майданчики акцій іноземних емітентів, адже спочатку вони мають більшу ліквідність, оскільки вони в 
обігу на закордонних фондових майданчиках [1]. 

Висновок. Таким чином, під час кризових явищ і в після кризовий  період  у 2008-2012 рр., порушений цикл на ринку цінних 
паперів «заощадження – фондовий ринок – інвестиції – нові товари і послуги, підприємства, галузі – прибуток» відновлюється низькими 
темпами. Міграція капіталу шляхом припливу його до місць необхідного застосування і відтоком з тих галузей виробництва де є залишок 
припинилась тому, що навіть найбільш прибуткові галузі в стані невизначеності та низького попиту на свою продукцію. Світовий ВВП, 
станом на 2012 р., зростає системно тільки в країнах БРІК (Бразилія, Російська Федерація, Індія, Китай), але фінансові і фондові ринки цих 
країн взаємозалежні з інвестиціями із США, Західної Європи і Японії, тому зростання в країнах БРІК також остається не змінним. 
Оптимізація структури суспільного виробництва у світі завдяки механізму фондового ринку не відбувається.  

В таких умовах необхідно створювати комфортні умови на державному рівні для інвестування у створення нового попиту на 
фондових майданчиках України та світу. Державне регулювання фондового ринку в різних країнах світу має спрямовуватись на залучення 
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зарубіжних інвестицій, а тому приймає характер конкурентної боротьби між урядами і законодавством різних країн за інвестора. В цьому 
аспекті проявляється на рівні урядів впровадження програм захисту для фінансових і реальних інвестицій та оптимізація макропоказників, 
що спрямоване на покращення сприйняття країни у світі. На законодавчому рівні також має впроваджуватись механізми швидких і зручних 
способів заведення та виведення коштів.  

 Цілеспрямований розвиток будь-якої країни світу залежить від стану її фондової біржі, за індикаторами якої оцінюють 
інвестиційний потенціал країни. Без справедливого і прозорого ринку цінних паперів іноземні та вітчизняні інвестиційні ресурси не 
зможуть ефективно перетворити національну економіку в конкурентоспроможного гравця на світовому ринку. Без ефективного 
перерозподілу внутрішніх і зовнішніх заощаджень в нові перспективні бізнес-проекти, підприємства і галузі будь-яка країна суттєво 
втратить у розвитку. Особливе значення це приймає в епоху інформатизації і глобалізації, коли інвестиційні ресурси можна направляти в 
найбільш перспективні проекти, в сектори і галузі зростання, в найкращі за міжнародними рейтингами і макроекономічними показниками 
країни. 
  
СПИСОК ДЖЕРЕЛ: 
1. Богуславский. М. М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование. / М.М Богуславский. - М., 2003. – 484 с. 
2. Макогон Ю.В. Глобалицация и економическое развитие: национальный аспект/ Ю.В.Макогон, В.В. Дергачева, Е.А Пашко: 

монография. – Донецк.: ДонНУ, 2006.  - 260 с. 
3. Макогон Ю.В. Валютные операции:  учеб. пособ. / Ю.В. Макогон, Е.А. Пашко. – Донецк: ДонНУ, 2006. – 220 с. 
4. Cурен Лізелотт Валютні операції: основи теорії та практики. Пер. з нім. 2-е ізданіе.- М.: Справа, 2002. -176 с. 
5. Шевченко П. Фондовий ринок: хроніки падіння / П. Шевченко  // Фондовий ринок. – 2009. – № 3. – С. 6  
6. Інвестиційний клімат України: проблеми формування та заходи поліпшення [Електронний ресурс] / Національний інститут 

стратегічних досліджень, 2012. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua. 
7. World Investment Report 2012. Investing in a low-carbon economy [Электронный ресурс]// United Nations Conference on Trade and 

Development: [сайт] - 2012. – Режим доступа: www.unctad.org/en/docs/wir2012_en.pdf 
8. Офіційний сайт Swiss Exchange біржової компанії Swiss Exchange [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.six-swiss-

exchange.com  
9. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/ 
 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МИРОВОГО МЕЖБАНКОВСКОГО РЫНКА FOREX 
 
Рыбаченко Е.В., аспирант кафедры «Международная экономика», Донецкий национальный университет   
 
Рыбаченко Е.В. Ретроспективный анализ функционирования мирового межбанковского рынка FOREX. 
В статье проанализированы современные и ретроспективные тенденции функционирования мирового межбанковского рынка FOREX в 
контексте усиления глобальных трансформационных процессов. В кризисный 2009 год оборот мирового валютного рынка снизился почти 
на 25%, однако с 2010 года на нем наблюдалось быстрое восстановление активности. Сделан вывод о том, что на мировом FX рынке 
наблюдается снижение доли традиционной междилерской торговли, что свидетельствуют о все возрастающей роли на валютном рынке 
инвестиционных компаний и хедж-фондов. 
Ключевые слова: валютные отношения, мировой валютный рынок, валютная сделка, валютный дилер, инвестиционный фонд, мировой 
валютный оборот. 
Рибаченко К.В. Ретроспективний аналіз функціонування світового міжбанківського ринку FOREX. 
У статті проаналізовано сучасні і ретроспективні тенденції функціонування світового міжбанківського ринку FOREX в контексті посилення 
глобальних трансформаційних процесів. У кризовий 2009 рік оборот світового валютного ринку знизився майже на 25%, однак з 2010 року 
на ньому спостерігалося швидке відновлення активності. Зроблено висновок про те, що на світовому FX ринку спостерігається зниження 
частки традиційної міждилерскої торгівлі, що свідчать про все зростаючу роль на валютному ринку інвестиційних компаній і хедж-фондів. 
Ключові слова: валютні відносини, світовий валютний ринок, валютна операція, валютний дилер, інвестиційний фонд, світовий валютний 
оборот. 
Rybachenko E.V. A retrospective analysis of the functioning of the global interbank market FOREX. 
The paper analyzes the current trends and retrospective operation of the world interbank FOREX market in the context of increasing global 
transformation processes. In the crisis year 2009 turnover of the global foreign exchange market declined by almost 25%, but from 2010 on it was a 
rapid recovery of activity. The conclusion is that the global FX market is declining share of the traditional inter-dealer trade, which showed an 
increasing role in the foreign exchange market, investment firms and hedge funds. 
Keywords: monetary relations, the global foreign exchange market, foreign exchange transaction, currency dealer, the investment fund, the global 
foreign exchange turnover. 
 

Постановка проблемы и актуальность темы исследования. Валютный рынок состоит из множества национальных валютных 
рынков, которые в той или иной степени объединены в мировую систему. По мере развития национальных рынков и их взаимных связей 
сложился единый мировой валютный рынок для ведущих валют в мировых финансовых центрах. Мировой межбанковский валютный 
рынок FOREX, приобрел нынешний вид в конце 70-х годов, после прекращения в 1971 году Бреттон-Вудской системы регулирования 
международных валютных курсов и перехода к «плавающим курсам» - Ямайской системе.  

Степень изученности проблемы исследования. Исследованию проблематики развития валютных отношений посвящены работы 
зарубежных ученых П.Бакли, Л.Велса, Р.Вернона, Дж.Гэлбрейта, Дж.Даннинга, М.Кассона, Р.Коуза, А.Ругмана, М.Тейлора, С.Хаймера, 
С.Хирша и других.  

Целью исследования является изучение современных и ретроспективных тенденций функционирования мирового 
межбанковского рынка FOREX в контексте усиления глобальных трансформационных процессов. 

Результаты исследования. Если сформулировать по возможности точное определение, то международный валютный рынок 
FOREX (Foreign Exchange Market) представляет собой совокупность операций по купле-продаже иностранной валюты, и предоставлению 
ссуд на конкретных условиях (сумма, обменный курс, процентная ставка) с выполнением на определенную дату. Основными участниками 
валютного рынка являются: коммерческие банки, валютные биржи, центральные банки, фирмы, осуществляющие внешнеторговые 
операции, инвестиционные фонды, брокерские компании; постоянно растет непосредственное участие в валютных операциях частных лиц. 

FOREX - самый большой рынок в мире, он составляет по объему до 90 % всего мирового рынка капиталов. Тысячи участников 
этого рынка - банки, брокерские фирмы, инвестиционные фонды, финансовые и страховые компании - в течение 24 часов в сутки покупают 
и продают валюту, заключая сделки в течение нескольких секунд в любой точке Земного шара. Объединенные в единую глобальную сеть 
спутниковыми каналами связи с помощью совершеннейших компьютерных систем, они создают оборот валютных средств, который в 
сумме за год превышает в 10 раз общий годовой валовой, национальный продукт всех государств мира  

Согласно данным, опубликованным Банком международных расчетов cредний дневной оборот международного валютного рынка 
составил в 2010 году около 4 триллионов долларов США, что почти на 20% больше, чем в 2007 году. За предыдущий отчетный период 
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(2004-2007) прирост составлял 72%, но с учетом мирового финансового кризиса текущие показатели также высоки. За последние десять лет 
Форекс вырос более чем в три раза. Расчеты по объему оборотов рынка FOREX проводятся Банком международных расчетов. 52 
центральных банка и органа денежно-кредитной политики принимают  участие в проводимом каждые три года исследовании валютного 
рынка и рынка производных финансовых инструментов.  

Около 41% проводимых сделок являются спот-сделками, 53% - свопы и форварды и 6% - опционы и фьючерсы. Объем сделок спот 
сейчас идет на убыль, тогда как доля свопов и форвардов – увеличивается, а опционы и фьючерсы продолжают стабильно занимать 
небольшой сегмент рынка. Проводить операции с валютой могут партнеры внутри одной страны, а также и партнеры, находящиеся во 
время торгов в разных странах. Доля сделок внутри страны составляет около 47% от общего количества сделок с валютой и надо заметить, 
что сейчас этот показатель постепенно начинает увеличиваться. Валютные сделки между разными странами составляют 53% и в мировом 
валютном обороте этот показатель сейчас идет на убыль. За этими показателями, которые являются усредненными, скрывается довольно 
большое разнообразие сделок по конкретным регионам. Например в Японии внутренние сделки значительно доминируют над внешними, 
объем которых всего лишь 9%, тогда как в Бахрейне, международные сделки занимают доминирующие положение (91%). 

По географическому положению валютный рынок весьма концентрирован. Он расположен в трех основных городах: Токио, 
Лондоне и Нью-Йорке. Здесь сосредоточенно 55% всей мировой финансовой торговли, причем только в одном Лондоне – 30%. Темпы 
развития лондонского рынка значительно превосходят любой другой валютный центр. Ежедневный оборот от торговли валютой в трех 
этих городах составляет 161-465 млрд. долларов. В другую группу стран-участников валютного рынка входят Гонконг, Сингапур, 
Франкфурт и Цюрих. Здесь ежедневный оборот равен 75-105 млрд. долларов. 

В каждой стране торговля валютой также является сконцентрированной. Около 11% финансовых учреждений ведут торговлю 75% 
всей валюты страны. Например в Англии 10-ю крупным банкам принадлежит в этом бизнесе доля в размере 44%, в Токио – 51%, в Нью-
Йорке – 47%. Любой иностранный банк ведет активную деятельность на валютном рынке. В Лондоне на его долю приходится 79% от 
общего объема торговли валютой, в Токио – 49%, в Нью-Йорке – 46%.  

 
Рис. 1. Распределение рынка Форекс по видам операций в 2010 году [1] 

 
Ежедневный объем спотового рынка (еще называют "наличных сделок"), по данным BIS (на апрель, 2010 года), составляет 1490 

млрд. долларов. Например, компания Nokia должна заплатить за программное обеспечение 10 миллионов долларов корпорацииMicrosoft. 
Поэтому Nokia отдает приказ своему обслуживающему банку перечислить 10 миллионов долларов Microsoft. Но, так как Nokia находится в 
Европе, у нее на счетах находятся евро. Для этого банк обменивает на валютном рынке евро на доллары, а потом перечисляет эти доллары 
на счета Microsoft. Например, текущий курс EUR/USD =1.3310/13 (Bid/Ask). В понедельник банк продает 13.31 млн. евро и покупает 10 
млн. долларов. После, на второй рабочий день, а это среда, банк переведет 10 млн. долларов на счета Microsoft. 

Ежедневный объем форвардного рынка, по данным BIS (на апрель, 2010 года), составляет 475 млрд. долларов. Например, японская 
компания Honda Motor планирует купить через два месяца завод в Асвтралии для производства внедорожников, который стоит 6 млн. 
австралийский долларов. Чтобы купить завод, Honda должна обменять йены на австралийские доллары. Курс AUD/JPY = 85.73/80 
(Bid/Ask). В руководстве компании опасаются, что австралийский доллар может существенно подорожать относительно йены, то есть курс 
AUD/JPY повысится. Поэтому они принимают решение совершить форвардную сделку (сделка на условиях "форвард"). Например, 15 
марта Honda договаривается с банком, что через два месяца она продаст ему оговоренное количество йен, но по курсу AUD/JPY = 85.73/80 
(форвардный курс 15 марта). Даже, если 15 мая курс AUD/JPY = 87.73/80 (курс вырос), банк купит йену (и продаст, соответственно, 
австралийский доллар) по курсу AUD/JPY = 85.73/80 (курс 15 марта). И наоборот, если курс AUD/JPY = 83.73/80 (курс понизился), банк все 
равно купит йену по курсу AUD/JPY = 85.73/80. 

Ежедневный объем свопового рынка, по данным BIS (на апрель, 2010 года), составляет 1765 млрд. долларов. Своп спот/форвард – 
покупка определенного количества валюты (например, 20 млн. евро) по спотовой котировке с обязательством продать это определенное 
количество валюты (20 млн. евро) обратно, через некоторое время. Например, французская нефтяная компания Total покупает 24 сентября 
по текущей (спотовой) цене (EUR/USD = 1.3310/13) 40 млн. долларов у банка с обязательством продать банку эти 40 млн. долларов через 
два месяца по спот-курсу 24 ноября. 

Своп форвард/форвард – договор про покупку определенного количества валюты (например, 15 млн. фунтов стерлингов) более чем 
через два дня (например, через месяц) и одновременно заключение договора на продажу определенного количества валюты (15 млн. фунтов 
стерлингов) через определенный промежуток времени (например,через два месяца). Например, компания Coca-Cola заключает с банком (3 
августа) форвардную сделку (EUR/USD =1.3310/13) о покупке через месяц (3 сентября) 30 млн. евро по курсу EUR/USD =1.3310/13 
(форвардный курс 3 августа) и одновременно заключает форвардную сделку о продаже 30 млн. евро через 90 дней (3 ноября) по 
курсу EUR/USD =1.3310/13 (форвардный курс 3 августа). 

Важно отметить, что приведенные примеры не совсем точные в силу того, что при заключении сделок банк или своп-дилер берет 
комиссию за осуществление сделки (спред, процентная ставка и т.п.), но для описания механизма совершение различных сделок рынка 
Forex этого достаточно. 
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Рис. 2. Среднедневной оборот рынка Форекс в 1998-2010 гг., трлн. долл. США [1] 
 
В кризисный 2009 год оборот мирового валютного рынка снизился почти на 25%. На мировом рынке наблюдалось быстрое 

восстановление активности. В 2010 г. обороты FX превысили докризисный уровень, достигнув 4 трлн. долл. в день.   
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 Рис. 3. Структура Forex по видам операций в 1989-2010 гг., % [1] 

 
До кризиса на мировом рынке наблюдалась тенденция сокращения доли прямых конверсионных операций (спот) за счет роста 

денежного и страхового сегментов (операций своп и срочных валютных сделок). В 1989–2007 гг. доля спот операций снизилась с 60 до 33% 
– Доля свопов выросла с 36 до 56%, доля срочных операций с 5 до 12% За 2007–2010гг. после преодоления кризиса ликвидности 
произошло сокращение доли операций своп с 56 до 47% мирового рынка. 
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Рис. 4. Cтруктура Forex по видам контрагентов в 1998-2010 гг., % [1] 

 
На мировом FX рынке наблюдается снижение доли традиционной междилерской (~межбанковской) торговли: с 63 до 39% Данные 

свидетельствуют о все возрастающей роли на валютном рынке инвестиционных компаний и хедж-фондов за 12 лет доля операций банков-
респондентов с прочими финансовыми организациями выросла с 20 до 48%. 

Валютная структура мирового рынка носит крайне устойчивый характер: – Доллар ухудшил свои позиции с 90 до 85%, но остается 
основной валютой FX рынка – За 10 лет доля евро выросла с 37 до 39% – Наибольшее снижение показала японская иена с 23 до 19%, 
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наибольший прирост австралийский доллар с 4,3 до 7,6%. Валюты других стран БРИК также медленно наращивают свое влияние: на 
индийскую рупию приходится 0,9%, бразильский риал 0,7%, китайский юань 0,1% рынка FOREX. 

На электронные методы торговли приходится 41,3% оборота мирового рынка Виды торговых систем рынка FOREX: – электронные 
брокерские системы 18,8% – межбанковские/междилерские электронные торговые системы 11,1% – собственные электронные торговые 
платформы банков 11,4% 

В 2011 году эксперты «Интерфакса» оценили количество активных клиентов на рынке Форекс в 600 тыс. человек, а 
среднемесячный оборот - в 500 млрд. долларов США. В 2012 году эти цифры снизились: порядка 306 тыс. активных клиентов и 220 млрд. 
долларов США оборота в месяц [2].  

Выводы и предложения. Таким образом, можно сказать, что процесс глобализации движения валютных и финансовых потоков 
оказывает все большее влияние на экономику любой страны. Это влияние тем больше, чем глубже страна интегрирована в мировую 
экономику. Поэтому, необходимо осуществлять валютное обслуживания международной экономической деятельности субъектов 
хозяйствования в соответствии с международными стандартами.  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРКІВ УКРАЇНИ 
   
Свідрак О.В., асистент кафедри "Фінанси" Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ 

 
Свідрак О.В. Перспективи розвитку технологічних парків України. 
Визначено перспективи розвитку технологічних парків в Україні, розглянуто можливість створення нових технологічних парків, проведено 
критичний аналіз змін нормативно-правової бази діяльності технопарків. Оцінюючи перспективи подальшої діяльності технопарків в 
Україні, необхідним є удосконалення законодавства щодо їх функціонування у питанні фінансової підтримки та цільових субсидій наданих 
державою, а також розглянути можливості створення нових технопарків з використанням існуючого наукового, кадрового та виробничого 
потенціалу. Доведено, що необхідним є детальний аналіз запропонованих груп технологічних парків на відповідність напрямку та наявність 
кадрового, наукового та фінансового потенціалів з метою створення на їх основі нових технологічних парків у відповідності до 
пріоритетних напрямків економічного розвитку держави. 
Ключові слова: технологічний парк, інноваційні структури, інвестиції, інноваційна продукція, пільги. 
Свидрак Е.В. Перспективы развития технологических парков Украины. 
Определены перспективы развития технологических парков в Украине, рассмотрена возможность создания новых технологических парков, 
проведен критический анализ изменений нормативно-правовой базы деятельности технопарков. Оценивая перспективы дальнейшей 
деятельности технопарков в Украине, необходимо усовершенствование законодательства относительно их функционирования в вопросе 
финансовой поддержки и целевых субсидий предоставленных государством, а также рассмотреть возможности создания новых 
технопарков с использованием существующего научного, кадрового и производственного потенциала. Доказано, что необходимым 
является детальный анализ предложенных групп технологических парков на соответствие направления и наличие кадрового, научного и 
финансового потенциалов с целью создания на их основе новых технологических парков в соответствии с приоритетными направлениями 
экономического развития государства. 
Ключевые слова: технологический парк, инновационные структуры, инвестиции, инновационная продукция, льготы. 
Svidrak Е.V. Prospects for the development of technology parks in Ukraine. 
The prospects of development of technological parks are certain in Ukraine, possibility of creation of new technological parks is considered, the 
walkthrough of changes of normative-legal base activity of technological parks is conducted. Assessing the prospects for further activity parks in 
Ukraine needs to improve legislation concerning their performance in the matter of financial support and targeted subsidies provided by the State, and 
to consider the possibility of creating new parks using existing scientific, human and productive capacities. It is proved that the necessary detailed 
analysis is proposed by a group of technological parks in compliance with the direction and the presence of human, scientific and financial 
capabilities to create on their basis of new technological parks in accordance with the priorities of economic development. 
Keywords: technology park, an innovative structure, investments, innovative products, benefits. 
 

Постановка проблеми.  
На сучасному етапі економічного розвитку держави інноваційний напрямок має переважне значення, тому сприяння діяльності 

таких інноваційно-інвестиційних структур як технологічні парки в Україні є необхідною умовою його забезпечення. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Згідно Закону України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків»: «Технологічний парк (технопарк) – 

юридична особа або група юридичних осіб …, що діють відповідно до договору про спільну діяльність без створення юридичної особи та 
без об’єднання вкладів з метою створення організаційних засад виконання проектів технологічних парків з виробничого впровадження 
наукоємних розробок, високих технологій та забезпечення промислового випуску конкурентоспроможної на світовому ринку продукції» 
[1]. 

У понятті технологічного парку, наданого у Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку зарахування сум 
ввізного мита на спеціальні рахунки технологічного парку, його учасників та спільних підприємств, використання зазначених коштів і 
здійснення контролю за їх витрачанням»  від 2 лютого 2011 року №118, багато тавтологій («Технологічний парк - … учасники 
технологічного парку та …, які … зареєстрували проект технологічного парку…» [2]) та необхідно зауважити вузькість наданого поняття 
лише з позиції митного регулювання. 

За думкою багатьох фахівців технологічні парки «є нині єдиними реально чинним в Україні інноваційним механізмом» [3, С.98]. 
Серед створених в Україні утворень із спеціальним режимом інвестиційної діяльності лише технопарки мають інновацій спрямованість. 

                                                           
© Свідрак О.В., 2013 
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За матеріалами Національної академії наук України [3, С. 101]: технологічні парки «є ефективним механізмом росту інноваційної 
складової економіки держави». 

Потрібно погодитись з В.І. Туташинським, який зазначає, що реалізація інноваційних та інвестиційних проектів технопарків має 
значну соціальну ефективність» [4, С. 102]. В період з 2000 по 2009 роки технологічними парками створено 3529 нових робочих місць [5, С. 
92], що у свою чергу не тільки сприяє вирішенню питань зайнятості населення, але й передбачає додаткові надходження у позабюджетні 
соціальні фонди. Автор робить акцент на неефективності інвестиційних проектів у технопарках, аргументуючи її незадовільним станом 
виконання інвесторами зобов’язань, порушенням «графіків внесення інвестицій» та пропонує в ході здійснення моніторингу ефективності 
діяльності цих утворень «забезпечити диверсифікацію моніторингу виконання зареєстрованих інноваційних та інвестиційних проектів» 
[4, С. 108]. 

Колектив авторів І.М. Єпіфанова, О.Л. Ільченко також вважають технологічні парки «ефективною формою підтримки інноваційної 
діяльності» [6, С. 230]. Науковці констатують, що технопарки «э зонами економічної активності, які поєднують потенціал університетів, 
науково-дослідних структур, промислових та інфраструктурних організацій» [6, С. 231]. 

Досліджуючи зони високих технологій В.Б. Кривоус називає їх «полюсами росту», «генераторами нових технологій» та вважає їх 
основою для вирішення орієнтирів регіональної інноваційно-промислової та науково-технічної політики [7]. 

За визначенням Міжнародної асоціації наукових парків Науковий парк (Science Park) представляє собою організацію, яка 
управляється спеціалістами професіоналами, головною метою яких є збільшення матеріального добробуту громадян шляхом промоції 
культури інновацій та підвищення конкурентоспроможності бізнесу та інституції знань [8]. 

Виділення невирішеної частини проблеми.  
Багато науковців та спеціалістів в економічній сфері досліджували поняття та особливості функціонування технологічних парків в 

Україні і світі, але актуальним залишається питання оцінки перспектив розвитку таких інноваційно-інвестиційних структур та розробка 
пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази їх функціонування та створення нових технопарків. 

Ціль статті. 
Визначення перспектив розвитку технологічних парків в Україні на сучасному етапі економічного розвитку держави та розробка 

пропозицій щодо створення нових інноваційних структур. 
Виклад основного матеріалу. 
Перший науковий парк було створено Ф. Терманом у 1951 році на базі Стендфордського університету, який дав життя Силіконовій 

долині [9]. 
В Україні технологічні парки існують з 1999 року, коли було прийнято Закон України «Про спеціальний режим інвестиційної та 

інноваційної діяльності технологічних парків» від 16.07.1999 року №991-14, а станом на 15.02.2012 року назва закону змінена та 
інтерпретується як: «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» [1]. 

Систематизуючи вищевикладені поняття технологічного (наукового) парку та приймаючи до уваги їх переваги та недоліки, можна 
стверджувати, що під технологічним парком слід розуміти особливі інноваційно-інвестиційні структури, які створюються шляхом 
об’єднання наукових, навчальних (вищої школи) та промислово-виробничих бізнесових організацій та установ з метою розробки та 
виробництва інноваційної продукції, технологій, послуг та забезпечення активізації інвестиційної активності та інноваційного розвитку. 

Якщо провести аналіз основного нормативно-правового акту, регулюючого діяльність технологічних парків, Закону України «Про 
спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» від 16.07.1999 року №991-XIV (із змінами станом на 10.06.2013 року), то 
необхідно зауважити значне погіршення умов функціонування таких структур у порівнянні з початковим варіантом закону. Однак ст.13 
дослідженого закону свідчить про те, що «Держава гарантує стабільність установленого цим Законом спеціального режиму інноваційної 
діяльності технологічних парків» [1]. Згідно цього ж закону під спеціальним режимом інноваційної діяльності треба розуміти «надання 
державної підтримки щодо стимулювання діяльності технологічних парків строком на 15 років» [1].  

Аналізуючи склад цільових субсидій, які згідно ст.7 Закону №991- XIV надаються технологічним паркам, необхідно відзначити, що 
багато з них виключено з закону на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з 
прийняттям Податкового кодексу України» №2756-VI від 02.12.2010 [10], а саме цільові субсидії, які надавались у вигляді [11]: 

а) податкових векселів  на  суми податку  на  додану вартість при імпорті нових устаткування, обладнання та комплектуючих, зі 
строком погашення на 720 календарний день, а при імпорті матеріалів,  які не виробляються в Україні, зі строком погашення на 180 
календарний день з  дня  надання  векселя органу митного контролю;  

б) сум податку на прибуток,  одержаного при реалізації проектів технологічних  парків. 
Таким чином, станом на 10.06.2013 року чинним законодавством для діючих технологічних парків діючими залишилися лише 

пільги щодо сум ввізного мита при ввезені на територію України з метою реалізації відповідних інвестиційно-інноваційних проектів 
устаткування, обладнання, тощо, а інші види пільг скасовано. 

Але необхідно відмітити і факт внесення нових частин Закону №991- XIV щодо контролю і відповідальності за реалізацію проектів 
технопарків, а саме щодо нецільового використання «ввезених на територію України матеріалів, устаткування, обладнання, комплектуючих 
та інших матеріалів» [1], та ведення спеціальних рахунків технопарків. Тобто пільги, які надавались цим інвестиційно-інноваційним 
структурам значно скоротилися, а контроль за їх діяльністю посилився. Така ситуація свідчить про недовіру держави до таких утворень, як 
технологічні парки, та впевненість у  неефективності їх діяльності. Можна навіть передбачити, що такі тенденції у сфері законодавчого 
забезпечення діяльності технологічних парків в Україні мають кінцеву мету їх часткової або повної ліквідації. 

Досліджуючи зміни у законодавстві щодо функціонування в Україні технологічних парків, як і інших структур стимулювання 
інвестиційної активності (вільні та спеціальні економічні зони, території пріоритетного розвитку), необхідно відзначити початок 
негативних тенденцій у нормативно-правовому полі з 2005 року, коли Законом України «Про державний бюджет України» було внесено 
істотні зміни до законодавчих актів, які регламентують діяльність таких утворень. Ці зміни негативно вплинули на ефективність діяльності 
таких структур, та взагалі сприяли значному зниженню інвестиційної активності не тільки на таких територіях і парках, але і в країні в 
цілому. О.О. Єгорова при дослідженні впливу застосування державної підтримки на діяльність технопарків в Україні виділяє «період 
порушення зобов’язань з боку держави» починаючи з 2005 року і до сьогодні [5, С. 91]. 

За результатами аналізу даних Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і Державного комітету України з питань 
науки, інновацій і інформатизації, наведених О.О. Єгоровою [5, С. 92] можна сказати, що пік кількості реалізованих інвестиційно-
інноваційних проектів спостерігається у 2003 році, коли було реалізовано 55 проектів, починаючи з 2005 року спостерігається зменшення 
кількості реалізованих проектів у технологічних парках значними темпами у порівнянні з попередніми періодами: у 2006 році відносно до 
2005 – на 20 проектів (39,2%); у 2007 році – 18 проектів (58,1%); у 2008 – 2 проекти (15,4%). І лише у 2009 році у порівнянні  з попереднім 
роком спостерігається незначне збільшення кількості реалізованих проектів до 13 одиниць, або на 18,1%. 

Досліджуючи динаміку загального обсягу залучених інвестицій до технологічних парків починаючи з їх заснування необхідно 
відзначити, що у 2002 році у порівнянні із двома попередніми періодами з приводу того, що у 2002 році інвестиції залучені не були сталося 
зниження їх на 100%; у 2003 році – спостерігалося збільшення суми інвестицій на 319,8 млн. грн. або 100%; надалі до 2007 року 
спостерігається негативна тенденція до зміни суми залучених інвестицій; у 2008 році сталося збільшення суми залучених інвестицій на 25,2 
млн. грн., що у відносному значенні відповідає 472,12%, але у 2009 році у порівнянні з 2008 сума залучених інвестицій зменшилась на 
6,6 млн. грн. або 21,22%. Як бачимо пік залучення інвестиційних ресурсів у технологічні парки спостерігався у 2004 році, а починаючи з 
2005 року спостерігається стрімке зменшення сум залучених інвестицій. 

Щодо динаміки загального обсягу реалізованої інноваційної продукції можна сказати, що найбільший її об’єм було реалізовано у 
2003 році, надалі починаючи з 2004 року спостерігалось зменшення цього показника значними темпами на протязі 2004-2007 років, але у 
2008-2009 роках можемо бачити збільшення обсягу реалізованої інноваційної продукції технологічних парків на 18,5 млн. грн. (2,13%) у 
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2008 році у порівнянні з 2007 роком (рис. 1). 
Розглядаючи абсолютні та відносні показники ефективності діяльності технологічних парків в Україні (табл. 1), можна сказати, що 

в цілому результат діяльності таких структур був позитивним за період існування 2000-2009 роки абсолютний доход держави склав 206,47 
млн. грн., який у відношенні до сум наданих пільг держави становив 28,01%. 

 
Таблиця 1  

Оцінка ефективності діяльності технологічних парків в Україні 2000-2009 роки 
Найменування 
показника 

2000-
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Всього 

Обсяг платежів до 
бюджетів та 
цільових фондів, 
млн. грн. 

7,2 37,2 91 116,5 148,6 230 209,2 66,2 37,6 943,5 

Загальний обсяг 
прямої та непрямої 
державної 
підтримки, млн. 
грн. 

41,5 89,53 183,4 246,2 47,6 35,4 54,3 33 6,1 737,03 

Абсолютний доход 
держави, млн. грн. 

-34,3 -52,33 -92,4 -129,7 101 194,6 154,9 33,2 31,5 206,47 

Відносний 
показник 
ефективності, % 

-82,65 -58,45 -50,38 -52,68 212,18 549,72 285,27 100,61 516,39 28,01 

 
Треба також відмітити, що позитивний результат від діяльності технопарків був отриманий державою лише починаючи з 2005 

року, коли і було припинено надання більшості пільг цим утворенням з боку держави, і позитивним абсолютний дохід залишався до 2009 
року. Тобто саме тоді, коли технопарки стали давати віддачу їх діяльність була значно ускладнена. 

Оцінюючи перспективи подальшої діяльності технопарків в Україні, необхідним є удосконалення законодавства щодо їх 
функціонування у питанні фінансової підтримки та цільових субсидій наданих державою, а також розглянути можливості створення нових 
технопарків з використанням існуючого наукового, кадрового та виробничого потенціалу.  

12 березня 2013 року президентом України підписано Указ №128/2013 «Про Національний план дій на 2013 рік щодо 
впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 
держава» [12] згідно якого передбачено збільшення показника кількості студентів на одного викладача до 18 осіб з 10,8 наявних на 
сьогодні.  

За переконаннями голови Профспілки працівників освіти і науки Г. Труханова на сучасному етапі Національний план дій на 2013 
рік у зв’язку із, скорочення загрожує 48 тисячам викладачів вищої школи [13]. 

За таких умов для стабілізації ситуації на ринку праці та недопущення значного скорочення працівників вищої школи, основна 
маса яких мають науковий ступінь та звання, значний дослідницький науковий досвід, патенти, розробки, винаходи, необхідним та 
доцільним є відтворення та створення нових технологічних парків на базі вищих навчальних закладів.  

За думкою колективу авторів Л. Нємець та Н. Грищенко «одним з найважливіших факторів, що впливають на функціонування 
парку, є наявність вищих навчальних закладів, наукові співробітники якого беруть участь у роботі парку та займаються підготовкою кадрів 
для підприємств, які функціонують на його базі» [14]. Тобто створення технологічних парків на базі вищих навчальних закладів буде 
сприяти і вирішенню такої проблеми як працевлаштування та цільовий напрямок підготовки студентів. 

Таким чином можливим і доцільним є дослідження та групування вищих навчальних та наукових закладів за напрямками 
діяльності розташованих у радіусі 50-70 км, розгляд можливості їх співпраці з провідними підприємствами за відповідним напрямком 
діяльності та створення на їх основі нових технологічних парків. Але окрім цього на урядовому рівні також потрібно внести відповідні 
зміни до законодавства про технологічні парки щодо покращення умов їх функціонування, орієнтуючись на попередній досвід та досвід 
провідних країн світу. 

Так досліджуючи промисловий напрямок базами для створення технопарків наприклад  в Донецькій області можуть стати: 
1. У сфері машинобудування: 
   а) науково-дослідницька база: 

1) Донбаська державна машинобудівна академія (м. Краматорськ); 
2) Науково-дослідний, проектно-конструкторський інститут машинобудування — НДІПКІМ (м. Краматорськ);  
3) Український науково-дослідний інститут металургійного машинобудування — Укр НДІметалургмаш (м. Слов’янськ); 
4) Інститут керамічного машинобудування — «Кераммаш» (м. Слов’янськ); 
5) Український науково-дослідний, проектний і конструкторський інститут сплавів і обробки кольорових металів — 

Укрколірметобробка (м. Артемівськ); 
 б) промислово-виробнича база: 

1) ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (м. Краматорськ); 
2) ПАТ «Дружківський машинобудівний завод» (м. Дружківка); 
3) ЗАТ «Артемівський машинобудівний завод «ВІСТЕК» (м. Артемівськ) та інші. 

2. У сфері металургії: 
   а) науково-дослідницька база: 

1) Донецький державний інститут кольорових металів — ДонІКМ (м. Донецьк); 
2) Донецький науково-дослідний інститут чорної металургії — Дон НДІчермет (м. Донецьк); 
3) Донецький проектний відділ Державного науково-дослідного і проектного інституту металургійної промисловості — 

ДПВ Гіпросталь (м. Донецьк); 
4) Український науково-дослідний, проектний і конструкторський інститут сплавів і обробки кольорових металів — 

Укрколірметобробка (м. Артемівськ); 
   б) промислово-виробнича база: 

1) ПАТ «Донецький металургійний завод»; 
2) ПАТ «Єнакієвський металургійний завод»; 
3) ПрАТ «Костянтинівський металургійний завод» та інші. 

Потребують подальших досліджень й інші сери діяльності які мають перспективу інноваційного розвитку з метою його активізації. 
Необхідним є детальний аналіз запропонованих груп установ на відповідність напрямку та наявність кадрового, наукового та фінансового 
потенціалів з метою створення на їх основі нових технологічних парків у відповідності до пріоритетних напрямків економічного розвитку 
держави. 
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Висновки.  
Така форма співпраці бізнесових, наукових та навчальних (вищої школи) структур як технологічні парки дасть позитивні 

результати за умови їх підтримки державою на законодавчому рівні, а саме:  
а) збереження та створення нових робочих місць для висококваліфікованих спеціалістів, наукових робітників;  
б) підготовка висококваліфікованих кадрів у тому числі для підприємств-учасників технопарків;     
в) виробництво та реалізація інноваційної продукції, технологій; 
г) підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості регіонів та держави в цілому; 
д) зростання надходжень до бюджетів різного рівня та цільових фондів, тощо.  
 
 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ: 
1. Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, 
№40. – ст. 363. станом на 10.06.2013 - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/991-14. 
2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку зарахування сум ввізного мита на спеціальних рахунках 
технологічного парку, його учасників та спільних підприємств, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням» 
від 02.02.2011 №118. -  http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP110118.html. 
3. Про стан діяльності технологічних парків, створених на базі установ НАН України // Наука та інновації. — 2005. — Т. 1, N 2. — С. 98-
101. — укр. - http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/2654. 
4. Туташинський В.І. Технологічні парки України: результати роботи та проблеми діяльності // Наука та інновації. — 2005. — Т. 1, №2. — 
С. 101-108. — укр. - http://scinn.nas.gov.ua/arhiv/02/Tutash.pdf. 
5. Єгорова О.О. Вплив застосування державної підтримки на діяльність технопарків в Україні // Наука та інновації. – 2012. - Т.8, №5. – С. 
89-98.  
6. Єпіфанова І.М., Ільченко О.Л. Технологічні парки як ефективний напрямок інноваційного розвитку держави // Труды одесского 
политехнического университета, 2009. ISSN 20762429  – Вып. 1(33)-2(34). – С. 230 – 236. 
7. Кривоус В.Б. Зони високих технологій в системі інноваційного розвитку ЄС та України / В.Б. Кривоус [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://econindustry.org/arhiv/mag/2006/vip_02_33/st_33_18.pdf. 
8. International Association of Science Parks statistics. – Mode access: - http://www.iasp.ws/publico/index.jsp?enl=2. 
9. Гончарова Н. Наука и инновационный бизнес // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – №12 (30). 
10. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України» №2756-
VI від 02.12.2010 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 23, ст.160. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2756-17. 
11. Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 
1999, №40. – ст. 363. станом на 01.02.2006 - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/991-14/ed20060201. 
12. Указ № 128/2013 «Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки 
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/128/2013.  
13. Скорочення загрожує 48 тисячам викладачів вищої школи - http://osvita.ua/vnz/news/35530/. 
14. Нємець Л. До питання функціонування технопарків у світі і в Україні / Л.Нємець, Н. Грищенко. - 
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/2682.  

 
 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ МНОГОВЕКТОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Семкова Л.В., к.э.н., доцент кафедры «Экономика и экономико-финансовая безопасность», Мариупольский государственный университет   

 
Семкова Л.В. Инвестиционное сотрудничество Украины в контексте многовекторной интеграции и безопасности. 
В статье проанализированы современные тенденции инвестиционного сотрудничества Украины на современном этапе в контексте 
соблюдения интеграционных приоритетов и безопасности. Доказано, что в Украине иностранцев привлекают выгодное географическое 
положение страны, большая численность населения и его высокий уровень образования, квалифицированная рабочая сила, значительный 
промышленный и сельскохозяйственный потенциал, большое количество полезных ископаемых. К положительным последствиям ввоза 
иностранного капитала в страну можно отнести создание новых производственных мощностей и все, что с этим связано, – увеличение 
объемов производства, создание дополнительных рабочих мест, применение новейших технологий. С другой стороны, кроме 
положительной роли для экономики, иностранные инвестиции могут нанести вред стране, поскольку импорт капитала является каналом 
оттока из страны созданной в ней части добавленной стоимости, а также угрозой экономической безопасности страны. 
Ключевые слова: инвестиционное сотрудничество, международное инвестиционная деятельность, интеграция, безопасность, иностранный 
капитал, инвестиционный процесс. 
Семкова Л.В. Інвестиційне співробітництво України в контексті багатовекторної інтеграції та безпеки. 
У статті проаналізовано сучасні тенденції інвестиційного співробітництва України на сучасному етапі в контексті дотримання 
інтеграційних пріоритетів і безпеки. Доведено, що в Україні іноземців привертають вигідне географічне положення країни, велика 
чисельність населення і його високий рівень освіти, кваліфікована робоча сила, значний промисловий і сільськогосподарський потенціал, 
велика кількість корисних копалин. До позитивних наслідків ввезення іноземного капіталу в країну можна віднести створення нових 
виробничих потужностей і все, що з цим пов'язано, - збільшення обсягів виробництва, створення додаткових робочих місць, застосування 
новітніх технологій. З іншого боку, крім позитивної ролі для економіки, іноземні інвестиції можуть завдати шкоди країні, оскільки імпорт 
капіталу є каналом відтоку з країни створеної в ній частини доданої вартості, а також загрозою економічній безпеці країни. 
Ключові слова: інвестиційна співпраця, міжнародне інвестиційна діяльність, інтеграція, безпека, іноземний капітал, інвестиційний процес. 
Semkova L.V. Investment cooperation of Ukraine in the context of multi-vector integration and security. 
The paper analyzes the current trends of investment cooperation between Ukraine at the present stage of integration in the context of compliance and 
security priorities. It is proved that in Ukraine Foreigners are attracted favorable geographical location, large population and its high level of 
education, a skilled workforce, a large industrial and agricultural potential, a large number of minerals. The positive effects of entry of foreign capital 
into the country include the establishment of new production facilities and everything connected with it - increasing production, creating new jobs, the 
use of the latest technology. On the other hand, apart from a positive role in the economy, foreign investment could harm the country as imports of 
capital outflow channel is out of the country was created in her part of the added value, as well as the threat of economic security. 
Keywords: investment cooperation, international investment, integration, security, foreign capital, investment process. 
 

Постановка проблемы и актуальность темы исследования. Мировая практика убеждает, что без широкого привлечения 
иностранного капитала невозможно провести структурную перестройку экономики, сократить техническую и технологическую отсталость 
народного хозяйства, добиться конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке. Кроме того, продуктивное 
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использование иностранных инвестиций является органической частью мирового процесса движения капитала и реализуется 
преимущественно за счет капиталов частных инвесторов, заинтересованных в получении более высокого уровня прибыли на вложенные 
средства. 

Степень изученности проблемы исследования. Исследованию проблематики инвестиционной деятельности посвящены работы 
зарубежных ученых Р.Вернона, Дж.Гэлбрейта, Дж.Даннинга, М.Познера, А.Ругмана, М.Тейлора, С.Хаймера и других.  

Целью исследования является изучение современных тенденций инвестиционного сотрудничества Украины на современном 
этапе в контексте соблюдения интеграционных приоритетов и безопасности. 

Результаты исследования. Рассмотрим феномен ПИИ в Украине и ее место в международном движении капиталов. Иностранные 
инвестиции – это реализация вывоза предпринимательского капитала в страны-реципиенты. В Законе Украины «О режиме иностранного 
инвестирования» иностранные инвестиции определяются как ценности, которые вкладываются иностранными инвесторами в объекты 
инвестиционной деятельности в соответствии с законодательством Украины с целью получения прибыли или достижения социального 
эффекта [1]. 

За двадцать лет независимости Украины в её экономику привлечено чуть более чем 20 млрд. долл. США прямых иностранных 
инвестиций, в то время как по самым скромным оценкам необходимо не менее чем 40 млрд. долл. США. По подсчетам Министерства 
экономики Украины, общая потребность в инвестициях для структурной перестройки экономики составляет от 140 до 200 млрд. долл. 
США, а годовая потребность в инвестициях – от 30 до 40 млрд. долл. США. В том числе, в одной только атомной энергетике Украины 
потребность в инвестициях, по оценкам американских экспертов, составляет от 10 до 100 млрд. долл. США. В то же время собственные 
инвестиционные ресурсы украинской экономики являются недостаточными для обеспечения необходимой трансформации. Для сравнения 
– Государственный бюджет Украины на 2009 г. составил 255,8 млрд. грн., т.е. по официальному валютному курсу приблизительно 30 млрд. 
долл. США; весь валовой внутренний продукт Украины или суммарная стоимость всех товаров, произведенных в Украине в  2008 г., в 
фактических ценах составила только 924,7 млрд. грн., т.е. приблизительно 103 млрд. долл. США [2]. В общем, низкий уровень 
инвестиционной активности Украины особенно обострился в условиях мирового финансового кризиса. Он был обусловлен в первую 
очередь такими аспектами, как  высокий уровень внешнего долга, обострение финансового и ипотечного кризисов, дисбаланс и 
нестабильность инвестиционной активности  и экономической свободы, отток капитала, высокий уровень долларизации экономики (около 
30%), неэффективная структура золотовалютных резервов страны, спекуляция на финансовом рынке Украины со стороны иностранных 
банков и других финансово-кредитных учреждений, невыполнение Украиной обязательств перед международными организациями в сфере 
легализации теневых капиталов и возвращении вложенных инвестиций. 

На данном этапе инвестиционный процесс в Украине имеет ряд особенностей. Первой особенностью прямых иностранных 
инвестиций в Украину является то, что происхождение значительной их части связано с ранее вывезенными из нашей страны капиталами. 
Прежде всего, обратимся к данным об отраслевой структуре прямых инвестиций в отечественную экономику (табл. 1). 

За последние годы существенно изменились приоритеты в направлениях вложения иностранного капитала. Если в 2000 г. свыше 
20% ПИИ приходилось на пищевую промышленность, то в 2012 г. – только 6%. В то же время иностранные инвестиции в сферы 
финансовой деятельности увеличивались опережающими темпами, а поэтому их рыночный вес за исследуемый период вырос с 6,4 до 
11,4%. Значительные объемы ПИИ в Украине вкладываются в развитие таких отраслей, как машиностроение, металлургическая 
промышленность, строительство, транспорт и связь [3, с. 585]. 

На рис. 1 видно, что через страны с облегченным налоговым режимом (Нидерланды) и через оффшорные зоны (Кипр, Виргинские 
острова) ввозится более 50% долгосрочного иностранного капитала, что позволяет оценить приток инвестиций отечественного 
происхождения приблизительно в половину общего объема привлекаемых из-за рубежа долгосрочных международных ресурсов. 

Таблица 1 
Отраслевая структура вложений иностранного капитала в Украине 

(на конец года) [2] 

2000 г. 2012 г. 
 

Отрасль 
экономики Сумма 

(тыс. долл. 
США) 

Структура, % 
Сумма 

(тыс. долл. 
США) 

Структура, % 

2012 г.  
к 2000 г.,  

% 

Пищевая 
промышленность 

775,5 20,1 1274,6 6,0 164 

Торговля 774,0 20,0 2532,6 12,0 327 
Машиностроение 347,6 6,4 906,4 11,4 261 

Финансовая 
деятельность 

248,1 6,4 2419,8 11,4 975 

Транспорт и связь 231,3 6,0 1398,3 6,6 931 
Черная 

металлургия 
150,1 3,9 901,2 4,3 390 

Строительство 125 6,0 819,2 3,9 656 
Сельское 
хозяйство 

78,8 2,0 383,0 1,8 486 

 
«Собственно» иностранные прямые инвестиции концентрируются преимущественно в отраслях с высокой оборачиваемостью 

капитала � в торговле и общественном питании (33% общего объема инвестиций) и в незначительном масштабе представлены в других 
отраслях экономики.  

Определенный избыток капитала в странах-донорах, а также потребность в продвижении своих товаров на новый, емкий 
отечественный рынок обусловливают заинтересованность нерезидентов в приобретении контроля над секторами украинской экономики, 
ориентированными, прежде всего, на удовлетворение быстро растущего потребительского спроса. «Захват» новых рынков, занятие на них 
монопольного положения, преодоление таможенных барьеров, использование более дешевых факторов производства на внутреннем рынке, 
установление контроля над предприятиями-конкурентами – в последние годы эти факторы заставляли иностранных инвесторов активно 
приобретать доли участия в капитале украинских компаний. 

По меркам зарубежных инвесторов, вложение средств в украинскую экономику приносит огромные прибыли (иногда 100% 
годовых). 

В Украине иностранцев привлекают выгодное географическое положение страны (близость к России и Евросоюзу), большая 
численность населения и его высокий уровень образования, квалифицированная рабочая сила, значительный промышленный и 
сельскохозяйственный потенциал, большое количество полезных ископаемых. От этих факторов прямо или косвенно зависит финансовое 
благополучие многих украинских компаний, в которые инвестируют западные фонды, а также рост рынка недвижимости и земли. 

За последние два десятилетия наблюдается тенденция роста прямых иностранных инвестиций в экономику Украины. Объем 
иностранных инвестиций в экономику Украины в 2012 г. составил 54462,4 млн. долл. по данным Госкомстата. Из стран ЕС поступило 
42979,3 млн. долл. США [2].  

Рассмотрим инвестиционные отношения Украины с Российской Федерацией, как главным партнером в этой сфере среди стран 



ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ  
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ  ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 478

СНГ. 
Российский капитал в последнее десятилетие активизировал свою экспансию в страны постсоветского пространства, Украина 

находится в числе приоритетных направлений экспансии российского капитала. Российский капитал эффективно интегрирует 
приобретенные в Украине объекты в свои транснациональные компании или использует при возобновлении замкнутых технологических 
циклов советского времени. Некоторые большие инвестиционные соглашения 2009-2010 гг. свидетельствуют об активной государственной 
поддержке Россией инвестиций в украинскую экономику, в частности посредствам предоставления финансирования соглашений 
российским государственным банком ВЭБ. Начиная с 2005 г. российские бизнес-группы осуществили ряд поглощений стратегически 
важных украинских активов в таких отраслях, как: телекоммуникации; финансовый сектор; горно-металлургический комплекс; 
судостроение; энергомашиностроение; транспортный комплекс. 

 

 
Рис. 1. Основные инвесторы ПИИ в экономику Украины на 31.12.2012 г., % [2] 

 
По состоянию на 1 января 2013 г. РФ занимает четвертое место среди стран-инвесторов в Украину. На это время общий объем 

российских инвестиций составлял 3,4 млрд. долл. США (7,6 % всего объема инвестиций). Отметим, что по сравнению с 2009 г. РФ 
улучшила свои позиции среди крупнейших украинских инвесторов, уступив Кипру, Германии и Нидерландам. Однако официальная 
статистика не дает полного представления о реальных объемах и структуре российских инвестиций в Украине, поскольку значительная их 
часть скрыта в доле, приходящейся на оффшорные зоны (прежде всего – на Кипр). 

Кроме того, активизация в Украине кредитной и инвестиционной деятельности ряда больших российских банков, таких как ВЭБ, 
ВТБ, Сбербанк, а также украинских банков с российскими владельцами (Проминвестбанк и др.) формирует потоки российских 
капиталовложений в украинские предприятия. Традиционно приоритетными сферами для инвестирования являются финансовая, 
энергетика, нефтеперерабатывающая промышленность, цветная и черная металлургия, машиностроение, торговля, связь (табл. 2). 

Таблица 2 
Прямые инвестиции РФ в Украину в 2010 году, млн. долл. США [4, с. 587] 

Объемы инвестиций на 01.01.2010 на 01.01.2011 
Всего 2566,4 3402,8 

Финансовая деятельность 1600,8 2334,3 
Деятельность транспорта и связи 236,1 239,7 

Промышленность 222,8 255 
в том числе 

перерабатывающая из нее 204,8 237,2 
машиностроение 78,7 78,1 

производство пищевых продуктов, напитков и 
табачных изделий 

49 52,4 

химическая и нефтехимическая промышленность 22,1 34,3 
Строительство 171,7 204,8 

Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и 
предметов личного потребления 

119,1 143,2 

Операции с недвижимым имуществом, аренда, 
инжиниринг и предоставление услуг 

предпринимателям 
116,5 120,5 

Деятельность гостиниц и ресторанов 28,9 31,2 
Здравоохранение и предоставление социальной 

помощи 
26,8 28,1 

Предоставление коммунальных и индивидуальных 
услуг; деятельность в сфере культуры и спорта 

16 26,5 

 
Доминирование Кипра в инвестиционном потоке в Украину отражает устоявшуюся практику как украинского, так и российского 

бизнеса держать прибыль и временно свободные ресурсы на иностранных счетах. 
В среднесрочной перспективе российский капитал будет стремиться установить контроль над стратегическими авиа- и 

судостроительными предприятиями Украины через экспансию российских государственных компаний «Объединенная судостроительная 
корпорация» и «Объединенная авиастроительная корпорация». Кроме того, российские группы заинтересованы в предприятиях 
энергетического машиностроения, включительно с еще находящимся в государственной собственности («Турбоатом», «Зоря»-
«Машпроект»).  

Российский капитал также проявляет значительный интерес к горно-металлургическому комплексу, до недавнего времени 
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остававшемся единственной отраслью с сильными позициями отечественного капитала. 
Также следует отметить, что в 2007 году Россия активизировала свою политику относительно украинских активов в отрасли 

ядерной энергетики. Особый интерес проявляется к добывающим активам (Новоконстантиновское месторождение урановых руд) и 
атомному машиностроению. Кроме того, в поле зрения российского капитала находятся предприятия, играющие важную роль в 
украинском ОПК. В частности, ФУДП «Рособоронэкспорт» рассматривал вариант поглощения ОАО «Мотор Сич» (крупнейшего в СНГ 
поставщика двигателей для вертолетов и самолетов). Экспансия российского капитала в ТЭК и тяжелую промышленность имеет 
значительную экономическую почву. Отечественное правительство выделяет значительные средства на модернизацию инфраструктуры, 
энергетики, ЖКХ и других ресурсоемких сегментов экономики, поэтому получение субподрядных заказов или контрактов на поставку 
товаров является достаточно значительным источником прибыли. 

Еще одним важным вектором проникновения российского капитала в отечественную экономику, оформившимся в 2005–2009 гг., 
является финансовая сфера. За несколько лет российский капитал закрепился в инвестиционном бизнесе, занял значительный сегмент 
страхового бизнеса, а также стал одним из самых влиятельных игроков в банковской системе. Так, на украинском банковском рынка 
присутствуют мощные российские банки ВТБ, ВЭБ, Сбербанк, Альфа-Банк и др. 

Выводы и предложения. Таким образом, ни одна страна в мире не обходится без иностранных инвестиций. Поэтому Украина 
нуждается в интенсивном притоке иностранного капитала, без которого она неспособна решить стоящие перед ней экономические задачи и 
осуществить социально-экономические реформы. К положительным последствиям ввоза иностранного капитала в страну можно отнести 
создание новых производственных мощностей и все, что с этим связано, – увеличение объемов производства, создание дополнительных 
рабочих мест, применение новейших технологий. С другой стороны, кроме положительной роли для экономики, иностранные инвестиции 
могут нанести вред стране, поскольку импорт капитала является каналом оттока из страны созданной в ней части добавленной стоимости, а 
также угрозой экономической безопасности страны. 
 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

1. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навчальний посібник / Майорова Т.В. � К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 376 с. 
2. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua 
3. Пересада А. А.  Управління інвестиційним процесом /  А. А. Пересада –  К.:  Лібра,  2010. – 472 с 
4. Румянцев А.П.  Міжнародна економіка: Підручник / А.П. Румянцев, Г.Н. Климко, В.В. Рокоча та ін.; За ред. А.П. Румянцева. – 3-

тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2010. – 479 с. 
5. UNCTAD, World Investment Report 2012: Transnational Corporations, Agricultural Production and Development. 

 
 
ГЛОБАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РЫНКА КАПИТАЛА: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АСПЕКТ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Сиволап Л.А., к.э.н., доцент кафедры «Экономика и экономико-финансовая безопасность», Мариупольский государственный университет   

 
Сиволап Л.А. Глобальная трансформация рынка капитала: инвестиционный аспект безопасности. 
В статье проанализированы финансовые компоненты международной инвестиционной деятельности стран и регионов мира в контексте 
глобальной трансформации мирового рынка капитала. Современное состояние мирового рынка капиталов характеризуется ростом как 
прямых, так и портфельных инвестиций в странах с разным уровнем развития экономик. Нынешний этап развития глобальных процессов в 
инвестиционной сфере характеризуется большой волатильностью ежегодной динамики основных способов капиталовложений – сделок по 
слиянию и поглощению (M&A) и новых проектов (greenfield). Сделан вывод, что произошла трансформация первичных источников ПИИ – 
стали доминировать реинвестированные доходы вместо участия в капитале. 
Ключевые слова: глобальное движение капитала, международное инвестиционная деятельность, глобальная экономическая система, 
иностранный капитал, инвестиционный процесс. 
Сиволап Л.А. Глобальна трансформація ринку капіталу: інвестиційний аспект безпеки. 
У статті проаналізовано фінансові компоненти міжнародної інвестиційної діяльності країн і регіонів світу в контексті глобальної 
трансформації світового ринку капіталу. Сучасний стан світового ринку капіталів характеризується зростанням як прямих, так і 
портфельних інвестицій в країнах з різним рівнем розвитку економік. Нинішній етап розвитку глобальних процесів в інвестиційній сфері 
характеризується великою волатильністю щорічної динаміки основних способів капіталовкладень - угод по злиттю і поглинанню (M & A) і 
нових проектів (greenfield). Зроблено висновок, що відбулась трансформація первинних джерел ПІІ - стали домінувати реінвестовані 
доходи замість участі в капіталі. 
Ключові слова: глобальний рух капіталу, міжнародне інвестиційна діяльність, глобальна економічна система, іноземний капітал, 
інвестиційний процес. 
Sivolap L.A. The global transformation of the capital market: investment security aspect. 
The article analyzes the financial components of the international investment activities of countries and regions in the context of the global 
transformation of the global capital market. The current state of the global capital market is characterized by the growth of both direct and portfolio 
investment in countries with different levels of economic development. The current stage of development of global processes in the investment 
industry is characterized by high volatility in the annual dynamics of the main ways of investment - mergers and acquisitions (M & A) and new 
projects (greenfield). It was concluded that there was a transformation of the primary sources of FDI - have come to dominate instead of reinvested 
earnings in the capital. 
Keywords: global capital flows, international investment, the global economic system, foreign capital investment process. 
 

Постановка проблемы и актуальность темы исследования. Мировая миграция капитала постепенно преобразуется в 
институционально оформленный и управляемый процесс. Однако ей присущи периодическое изменение ведущего вектора движения и 
волнообразное колебание интенсивности инвестиционных потоков. Изменения вектора инвестиционных потоков в большинстве случаев 
объясняются политическими мотивами, что часто приводит к уменьшению или, наоборот, к росту объемов инвестиций в экономику 
конкретных стран. Однако основными движущими силами влияния на интенсивность международного движения капиталов и ПИИ 
являются социально-экономические процессы.  

Степень изученности проблемы исследования. Исследованию проблематики инвестиционной деятельности посвящены работы 
зарубежных ученых Р.Вернона, Дж.Гэлбрейта, Дж.Даннинга, М.Познера, А.Ругмана, М.Тейлора, С.Хаймера, С.Хирша и других.  

Целью исследования является изучение финансовых компонентов международной инвестиционной деятельности стран и 
регионов мира в контексте глобальной трансформации мирового рынка капитала и безопасности. 

Результаты исследования. Волнообразная динамика совокупных потоков международного движения капиталов возникает 
вследствие чувствительности инвестиций к экономическим кризисам, нестабильности финансового и товарного рынков и др. Такие 
колебания наблюдаются постоянно. Например, в начале и в середине 90-х годов XX в. в мире произошел очередной всплеск 
инвестиционной активности, когда основные инвестиционные потоки направлялись в страны Центральной и Восточной Европы. 
Впоследствии такая активность несколько угасла. В этот период абсолютные объемы инвестиций повышались, а темпы прироста, наоборот, 
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снижались. После 2003 г. начался очередной рост. В 2005 г. объем совокупных иностранных инвестиций в мире уже превысил 0,9 трлн. 
долл. США, в 2006 г. – 1,3 трлн. долл. США, в 2007 г. – 1,54 трлн. долл. США, что на 18% больше по сравнению с 2008 г. [2, с.584]. 

Современное состояние мирового рынка капиталов характеризуется ростом как прямых, так и портфельных инвестиций в странах с 
разным уровнем развития экономик. В 2011 году глобальный приток ПИИ вырос на 16%, впервые превысив докризисный уровень 
2005−2007 годов, несмотря на продолжающиеся последствия мирового финансово-экономического кризиса 2008−2009 годов и нынешние 
кризисы суверенного долга. Этот прирост произошел на фоне увеличения прибылей ТНК и относительно высоких темпов экономического 
роста в развивающихся странах в течение года.  

В 2011 году потоки ПИИ в развитые страны демонстрировали уверенный рост, достигнув 748 млрд. долл., что на 21% больше, чем 
в 2010 году. Тем не менее уровень их притока был все еще на четверть ниже докризисного трехлетнего усредненного показателя. Несмотря 
на этот рост, в этом году более половины мировых ПИИ, по-прежнему, пришлось на развивающиеся страны и страны с переходной 
экономикой: совокупный приток ПИИ в них достиг нового рекордно высокого уровня, 777 млрд. долл. США, увеличившись на 12%. 
Высокий уровень глобальних потоков ПИИ во время финансово-экономического кризиса и сохранение их доли в общем объеме 
глобальных ПИИ в условиях восстановления экономики развитых стран в 2011 году говорит об экономической динамике и важной роли 
этих стран в будущих потоках ПИИ. 

Увеличение ПИИ в развивающиеся страны было обусловлено 10-процентным приростом в Азии и 16-процентным приростом в 
странах Латинской Америки и Карибского бассейна. ПИИ в страны с переходной экономикой выросли на 25% и достигли 92 млрд. 
долларов. Потоки в Африку, напротив, уже третий год сохраняют понижательную тенденцию, однако снижение было незначительным. В 
наиболее бедных странах по-прежнему наблюдался спад ПИИ: потоки в наименее развитые страны (НРС) снизились на 11% до уровня 15 
млрд. долл. США [4]. 

Воздействие посткризисных явлений на потоки ПИИ и деятельность ТНК оказывают разное влияние на структуру ПИИ в 
региональном разрезе. 

Приток ПИИ в Африку в целом уже третий год подряд снижался и составил 42,7 млрд. долларов США. Однако сокращение притока 
ПИИ на континент в 2011 году было обусловлено в значительной степени уменьшением их притока в Северную Африку: в частности, 
приток в Египет и Ливию, которые были крупными получателями ПИИ, прекратился из-за длительного периода политической 
нестабильности в этих странах. И напротив, приток ПИИ в страны Африки к югу от Сахары возрос с 29 млрд. долл. США в 2010 году до 37 
млрд. долл. США в 2011 году, что сопоставимо с максимально высоким уровнем, которого они достигли в 2008 году. Восстановление 
потока ПИИ в Южную Африку способствовало еще большему подъему экономики. Продолжающийся рост цен на сырьевые товары и 
относительно оптимистичные экономические прогнозы для стран Африки к югу Сахары входят в число факторов, определяющих 
происходящие изменения. В дополнение к традиционным моделям притока ПИИ в добывающие отрасли росту притока ПИИ в сектор услуг 
� банковскую сферу, розничную торговлю и телекоммуникации � способствует формирование среднего класса (об этой тенденции 
говорит увеличение доли ПИИ в секторе услуг в 2011 году). 

Общее сокращение притока ПИИ в Африку было обусловлено главным образом уменьшением потоков из развитых стран, в 
результате чего увеличилась доля развивающихся стран в ввозимых на континент ПИИ (с 45% в 2010 году до 53% в 2011 году в новые 
инвестиционным проекты). 

В развивающихся странах Восточной и Юго-Восточной Азии приток ПИИ достиг нового рекордного уровня � 336 млрд. долл. 
США, что составляет 22% от объема ввозимых ПИИ в мире. В Юго-Восточной Азии, где приток ПИИ составил 117 млрд. долл., что на 26% 
выше прежнего уровня, по-прежнему наблюдался более быстрый рост ПИИ, чем в Восточной Азии, хотя этот регион по-прежнему 
лидировал по притоку инвестиций, который составил 219 млрд. долл. США, что на 9% выше прежнего уровня. Значительный рост ПИИ 
наблюдался в четырех странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН): Брунее-Даруссаламе, Индонезии, Малайзии и 
Сингапуре. 

Приток ПИИ в Китай также достиг рекордно высокого уровня – 124 млрд. долл. США, причем впервые приток ПИИ в сектор услуг 
превысил приток ПИИ в обрабатывающую промышленность. Китай, по-прежнему, является одной из наиболее привлекательных для ПИИ 
стран в соответствии с Обзором перспектив мировых инвестиций (ОПМИ) ЮНКТАД, однако позиции в рейтинге таких стран Юго-
Восточной Азии, как Индонезия и Таиланд, заметно выросли. В целом с ростом заработной платы и издержек производства в Китае 
относительная конкурентоспособность стран АСЕАН в обрабатывающей промышленности повышается. Вывоз ПИИ из Восточной Азии 
сократился на 9% до 180 млрд. долл. США, тогда как вывоз ПИИ из стран Юго-Восточной Азии увеличился на 36% и достиг 60 млрд. 
долларов. Вывоз ПИИ из Китая снизился на 5%, в то время как из Гонконга (Китай) – на 15%. Напротив, вывоз ПИИ из Сингапура 
увеличился на 19%, возрос и вывоз ПИИ из Индонезии и Таиланда [4]. 

В Южной Азии приток ПИИ вновь стал расти после сокращения в 2009 – 2010 годах и достиг 39 млрд. долл. США, в основном 
вследствие увеличения притока ПИИ в Индию, на долю которой пришлось более 4/5 ПИИ в регионе. Трансграничные слияния и 
приобретения (СиП) в добывающей промышленности возросли до 9 млрд. долл. США, в то время как СиП в обрабатывающей 
промышленности сократились примерно на две трети, а в секторе услуг остались значительно ниже годовых уровней, зафиксированных в 
период с 2006 по 2009 год.  

Страны региона сталкиваются с различными проблемами, такими как политические риски и  препятствия на пути ПИИ, которые 
необходимо преодолевать в целях создания привлекательного инвестиционного климата. Тем не менее, последние изменения, в частности 
улучшение отношений между Индией и Пакистаном, открыли новые возможности. Вывоз ПИИ из Индии вырос на 12% и достиг 15 млрд. 
долларов США. Сокращение трансграничных СиП во всех трех секторах компенсировалось ростом ПИИ в новые проекты за рубежом, в 
частности в добывающие отрасли промышленности, производство металлов и металлических изделий, а также бизнес-услуги. 

Приток ПИИ в Западную Азию сокращался третий год подряд: в 2011 году он составил 49 млрд. долларов. Низкий уровень притока 
ПИИ в государства Совета сотрудничества стран Залива (ССЗ) был, по-прежнему, обусловлен свертыванием крупных инвестиционным 
проектов, особенно в строительной сфере, когда из-за глобального финансового кризиса прекратилось их финансирование, а также 
беспорядками в регионе в 2011 году. В странах, которые не входят в ССЗ, рост потоков ПИИ был неравномерным. В Турции роль их 
движущей силы играло более чем трехкратное увеличение трансграничных СиП. На приток ПИИ в другие страны региона прямо или 
косвенно влияли нарастающие политические и социальные волнения. 

Объем вывозимых ПИИ в 2011 году восстановился после его падения в 2010 году до самых низких за пять лет показателей, что 
свидетельствует о возвращении интереса к зарубежным приобретениям со стороны инвесторов, базирующихся в регионе (после периода 
изъятия инвестиций). Восстановление объема было обусловлено главным образом увеличением инвестиций в новые зарубежные проекты в 
секторе обрабатывающей промышленности.  

Приток ПИИ в страны Латинской Америки и Карибского бассейна увеличился на 16% и достиг 217 млрд. долл. США, в основном 
за счет увеличения потоков в Южную Америку (на 34%). Приток ПИИ в страны Центральной Америки и Карибского бассейна, за 
исключением оффшорных финансовых центров, увеличился на 4%, в то время как в оффшорных финансовых центрах инвестиции 
уменьшились на 4%. Высокие темпы роста ПИИ в Южной Америке были обусловлены в основном расширением потребительских рынков, 
высокими темпами роста и наличием природных ресурсов [4]. 

С началом глобального финансового кризиса динамика вывоза ПИИ из этого региона стала неустойчивой. В 2009 году было 
зафиксировано сокращение вывоза ПИИ на 44%, затем, в 2010 году, – их рост на 121%, на смену которому в 2011 году снова пришло 
сокращение на 17%. Такая волатильность обусловлена возрастанием значимости потоков, которые не обязательно связаны с инвестициями 
в производственную деятельность за рубежом, о чем свидетельствует высокая доля оффшорных финансовых центров в общем объеме 
вывозимых из региона ПИИ, а также ростом масштабов репатриации внутрикорпоративных кредитов со стороны бразильских внешних 
инвесторов (21 млрд. долл. США в 2011 году) [4]. 
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В некоторых странах региона происходит сдвиг в сторону более широкого использования рычагов промышленной политики: там 
принимается ряд мер, направленных на расширение производственных мощностей и стимулирование сектора обрабатывающей 
промышленности. Эти меры включают в себя увеличение тарифных барьеров, ужесточение критериев для получения лицензий и выбор в 
пользу отечественной продукции при осуществлении государственных закупок. Такая политика может привести к тому, что инвесторы, 
преодолевая барьеры, все-таки будут проникать в регион, и она, как представляется, уже повиляла на инвестиционные планы компаний. О 
своих инвестиционным планах в регионе заявили ТНК, работающие в автомобильной промышленности, компьютерной отрасли и 
производстве сельскохозяйственной техники. Традиционными инвесторами здесь являются европейские и североамериканские ТНК, а 
также ТНК из развивающихся стран и Японии. 

В странах с переходной экономикой Юго-Восточной Европы и СНГ, а также в Грузии было отмечено некоторое восстановление 
притока ПИИ после двух лет стагнации: они достигли 92 млрд. долл. США, что в значительной степени было обусловлено 
трансграничными СиП. В Юго-Восточной Европе увеличился приток ПИИ в обрабатывающую промышленность, что обусловлено 
сравнительно более низкими производственными издержками и открытым доступом на рынки ЕС. Страны СНГ, экономика которых 
базируется на добыче природных ресурсов, оказались в выигрыше от продолжающегося притока ПИИ в добывающие отрасли. Львиная 
доля ввозимых ПИИ в этот регион, по-прежнему, приходится на Российскую Федерацию, в которой приток ПИИ в третий раз достиг пика. 
Самым важным источником ПИИ остаются развитые страны, главным образом члены ЕС, на которые приходится наибольшая доля 
проектов (включая трансграничные СиП и инвестиции в новые проекты), хотя все большую значимость стали приобретать проекты 
инвесторов из развивающихся стран и стран с переходной экономикой. 

В 2011 году в развитых странах ускорились темпы роста ввозимых ПИИ, которые миновали свою самую низшую точку в 2009 году: 
в 2011 году они достигли 748 млрд. долл., т.е. выросли на 21% против предыдущего года. Возобновление траектории роста, которое 
началось в 2010 году, тем не менее, позволило лишь на одну пятую восстановить объемы, утраченные во время финансового кризиса 2008 − 
2009 годов. Приток ПИИ составил лишь 77% от докризисного усредненного трехгодичного показателя (2005 − 2007 годы). Наряду с 
возобновлением роста объемов ввозимых в Европу ПИИ, которые сокращались до 2010 года, наблюдается прежнее уверенное 
восстановление темпов роста ПИИ в США. Значительные объемы ПИИ привлекли Австралия и Новая Зеландия. В Японии уже второй год 
подряд наблюдается чистое изъятие инвестиций. В развитых странах, богатых природными ресурсами, в частности в Австралии, Канаде и 
Соединенных Штатах, наблюдался приток ПИИ в нефтегазовую отрасль, особенно в производство нетрадиционных видов ископаемого 
топлива, а также в добычу таких полезных ископаемых, как уголь, медь и железная руда.  

ПИИ из развитых стран в 2011 году резко возросли, на 25%, достигнув 1,24 трлн. Долларов США. Хотя это увеличение является 
заслугой всех трех основных инвестиционных блоков развитых стран – ЕС, Северной Америки и Японии, движущие факторы роста в 
каждом из них были неодинаковыми. Вывоз ПИИ из США был обусловлен рекордным уровнем реинвестированных доходов (82% от 
общего объема вывезенных ПИИ), отчасти благодаря задействованию ТНК своих зарубежных денежных авуаров. Рост вывоза ПИИ из 
стран ЕС был обусловлен трансграничными СиП. Благодаря повышению курса иены увеличилась покупательная способность японских 
ТНК, что привело к удвоению объема вывозимых ПИИ, причем чистые покупки по линии СиП в Северной Америке и Европе выросли на 
132% [4]. 

В 2011 году вывоз ПИИ из развивающихся стран снизился на 4% до 384 млрд. долл., хотя их доля в глобальном вывозе ПИИ 
оставалась высокой – на уровне 23%. Потоки из стран Латинской Америки и Карибского бассейна сократились на 17%, в основном в связи 
с репатриацией капитала в регион (учитывается как отрицательный отток), которая была частично обусловлена финансовыми 
соображениями (обменные курсы, разница в процентных ставках). Потоки инвестиций из стран Восточной и Юго-Восточной Азии 
остались преимущественно на том же уровне (вывоз ПИИ из Восточной Азии сократился на 9%), в то время как объем вывезенных ПИИ из 
Западной Азии значительно увеличился и достиг 25 млрд. долларов [4]. 

Мировая структура ПИИ в последние годы серьезно изменилась – в 2010 г. доля развитых стран как реципиентов упала до 
психологически важного уровня в 50%. Более того, спад ПИИ 2012 года сильнее всего отразился как раз на развитых странах, объем 
притока инвестиций в которые  упал на 32,1%, в то время как в развивающихся странах – всего на 3,2%, а в переходных экономиках – 
13,1% (рис. 1) [5]. 

 
Рис. 1. Ведущие страны-реципиенты ПИИ в мире в 2012 г., млрд. долл. США [5] 

 
Нынешний этап развития глобальных процессов в инвестиционной сфере характеризуется большой волатильностью ежегодной 

динамики основных способов капиталовложений – сделок по слиянию и поглощению (M&A) и новых проектов (greenfield). 
В 2012 г. стоимость трансграничных M&A сократилась на 41% до самого низкого уровня с 2009 г., что во многом было 

обусловлено снижением активности со стороны компаний развитых государств. А ТНК из развивающихся стран, напротив, достигли 
рекордного уровня заключения сделок – 115 млрд. долларов США. Общемировая динамика greenfield отрицательна уже четыре года 
подряд, в 2012 г. стоимость новых проектов упала на 34%. ЮНКТАД прогнозирует рост объемов ПИИ в 2013 г., но только при отсутствии 
мировых макроэкономических шоков [5]. 

Выводы и предложения. Таким образом, можно сделать вывод, что изменились механизмы глобального капиталовложения – они 
стали более сложными. Произошла трансформация первичных источников ПИИ – стали доминировать реинвестированные доходы вместо 
участия в капитале. Эти и другие тенденции изменили характер и направление мирового движения инвестиций в целом, включая рынки 
ссудного и предпринимательского капиталов, катализатором которых выступили финансовые и экономические последствия прошедшего 
кризиса. Эти тенденции определяется также растущей многополярностью мирового хозяйства. Происходит формирование новых центров 
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силы не только в международной финансовой системе, но и мировой экономике в целом в контексте обеспечения международной 
безопасности. 
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Таранич А.В. Сталий розвиток інфраструктури країн ЧЕС у контексті створення транскордонних промислових кластерів. 
У статті розглянуто особливості розвитку кластерів і територіально-виробничих утворень за часів СРСР і в теперішній час. Визначено 
сутність, поняття та функції ТВК щодо підвищення ефективності регіонального соціально-економічного розвитку. Розглянуто особливі 
форми розвитку ТВК у вигляді науково-виробничих комплексів і технологічних парків. Проведено порівняльний аналіз функціонування 
ТВК і промислових кластерів. Визначено здатність кластерів щодо задоволення вимог ринкової економіки до територіального розвитку за 
рахунок впровадження механізмів державно-приватного партнерства розвивати трансграничне співробітництво, зберігати конкурентні 
відносини серед учасників і формувати коопераційні зв’язки між ними, що сприяють зростання міжнародної конкурентоспроможності 
країн. 
Ключові слова: міжнародна конкурентоспроможність країн, територіально-виробничі комплекси, кластери, ринкова інфраструктура, 
коопераційні зв’язки, регіональний розвиток, трансграничне співробітництво. 
Таранич А.В. Устойчивое развитие инфраструктуры стран ЧЭС в контексте создания трансграничных промышленных кластеров. 
В статье рассмотрены особенности развития кластеров и территориально-производственных образований в период существования СССР и 
в настоящее время. Определены сущность, понятие и функции ТПК в повышении эффективности регионального социально-
экономического развития. Рассмотрены особые формы развития ТПК в виде научно-производственных комплексов и технологических 
парков. Проведен сравнительный анализ функционирования ТПК и промышленных кластеров. Определена способность кластеров по 
удовлетворению требований рыночной экономики к территориальному развитию за счет внедрения механизмов государственно-частного 
партнерства развивать трансграничное сотрудничество, сохранять конкурентные отношения среди участников и формировать 
кооперационные связи между ними, способствующих росту международной конкурентоспособности стран. 
Ключевые слова: международная конкурентоспособность стран, территориально-производственные комплексы, кластеры, рыночная 
инфраструктура, кооперационные связи, региональное развитие, трансграничное сотрудничество. 
Taranich A. Sustainable development of the infrastructure of the BSEC countries in the context of the establishment of cross-border 
industrial clusters. 
The article examines the development of clusters and territorial-production entities during the Soviet period and the present time. Defined the essence, 
the concept and function of the party, improving the efficiency of the regional socio-economic development. Address the special forms of the 
development of the party in the form of scientific and industrial complexes and technological parks. A comparative analysis of the functioning of the 
WPK and industrial clusters. Determined the ability of the cluster to meet the requirements of a market economy for the territorial development 
through the introduction of mechanisms of state-private partnership to develop cross-border cooperation, maintain competitive relations among the 
participants and forming cooperative links between them, contributing to the growth of international competitiveness of countries. 
Key words: international competitiveness of countries, territorial production complexes, clusters, market infrastructure, cooperation, regional 
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Постановка проблеми. Для країн ЧЕС актуальним є питання розбудови промислового комплексу, метою якої буде підвищення 
міжнародної конкурентоспроможності. Ефективність функціонування промислових підприємств певним чином залежить від наявності 
ринкової та промислової інфраструктури. Всі країни ЧЕС відносяться до таких, що розвиваються, та питання відновлення інфраструктури 
вирішуються після згладжування проблем становлення промислового комплексу країн. Ефективність розвитку інфраструктури залежить від 
державних програм фінансування нових виробництв, що, наприклад, для України є дуже проблематичним. 

У теперішній час єдиним шляхом сталого розвитку інфраструктури країн ЧЕС може бути застосування світового досвіду, який 
передбачає використання недержавних інвестицій за рахунок залучення приватного капіталу у вигляді створення кластерів підприємств. 

Аналіз досліджень і публікацій. Перша науково обґрунтована концепція кластерів належить М.Портеру. чисельні науковці, до 
яких належать також і відомі українські вчені, займаються дослідженнями теорії кластерних утворень — М.Абрамс, І. Бураковський, М. 
Войнаренко, Б. Губський, Е.Дахмен, П.Друкер, М.Енрайт, Ф. Котлер, Д.Лук’яненко, Ю. Макогон, Н. Мікула, Р. Мокій, С. Мочерний, Ю. 
Павлен¬ко, Ю. Пахомов, О. Плотніков, Н. Попович, Є.Савельєв, С. Соколенка, Дж. Стигліц, В. Третьяк, Г.Чижиков. 

Автор поділяє думку багатьох з них, що кластер є формою взаємодії промислових й інфраструктурних підприємств певного 
регіону, що досягають додаткового соціально-економічного та науково-технологічного ефекту регіонального розвитку за рахунок 
концентрації людського та фінансово-промислового капіталу в певних сферах діяльності. Особливим завданням формування кластеру є 
збереження конкурентних відносин і формування коопераційних зв’язків на основі конкуренції всіх учасників такого утворення. 

Мета роботи — дослідити чинники створення промислової інфраструктури  країн ЧЕС у контексті створення транскордонних 
промислових кластерів. 

Результати. Новітні тенденції динаміки розвитку різних світогосподарських структур, у тому числі, регіональних (територіальних) 
і міжгалузевих утворень, в значній мірі суперечливі і вимагають осмислення. Суперечлива сутність соціально-економічних процесів зв'язує 
сучасні міжнародні економічні відносини, багато в чому визначаючи характер їх сучасного стану, тенденції і напрямки розвитку. Важливої 
ролі на світовому ринку набувають такі явища, як регіоналізація, втіленням якої стає посилення регіональної економічної індивідуальності, 
спеціалізація країн, підвищення ролі транскордонних регіонів, регіональних соціально-економічних систем як базової функціональної 
одиниці світового господарства. 

Країни ЧЕС повною мірою випробували трансформаційні дії глобалізації, політико-економічної лібералізації, дезінтеграційних 
явищ на фоні загальної кризи, тому нагальною потребою є формування концепції раціонального і сталого соціально-економічного розвитку 
країн у межах трансграничного співробітництва.  

В той же час слід зазначити, що національна стратегія соціально-економічного розвитку спирається на декларативно поставлені 
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цілі і завдання, що представлені, як правило, в науковій формі, й являють собою поетапний план соціально-економічних перетворень. На 
думку багатьох дослідників, головним недоліком подібних стратегій є формалізований підхід до визначення реальних і оптимальних 
можливостей, механізмів і інструментів соціально-економічних трансформацій в конкретному регіоні або промисловому комплексі.  

Відсутність чітко розроблених науково-теоретичних принципів створення регіонально-виробничих стратегій негативно впливає на 
характер економічних перетворень в Україні. 

Проблеми обґрунтування і створення регіонально-виробничих стратегій торкаються широкого кола економічних досліджень в 
сферах передумов, умов, принципів, чинників і механізмів регіональної й економічної динаміки. Комплекс проблем, пов'язаних з 
розробкою і реалізацією регіональних стратегій, не можна вважати докладно дослідженим, оскільки домінує прикладний конкретно-
регіональний підхід до проблеми, що протидіє комплексно-теоретичному підходу. 

Вчення про регіональні і міжгалузеві утворення сформувалось в ХХ сторіччі, пройшовши складний еволюційний шлях. 
Формування теорій про територіальні форми життєдіяльності людей у формі суспільних систем є заслугою радянської науки. У сучасній 
українській науці системне сприйняття регіональних і міжгалузевих утворень виявилося обмеженим, оскільки базувалося на запереченні 
результатів дослідницької діяльності в СРСР. Перевага віддавалась західним дослідникам. 

Прообразом регіональних і міжгалузевих утворень є територіально-виробничий комбінат, пізніше трансформований в комплекс. 
Для нього були характерними складна структура і взаємозв'язок компонентів, синергізм, емерджентність, гомеостаз, динамізм і керованість. 

Уявлення про територіальні виробничі комбінати було закладене Комісією ГОЕЛРО і діяльністю працівників першого Держплану. 
Важливу роль в розвитку ідей комбінування зіграли Г.М. Кржижановський, І.Г.Александров, Л.Л. Никітін. Комбінати мали різні 
територіальні параметри: локальні, районні і міжрайонні. Згодом назва «комбінат» закріпилася за виробничим об'єднанням, а територіальні 
об’єднання отримали назву комплексу. 

Вчення про територіально-виробничі комплекси (ТВК) створив Н.Н.Колосовський в 1941 році. Під ТВК він розумів «таке 
економічне (взаємообумовлене) поєднання підприємств в одній промисловій точці або в цілому районі, при якому досягається певний 
економічний ефект за рахунок вдалого (планового) підбору підприємств відповідно до природних і економічних умов району, з його 
транспортним і економіко-географічним положенням».  

Учення про ТВК було розвинене в наукових працях Н.Т. Агафонова, М.К. Бандмана, Ф.Д. Заставного, Т.М. Калашникової, Ю.Г. 
Саушкіна, Е.Д. Силаєва, О.Д. Чувілкіна, А.Т. Хрущова, М.Д. Шаригіна, Н.П. Федорцова. 

ТВК вважався територіальною виробничою системою, що формує матеріально-технічну основу економічного району. 
Целеорієнтовним ядром цієї системи було виробництво, що функціонує на базі природних, трудових і інфраструктурних (головним чином 
транспортних) ресурсів. Системи проектувалися з метою підвищення економічної ефективності, що утворюється за рахунок 
територіального угрупування і комплексування шляхом: 

- економії земельних площ; 
- локалізації обслуговуючих виробництв; 
- концентрації транспортно-складського господарства, інженерних споруд і комунікацій; 
- організації енергетичної мережі і будівельної бази; 
- підвищення конкуренції продукції, що випускається; 
- раціонального використання природно-ресурсного і трудоресурсного потенціалів. 
Ефективність істотно підвищується при комплексній організації ТВК. Крім комплексного використання природних ресурсів, в них 

формуються енерговиробничі цикли і холдинги взаємозв'язаних виробничих процесів. 
На рівні ТВК елементарні виробничі системи в 60-ті рр. виділяли П.М.Алампієв, А.М.Колотієвський, М.М.Паламарчук, 

Н.Т.Агафонов тощо. Як основні первинні утворення приймалися конкретні промислові підприємства з обов'язковим включенням в схему 
відтворення ресурсної ланки. Разом з тим в них, як правило, була відсутня кінцева ланка — споживання готової продукції. Питання 
відтворення робочої сили і особливо охорона природи часто ігнорувалася. 

Дещо пізніше з'явилися спроби деталізації районування, почали висловлюватися думки про необхідність абстрагування від 
реального процесу виробництва. Ю.Г.Саушкін (1973) говорить про первинні «клітинки» району, з яких формуються економіко-географічні 
«поля». С.Я.Ниммік в 1970 р. в своїй докторській дисертації обґрунтувала метод дрібного економічного районування, суть якого полягає в 
послідовному узагальненні спочатку виділених простих економічних одиниць в більші економічні таксони. М.Д.Шаригін здійснив дрібне 
економічне районування на основі виділення локальних територіальних комплексів. П.Я.Бакланов в 1972 р. запропонував поняття 
елементарної просторової системи промислового виробництва і надалі розвинув його у ряді своїх робіт в 1972, 1978, 1986рр. 

Критерії виділення елементарних територіальних економічних систем відрізняються невизначеністю. Всі вони базуються на 
уявленні про територіальні виробничі комплекси, в основі виділення яких лежить ідея Н.Н.Колосовського про енерговиробничі цикли (або 
ланцюжки, за Ю.Г.Саушкіним). Проте ці «ланцюжки» також надмірно укорочені, оскільки в них виділяються або тільки дві перші ланки 
відтворення — ресурсне і виробниче, або три (з додаванням ланки споживання, як, наприклад, у П.Я.Бакланова).  

Представляється, що елементарна територіальна система продуктивних сил і відповідно регіонально-виробничі (кластерні) 
утворення повинні включати всі ланки суспільного відтворення, тобто ресурсна ланка як складова природної бази всієї системи соціально-
економічної діяльності людини, виробництво (у вузькому значенні цього слова), обіг (розподіл, обмін, споживання) продуктів виробництва, 
відтворення робочої сили і відтворення природних умов. 

Згідно загальноприйнятому визначенню, ТВК як форма просторової організації продуктивних сил суспільства, що найповніше 
відповідає завданням їх розвитку в умовах науково-технічної революції, є частиною господарства економічного району, і є сукупністю 
взаємозв'язаних промислових і сільськогосподарських підприємств, що формуються на певній території (не завжди у межах існуючих 
адміністративно-територіальних одиниць), активно беруть участь в загальній системі територіального поділу праці.  

Економічна єдність ТВК створюється виробничими зв'язками підприємств, використанням місцевих природних і економічних 
ресурсів і умов, а також загальною системою розселення. В порівнянні з ізольованим (штучним) розміщенням підприємств, планомірне 
формування ТВК дає можливість отримувати значний економічний ефект за рахунок комбінування і кооперації підприємств, раціонального 
використання природних і трудових ресурсів, вторинної сировини, транспортних мереж, зниження вартості будівництва допоміжних і 
обслуговуючих підприємств, інженерних комунікацій і соціально-культурних об'єктів. 

Конкретні ТВК є в більшості випадків результатом складної взаємодії як внутрішніх (по відношенню до меж даного комплексу) 
джерел розвитку — місцевих природних і трудових ресурсів, накопичених фондів промисловості, сільського господарства і транспорту, так 
і зовнішніх територіально-економічних відносин відносно мобільних елементів виробництва.  

ТВК характеризується своєю системою організації виробничо-територіальних зв'язків, ступенем їх замкнутості. Важливий 
параметр ТВК — характер територіальної організації основних елементів його структури, перш за все промислових вузлів і компактних 
груп сільськогосподарських підприємств, а також об'єднуючих їх споруд виробничої інфраструктури. 

Галузеві і міжгалузеві виробничі комплекси є складовими частинами ТВК економічних районів, які входять до ТВК країни. ТВК не 
тотожні економічним районам, але виступають матеріально-технічною основою їх формування. Вони можуть займати не всю територію 
економічного району або виходити за її межі.  

Формування ТВК веде до скорочення загальних розмірів території, необхідної для розміщення промислових об'єктів. В порівнянні 
з одиничними підприємствами, територія під забудову скорочується на третину. Підприємства можуть спільно використовувати 
інфраструктуру: під'їзний транспорт, трубопроводи, електромережі, різні інженерні споруди і складське господарство тощо. 

Економічна суть ТВК полягає у більшій ефективності, ніж сумарна ефективність компонентів, якби вони працювали роздільно.  
Ефективність ТВК виражається в економії матеріальних і трудових ресурсів, скороченні капіталовкладень, зменшенні 

транспортних витрат, прискоренні обігу оборотних коштів, економії на створенні та функціонуванні інфраструктури. 
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Територіальний важіль ТВК дає підвищення ефективності, у порівнянні з некомплексним розміщенням підприємств, за рахунок: 1) 
значній стійкості взаємних зв'язків і ритмічності виробничого процесу; 2) скорочення транспортних витрат; 3) раціонального використання 
всіх видом місцевих ресурсів; 4) створення оптимальних умов для поєднання галузевого планування і управління з територіальним 
плануванням і управлінням. 

Крім того, формування ТВК сприятливо впливає на соціально-економічний розвиток регіону з наступних основних напрямків: а) 
створення соціально-побутової (будівництво житла і доріг) і виробничо-ринкової інфраструктури (системи зв'язку, логістика, фінанси, 
кадри, торгове і інформаційне посередництво); б) формування прогресивних територіальних структур в регіоні; у) забезпечення розвитку 
промисловості міст і сіл, виробничої і невиробничої сфери; г) забезпечення зайнятості населення; д) збільшення податкових надходжень до 
бюджетів різних рівнів.  

У ТВК підприємства певним чином прив'язані один до одного. Найдоцільніше створювати ТВК на основі поєднання послідовних 
стадій обробки сировини і його відходів (наприклад, в АПК — переробка сільськогосподарських продуктів, доставка, переробка відходів).  

Всі складові ТВК об'єднуються в декілька груп: галузі спеціалізації, комплексні виробництва, інфраструктура, місцеві природні 
ресурси, населення.  

Населення, природне середовище і невиробнича структура беруть участь у формуванні ТВК, вони включаються в нього, як 
споживачі продукції і ресурсів і своєрідні конкуренти у використанні ресурсів. 

Галузі спеціалізації ТВК — це галузі, орієнтовані на зовнішній попит, вони характеризують місце ТВК в територіальному поділі 
праці.  

Склад і структура, спеціалізація і масштаби розвитку, основні напрями виробничих зв'язків ТВК обумовлюються ефективністю 
природних і економічних ресурсів досліджуваної території.  

Ряд об'єктів, необхідних для нормального функціонування як галузей спеціалізації, так і населення, утворює інфраструктуру ТВК. 
Місцеві природні ресурси — мінеральна сировина, паливно-енергетичні, водні, земельні ресурси, багато в чому визначають 

формування структури ТВК, склад галузей спеціалізації, масштаби їх розвитку.  
Населення — самостійний елемент ТВК — виступає з одного боку як виробник, з іншого боку як основний споживач. 
Формування ТВК відбувається протягом довгого часу і природного процесу господарського розвитку при обов'язковій державній 

підтримці.  
Ефективне формування ТВК передбачає координацію термінів і масштабів потужностей, що вводяться, узгодження параметрів 

технологій, оптимальній фінансовій, природоохоронній, технологічній організаційно-правовій підтримці. 
Формування ТВК повинне забезпечувати здобуття агломераційного ефекту за рахунок оптимального складу і розвитку в часі і в 

просторі всіх елементів ТВК.  
Агломераційний ефект в ТВК реалізується за рахунок: скорочення транспортних витрат; раціонального використання місцевих 

ресурсів і можливостей маневрування ними; комбінування і кооперації виробничих зв'язків; використання загальної інфраструктури. 
У сучасних умовах реформування єдиного економічного простору актуальними є проблеми районування і розвитку ТВК, 

заснованих на сучасних технологіях. 
У останні десятиліття активізувався процес територіальної концентрації економічних суб'єктів, і лідируючі позиції в цьому процесі 

належать промисловості, оскільки ТВК виступають основою функціонування господарських систем, відповідно динамічний і ефективний 
розвиток територій, економіки регіону, країни пов'язаний з формуванням нових і вдосконаленням існуючих ТВК, ускладненням їх галузевої 
структури, розробкою ефективних систем управління і оптимальних напрямів розвитку. 

Особливою формою галузевого розвитку ТВК є науково-виробничий комплекс (НВК) — територія, що охоплює одну або декілька 
адміністративно-територіальних одиниць, в економіці яких головну роль відіграють регіональні форми інтеграції — по-перше, 
дослідницькі центри, що розробляють нові технології, по-друге, виробництва, що ґрунтуються на застосуванні цих нових технологій. 
Регіональний комплекс володіє розвиненою інформаційною інфраструктурою. 

У складі НВК в основному формуються два типи структур: це технополіси і науково-технічні парки. 
Технополіс — місто або міська агломерація, в економіці яких головна роль належить науково-технічним паркам чи дослідницьким 

центрам з розробки нових технологій і виробництв, що використовують ці технології. 
Науковий парк — це економічне утворення, пов'язане з університетом або іншим вищим навчальним закладом, головна мета якого 

полягає в стимулюванні передачі нових технологій з академічних установ в промисловість. Виділяють три основних типи науково-
технічних парків: 

1) інноваційний центр — економічна структура невеликого розміру, призначена переважно для новостворених малих підприємств; 
2) науковий парк (у вузькому сенсі), чимала територія, придатна для розміщення наукоємних фірм різних розмірів і стадій 

розвитку, що забезпечує розгортання виробництв на  підставі науково-технічних розробок місцевого дослідницького центру; 
3) дослідницький парк — на відмінність від наукового парку, науково-дослідні новації розробляються лише до стадії технічного 

прототипу. 
Технопарки — оптимально організовані науково-промислові зони, де здійснюється співпраця, обмін ідеями й інформацією між 

підприємствами і науковими організаціями з метою впровадження інновацій. Термін «технологічний парк», як правило, вживається для 
позначення родового поняття і включає чотири види парків, що відрізняються один від одного орієнтацією, співвідношенням між 
дослідницькими і виробничими функціями, обсягом науково-технічних послуг: 

1) дослідницький парк — агломерація наукоємних фірм (або їх підрозділів), що групуються довкола крупних наукових центрів, 
головним чином — університетів; 

2) промисловий парк — об'єднання фірм, засноване на спільному використанні земельної ділянки, виробничих і службових 
приміщень; 

3) грюндерський центр — промислові парки, призначені для молодих підприємств в області оброблювальної промисловості; 
4) технологічний центр — грюндерський центр, де концентруються підприємства оброблювальної промисловості, що орієнтуються 

на високі технології, освоєння яких пов'язане з крупними витратами і ризиком. 
Найважливішим базовим різновидом регіонального НВК є інкубатори. Вони надають приміщення і устаткування для нових 

підприємств, а також інформацію і послуги, допомогу у підготовці кадрів, займають зазвичай виробничу площу до 1 га (міні-парки). Як 
правило, адміністрація інкубатора надає приміщення за ціною значно нижче ринкової, а також безкоштовні або пільгові поради з 
управління, маркетингу, обліку, оподаткування, фінансування; а також послуги загального призначення (секретаріат, телекс, копіювальний 
центр) тощо. 

Адміністрація поступово зменшує пільги, спонукаючи підприємства залишати інкубатори через 5-6 років. 
Таким чином, інкубатори спеціалізуються на створенні нових малих фірм, що діють у сфері високих технологій, зокрема на базі 

винаходів, зроблених в місцевих університетах або технічних вузах. 
Більшість дослідників виділяють 4 основних типа інкубаторів: університетські, муніципальні, приватні та корпоративні. 
Вироблена типова стратегія розвитку науково-виробничого комплексу, що відповідає реальним умовам, що включає 3 етапи: 
Етап перший — «промисловий парк». Головною метою цього етапу є створення сприятливого середовища і закінченої 

інфраструктури для залучення і утримання команди підприємців-однодумців, а також для формування «збалансованої суміші» клієнтів, яка 
в майбутньому могла б репрезентативно представляти діяльність парку. Рушійною силою на цьому етапі є ринок. Діяльність 
характеризується припливом технологій. 

Етап другий — «технологічно орієнтований парк». Формується система взаємин з провідними вітчизняними науково-дослідними 
організаціями і зарубіжними науковими парками, головна ознака цього етапу — тісна і систематична взаємодія науки і виробництва. 
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Рушійні сили — в рівній мірі ринок і технології. 
Етап третій — «дослідницький парк» — вищий рівень розвитку попереднього етапу. Діяльність парку характеризується великим 

об'ємом ринково-орієнтованих прикладних досліджень. Головна ознака третього етапу — вихід нових технологій. Рушійна сила — 
технологія. На практиці не можна провести різких кордонів між трьома етапами. Вони перекривають один одного. 

Для забезпечення гарантованого взаємозбагачення фірм - клієнтів продуктивними ідеями, більшість зрілих НВК мають жорсткі 
критерії їх відбору. 

Реалізація проекту науково-виробничого комплексу вимагає використання різних ресурсів. Найбільш важливими для успіху 
ресурсами є бажання ВНЗ і науково-дослідного інституту (центру) співпрацювати з клієнтськими фірмами НВК, а також моральний дух і 
мотивація команди менеджерів останнього. Ці ресурси невідчутні, проте вони у вирішальній мірі визначають сам НВК, відрізняють його 
від будь-якої іншої організації, що здає в оренду високоякісну нерухомість. 

З іншого боку, М.Портер узагальнив досягнення західної економічної думки щодо форм територіально-міжгалузевих утворень і 
сформулював їх у вигляді кластерів. 

Кластер підприємств може виступати їх галузевою або географічною концентрацією, що дозволяє досягти ефекту «зовнішньої 
економії» за рахунок взаємодії з постачальниками сировини і матеріалів, устаткування, створення групи вузькоспеціалізованих працівників; 
об'єднання фінансів, спільного бухгалтерського обслуговування, використання спільного технічного оснащення технологічного процесу. За 
допомогою кластеризації можна підсилювати процес спеціалізації і розподілу праці між підприємствами. 

Економіка, яка формується на сучасному етапі, орієнтується на пріоритетність розвитку кластерів, які визнані одним з 
найефективніших видів виробничих систем. Кластери як вид складної багатоцентрової організації являють собою типову структуру в епоху 
глобалізації. Кластер сьогодні — це більш ніж окрема галузь промисловості, яка випускає певний вид виробів. Зважаючи на 
функціонування і економічну ефективність кластерів, що існують в окремих регіонах, можна говорити про нові «індикатори» можливостей 
і перспективи розвитку таких регіонально-виробничих систем. 

Як результат цього, росте інтерес до проведення політики формування і підтримки кластерів. Протягом 90-х років більшість держав 
ініціювали розробку і реалізацію планів розвитку на основі кластерів. Вже накопичений значний досвід досягнення позитивних результатів 
кластерами, які сформувалися як на основі добровільної приватної ініціативи, так і за посередництвом і участю центральних органів влади. 

Висновки і рекомендації. Формування промислової інфраструктури на підставі кластерів є однією з ефективних форм 
регіонально-виробничих систем. Разом з тим, поєднання державного і приватного капіталу диктує необхідність впровадження нових 
організаційних форм, серед яких кластери найкращим чином відповідають реаліям ринкової економіки в контексті інтеграції наукового, 
виробничого і соціального секторів з одного боку, і глобалізації міжнародних економічних відносин з іншою. В цьому випадку кластери з 
вищим ступенем ефективності виявляються залученими в процеси міжнародного поділу праці, ніж окремі держави, формують 
спеціалізацію країн на світовому ринку і підвищують їх міжнародну конкурентоспроможність за рахунок різних коопераційних зв'язків. 

Проблеми просторової організації суспільства постійно загострюються на різних ієрархічних рівнях: світового господарства, 
регіональному, міждержавному і локальному. У сучасних умовах актуалізація проблем обумовлена процесами глобалізації і регіоналізації, 
а також рухом антиглобалізму, транскордонною співпрацею, розвитком депресивних і старопромислових регіонів, диспропорціями в 
соціально-економічному розвитку регіонів світу тощо. 

Вирішення проблем регіонального розвитку країн ЧЕС можливе різними шляхами, серед яких найбільш раціональним є 
формування прогресивних територіальних форм організації суспільного відтворення, з яких можна виділити територіально-виробничі і 
науково-виробничі комплекси. Вони були успішно апробовані в економіці колишнього СРСР, і в даний час переосмислюються 
дослідниками в різних формах кластерних утворень.  

Кластери можуть розглядатися як черговий еволюційний етап розвитку ТВК, тільки в умовах ринкової економіки, за рахунок 
поглиблення спеціалізації країн в світовій торгівлі і міжнародному поділі праці, а також підвищення міжнародної конкурентоспроможності 
країн. 
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Наявність та якість природних ресурсів може стати фактором, що лімітує економічний розвиток глобального суспільства. Крім 
того, різка зміна існуючих екосистем, руйнування озонового шару, глобальне потепління, танення льодовиків та інші прояви кліматичних 
змін потребують негайного втручання світової спільноти до проблем раціонального використання природних ресурсів та охорони 
навколишнього середовища. Техногенний тип економічного розвитку не може задовольняти потреби розвитку суспільства на 
довгострокову перспективу.  

Виходом із ситуації, яка склалася, є перехід до сталого еколого-економічного розвитку, що враховує стан навколишнього 
середовища, потреби суспільства й закони економічного розвитку. 

Питанням еколого-економічного розвитку країн присвячені праці О. Балацького, В. Барякіна, П. Бобровського, В. Бокова, 
С. Герасимчука, К. Гофмана, Б. Данилишина, С. Дорогунцова, М. Реймерса, Г. Лацко, Б. Райзберга. Серед іноземних вчених можна 
виділити: Дж. Дейлса, Я. Міколаша, Л. Піттермана, Дж. Стіглера, Г. Тервіа, Т. Тьєтенберга, Ф. Шелдмана, Д. Медоуза та інших. 

Теоретичні засади дослідження еколого-економічного розвитку країн сформувалися під впливом різних факторів: історичних, 
економічних, екологічних, демографічних, політичних тощо. Особливого значення набуває розуміння необхідності переходу до еколого-
економічного типу розвитку у зв’язку з поширенням і поглибленням глобалізаційних процесів. Головним чином, проблема визначення 
статусу еколого-економічного розвитку пов’язана з тим, що дана концепція знаходиться на перетині  економічної науки, екології, 
соціології, теорій міжнародних відносин та інших наук. 

Метою еколого-економічного розвитку є гармонізація взаємовідносин між суспільством і навколишнім середовищем у 
довгостроковій перспективі за умови сталого розвитку. 

Головними завданнями еколого-економічного розвитку є: 
 гармонізація відносин у системі «суспільство – навколишнє середовище»; 
 регулювання чисельності населення у глобальному та регіональному аспектах; 
 перехід до раціонального використання природних ресурсів; 
 збереження та відновлення природних екосистем; 
 забезпечення потреб населення, що потребує поліпшення якості життя; 
 забезпечення національної безпеки; 
 напрацювання спільних міжнародних правил переходу до раціонального природокористування; 
 припинення знищення природного середовища. 
Майбутнє суспільство має розвиватися за законами біосфери. Найближчим часом перед світовим співтовариством постане 

проблема пошуку прийнятної моделі соціально-економічного розвитку з урахуванням екологічного фактора. Серед головних проблем 
втрати природного різноманіття й нераціонального природокористування в масштабах усього світу можна виділити такі: 
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1. Марнотратні моделі споживання. 
2. Низька соціально-економічна й екологічна ефективність існуючих систем господарювання. 
3. Негативний вплив виробництва на стан навколишнього природного середовища. 
4. Застосування застарілої техніки і технологій. 
5. Різке зростання чисельності населення тощо. 
Виходячи з окреслених проблем, основними кроками на шляху переходу до еколого-економічного розвитку у глобальному 

масштабі є підвищення продуктивності праці, застосування сучасної техніки та технології, перехід від кількісних пріоритетів соціально-
економічного розвитку до якісних, контроль за чисельністю населення, боротьба із забрудненням навколишнього середовища, 
розповсюдженням ідеології сталого розвитку тощо. Декілька слів щодо окремих положень стратегії переходу до еколого-економічного 
розвитку. 

1. Радикальне підвищення продуктивності ресурсів.  
Людська діяльність є небезпечною через екологічні й соціальні наслідки використання енергії та матеріалів у суспільному 

виробництві. Збільшення продуктивності ресурсів означає отримання такої ж кількості економічних благ при використанні меншої 
кількості матеріалів і енергії.  

Підвищення продуктивності ресурсів не тільки зберігає кошти, воно може також поліпшити якість життя. Низька продуктивність 
природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища й погіршення внаслідок цього стану здоров’я населення є ознаками низької 
ефективності існуючих систем господарювання й панування марнотратних моделей споживання. 

Міжнародний досвід свідчить, що негативні наслідки деградації навколишнього середовища коштують більше, ніж заходи щодо їх 
усунення. Метою еколого-економічного розвитку є зниження потоків матеріалів і енергії та підвищення їх ефективності. Ефективне 
використання природних ресурсів сповільнює їх вичерпання, знижує забруднення навколишнього середовища, приводить до зменшення 
собівартості виробництва. Це приведе до зменшення витрат для бізнесу та суспільства. Крім того, ефективне використання вигідно 
позначиться на стані навколишнього середовища за рахунок часткового припинення руйнування екосистем.  

Фінансування природоохоронної діяльності спрямоване на підтримку, відновлення та розширення природного потенціалу, що 
позитивно відзначиться на здатності біосфери виробляти більше природних багатств і служити осередком існування людства.  

2. Застосування сучасної техніки і технологій.  
Практично всі фахівці згодні з необхідністю економного витрачання природних ресурсів у планетарному масштабі. Ситуація, коли 

зменшення використання одного природного ресурсу відбувається за рахунок інтенсивного залучення іншого ресурсу, уже нікого не може 
ввести в оману. Практично це ж стосується розриву між регіонами видобутку і споживання корисних копалин.  

Цікавою є пропозиція не простого зменшення марнотратного витрачання природних ресурсів, а відмова від самої ідеї відходів. 
Тобто розглядається можливість побудови практично безвідхідного виробництва, що працює за принципом біологічних ланцюжків. 

Подібні технології мають на меті змінити сутність виробництва, перетворюючи його на частину природної переробки ресурсів, 
забезпечивши повторне використання матеріалів, застосування систем замкнутих циклів, усунення токсичних процесів.  

В умовах загострення конкурентної боротьби за доступ до ресурсів значно підвищується роль розвитку прикладних наук. Головною 
метою сучасних наукових досліджень у сфері природокористування є розробка технологій, за допомогою яких буде можливим досягнення 
гармонії у взаєминах між суспільством і навколишнім середовищем, при якому будуть задовольнятися потреби суспільства за умови 
збереження сучасного стану навколишнього середовища та його поліпшення. 

3. Перехід від кількісних до якісних критеріїв розвитку й підвищення якості життя. 
Перехід до еколого-економічного розвитку потребує зміни взаємовідносин між виробником і споживачем, переходу від економіки 

товарів до економіки обслуговування. Економіка, що ґрунтується на пріоритеті якісних показників над кількісними, може краще захистити 
екосистеми, від яких вона залежить. Прийняття сталого розвитку потягне за собою прийняття нової системи цінностей. Головною цінністю 
нового суспільства стане людина. Відповідно до нової шкали цінностей змінюється і мета соціально-економічного розвитку. У суспільстві, 
що базується на принципах сталого розвитку, основна увага приділяється задоволенню потреб кожного його члена. Узгодження особистих і 
суспільних потреб відбувається за рахунок свідомої відмови від придбання зайвих товарів, накопичення матеріального багатства й 
переходу до економіки, у якій добробут визначається безперервною гарантією якості, корисності та працездатності.  

Концепція еколого-економічного розвитку основана на перебудові структури економіки з метою кращого задоволення мінливих 
потреб людини та винагороді виробникам за збільшення продуктивності ресурсів і організацію замкнутих циклів, використання вторинних 
ресурсів. За своїм типом таке суспільство є постіндустріальним із розвиненою демократією. 

Забезпечення постійної фінансової підтримки найважливіших соціальних і природних процесів з урахуванням зростання 
чисельності населення – не тільки розумна інвестиція, але й нагальна потреба в найближчі десятиліття. 

Таким чином, згідно з теорією еколого-економічного розвитку, завдяки екологічно обґрунтованій організації виробництва і 
споживання, усі сторони задовольняють свої інтереси. Виробники отримують економічну винагороду за рахунок скорочення витрат 
матеріалів, робочої сили та енергії, що приведе до зниження вартості продукції. Споживачі задовольняють попит завдяки переходу від 
кількісних критеріїв до якісних. Суспільство стане більш гармонічним через задоволення потреб і гармонізацію стосунків із навколишнім 
середовищем.  

Особливе значення розвитку екологічної освіти й культури надається в усьому світі останніми роками, коли стало очевидно, що 
одними з головних причин невиконання ухвал міжнародних екологічних форумів, угод і конвенцій з охорони природи є саме низька 
екологічна культура більшості населення планети, низький рівень екологічної освіти і свідомості, зокрема осіб, які приймають важливі 
рішення. 

Намагання України бути повноправним членом Європейського Союзу поставило перед Урядом складні завдання перегляду, 
реформування й удосконалення освіти і науки з урахуванням адаптації до Європейського і світового простору. 

Період, що почався із 2005 р., Генеральна Асамблея ООН оголосила Всесвітньою декадою освіти задля екологічно 
збалансованого розвитку людства. Екологічна освіта нині в усіх країнах світу набула особливого значення, а соціально-екологічний фактор 
у збалансованому розвитку є надзвичайно вагомим. Саме високий рівень екологічної свідомості особистості зокрема та суспільства в 
цілому допоможе ефективно розв’язувати соціально-еколого-економічні проблеми. Концепцією екологічної освіти України встановлено, 
що збалансований, економічно безпечний розвиток стає базисною, вихідною ідеєю, методологічною основою екологічної освіти відповідно 
до міжнародних вимог. 

На сучасному етапі розвитку людства треба мати досвідчених спеціалістів у галузях екології та економіки, які б втілювали в 
життя принципи раціонального природокористування і створювали передумови для формування в населення елементів сучасного 
світогляду. 

У цьому контексті актуалізується екологічна складова програм підготовки фахівців з економічних напрямів. 
Студенти економічного факультету ДонНУ навчаються за єдиним стандартом із використанням типових програм. У наповненні 

навчального процесу достатньо місця відводиться дисциплінам за вибором вищого навчального закладу, які враховують регіональні 
особливості й виклики до фахівців з економічних напрямів підготовки. 

Донецька область, у якій знаходиться 20% промислової потужності України, є одним із найбільш забруднених регіонів країни. 
Тому зрозуміло, що в навчальному процесі з підготовки майбутніх фахівців-економістів мають і надалі запроваджуватися дисципліни 
екологічного змісту, прикладом яких можуть бути «Регіональна економіка (Модуль 2 «Екологія)», «Економіка природокористування» 
тощо. 

Екологізація освіти на економічному факультеті полягає ще й у тому, що всі економічні дисципліни, які викладаються, 
пронизуються екологічним «поглядом». 
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Замислюючись над причинами екологічної кризи, студенти-економісти неодмінно розуміють фатальність світоглядної поразки 
техногенного стилю мислення, позбавленого моральних принципів.  

В умовах ринкових відносин у вдосконаленні екологічної складової економічної освіти полягає пошук оптимального 
співвідношення прибуткової діяльності підприємств і збереження навколишнього середовища, формування культури соціально 
відповідального бізнесу. У цьому контексті заслуговує на увагу перспективна підготовка фахівців-економістів з екологічного маркетингу, 
менеджменту та аудиту. 

Багато науковців екологічну кризу розглядають як світоглядну, соціально-психологічну проблему, розв’язання якої неможливе 
без зміни пануючої на цей час екологічної та соціальної свідомості. Тому екологічний аспект має пронизувати всю навчально-виховну 
діяльність, у процесі якої формується екологічне мислення студентів. 
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Актуальность. В условиях развития мировой экономики, все большее число компаний внедряют в общекорпоративную стратегию 
вектор социально ответственного бизнеса. Именно данный вектор развития становится одним из основополагающих элементов в процессе 
укрепления конкурентных позиций компании на мировой арене. Данная практика в последние годы нашла свое воплощение и в 
деятельности компаний Украины. Сегодня менеджмент многих украинских компаний нацелен на внедрение социально-ответственной 
компоненты в различные направления деятельности компаний, с целью укрепления их конкурентных преимуществ, как на внутреннем, так 
и международном рынках. 

Степень изученности проблемы. Вопросам развития социально ответственного бизнеса в компаниях, представляющих различные 
регионы и направления деятельности, посвящены работы          С. Агеева, С. Бермана, А. Бима, Ю. Благова, Г. Боуена, К. Девиса, М. 
Журавковой, А. Керолла,             Дж. МакГуира, Т. Ореховой, Н. Супрун, С. Сети, Н. Ушаковой, М. Фридмана, М. Шварца и других 
украинских и зарубежных ученых. 

Цель исследования – проанализировать историю развития концепции устойчивого развития бизнеса в мире и возможности для 
Украины. 

Результаты исследования. Корпоративная социальная ответственность представляет собой комплекс мер, направленных на 
достижение целей устойчивого развития как самой компании, так и всех сторон, взаимодействующих с ней в процессе ее деятельности.  

Следует подчеркнуть, что внедрение стратегии КСО позволяет повысить экономическую активность компании за счет 
использования ранее не задействованных ресурсов, среди которых: работа социально изолированных групп населения; социальные ресурсы 
(солидарность, инициатива сотрудников и т.п.); нетрадиционные источники электроэнергии; утилизация отходов производства и т.д.  

В течение нескольких последних десятилетий бизнесом проделан значительный шаг в осознании собственной ответственности в 
вопросах сохранения окружающей среды, решения социально-экономических проблем, повышения качества жизни местных сообществ, 
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соблюдения прав человека, противодействия коррупции и ряда других проблем, важность которых признается обществом.  
В результате КСО постепенно становится новой философией бизнеса, в соответствии с которой компании ориентируются в своей 

деятельности не только на получение прибыли, но также на достижение общественного блага и поддержание экологической стабильности.  
Согласно данным Международного отчета о корпоративной социальной ответственности за 2012 год, несмотря на снижение 

количества компаний, предоставивших нефинансовую отчетность в 2011 году, в 2012 году вновь возобновилась динамика роста данного 
показателя и прогнозируется увеличение числа компаний, предоставляющих результаты социально-ответственной деятельности в форме 
нефинансовых отчетов в соответствии с существующими стандартами (ISO26000, GRI и др.) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика нефинансовой отчетности в мире в 1992-2011гг. [3] 

 
Среди мировых стран лидеров, компании которых масштабно используют практику социально-ответственного бизнеса и 

предоставляют результаты КСО в нефинансовой отчетности, можно выделить Великобританию, США, Японию, Германию, Австралию, 
Италию, Канаду и др. 

В последние несколько лет наиболее динамично процесс закрепления КСО как составляющей общекорпоративной стратегии 
компании  развивается в странах БРИК: в Бразилии за последние 5 лет зафиксирован динамичный рост количества нефинансовых отчетов 
компаний; подобная динамика наблюдается в Китае и Индии.  

Динамичное развитие процессов КСО также характерно и для компаний Тихоокеанского региона. 
Украинская концепция социально-ответственного бизнеса начала зарождаться в начале ХХI века. Началом внедрения принципов 

КСО в Украине можно условно считать 2006г. – год, когда Украина присоединилась к 10 принципам Глобального договора ООН.  
Изначально сами украинские компании брали на себя инициативу, развивая те или иные практики социально ответственного 

поведения, привлекая к данной деятельности своих непосредственных стейкхолдеров - потребителей, неправительственные организации, 
представителей власти на региональном и национальном уровнях и т.п. Именно отсутствие внешнего влияния, а точнее социального заказа 
на КСО, обусловило особенности ее развития в Украине. Если в западноевропейских странах социальная ответственность возникла как 
ответ бизнеса на недовольство со стороны общества и особенно ярко проявилась в экологических аспектах, то в Украине КСО стала 
привлекательной при переходе компаний к более цивилизованному бизнесу, то есть от концепции краткосрочного мышления на 
стратегически ориентированную концепцию.  

В общем виде, можно выделить следующие причины, мотивирующие менеджмент украинских компаний внедрять социально-
ответственную компоненту в общекорпоративную стратегию компании как в кратко- так и долгосрочной перспективе: 

- полученные в результате приватизации объекты социальной инфраструктуры, требующие дальнейшего финансового обеспечения; 
- обязательное осуществление КСО компаний, являющиеся подразделениями мировых ТНК; 
- ошибочное расценивание факта ведения компанией законопослушного бизнеса как одной из форм КСО; 
- получение дополнительной прибыли от мероприятий, связанных с КСО, когда данная деятельность является составляющей 

частью PR-стратегии и источником повышения репутационной стоимости;  
- и, наконец, осознание наличия барьеров для долгосрочного развития бизнеса, как на внутреннем, так и международном рынках. 

Данная философия бизнеса присуща менеджменту компаний, относящихся к классу прогрессивно развивающихся. Менеджмент данных 
компаний пытается трансформировать данные барьеры в возможности через механизмы КСО. Руководство компаний данной категории 
заинтересовано в легитимизации своей деятельности на международном рынке, где социальная ответственность уже давно является 
составляющей долгосрочной стратегии бизнеса. 
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Рис. 2. Процент компаний, предоставивших информацию в области устойчивого развития 

 в 2008г. и 2011г. [3] 
Среди главных векторов развития практик КСО в украинских компаниях в 2012 году можно выделить следующие: систематизация 

и централизация проектов КСО, появление должностей КСО-менеджеров, разработка системы оценки эффективности проектов, увеличение 
интереса компаний к корпоративному волонтерству, сотрудничество неправительственных организаций и бизнес-структур.  
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В последние годы в практике украинских компаний стала использоваться новая для Украины форма КСО – социальное 
предпринимательство. Данный вид бизнеса подразумевает социально-экономическую деятельность, которая объединяет в себе социальную 
миссию с предпринимательской функцией и базируется на принципах устойчивой самоокупаемости деятельности компании.  

К основным целям социального предпринимательства, как в мировой практике, так и в практике украинских компаний, можно 
отнести следующие: формирование корпоративной культуры бизнеса, основанной на этических принципах, присущих деятельности 
сотрудников на всех уровнях должностной иерархии; направление полученной прибыли  на социальные нужды; создание «социального 
эффекта» (решение либо смягчение той или иной социальной проблемы, повышение уровня жизни в регионе) и т.п. 

На сегодняшний день в Украине насчитывается приблизительно 80 предприятий, занимающихся социальным 
предпринимательством. Данные предприятия образуются преимущественно за счет средств донорских организаций и базируют свою 
деятельность на принципах Глобального Договора ООН. [4] 

Несмотря на то, что менеджмент украинских компаний, по разным причинам не всегда осознает смысл КСО так, как это принято в 
большинстве развитых стран мира, стоит отметить тот факт, что в последние годы возросло число компаний из Украины, предоставляющих 
информацию в области устойчивого развития (рис. 2). Увеличение количества нефинансовых отчетов компаний (с 15 в 2011 до 35 в 2012 
году) указывает на распространение практики КСО среди украинских компаний. Однако данные отчеты зачастую носят несистемный 
характер и не соответствуют мировым стандартам. 

Среди ошибок, которые были допущены при подготовке отчетов в 2012 году можно отметить следующие: несбалансированность 
информации (подаются только позитивные данные), недостаточный уровень освещения практики взаимодействия со стейкхолдерами, 
отсутствие информации по внедрению корпоративной социальной ответственности в стратегию компании.  

Также следует отметить, что в последние годы менеджмент украинских компаний все чаще прибегает к заверению отчетов по КСО 
третьей стороной (рис. 3). Данный факт свидетельствует о готовности части украинских компаний вести открытый бизнес и тем самым 
повышать интерес иностранных инвесторов к сотрудничеству с ними.  

 

7

13

13

14

19

19

20

21

23

23

25

27

27

28

29

31

33

35

37

37

40

41

42

43

45

50

51

56

60

64

65

75

80

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Сингапур

РФ

США

Нигерия

Новая Зеландия

Украина

Болгария

Канада

Румыния

Япония

Мексика

Швейцария

Словакия

Израиль

Финляндия

Южная Африка

Венгрия

Германия

Чили

Китай

Бразилия

Нидерланды

Швеция

Тайланд

Португалия

Грция

Австралия

Великобритания

Франция

Италия

Испания

Южная Корея

Индия

 
Рис. 3. Процент компаний в различных странах, проводящих заверение отчетов по КСО третьей стороной в 2011г., % [3] 
Начиная с 2009 года в Украине проводится Национальный конкурс бизнес-кейсов по КСО, который популяризирует лучшие 

практики корпоративной ответственности. За четыре года было собрано более 100 кейсов компаний, вошедших в публикации «Практики 
КСО в Украине» (2009, 2010, 2011) и первой комплексной книги «КСО: модели и управленческие практики». 

В 2011г. победителями данного конкурса стали: «СКМ» - проект по улучшению образования в Украине; «АШАН Украина» - 
программа профилактики ВИЧ/СПИДА на рабочем месте; «ТУРБОАТОМ» - программа улучшения трудовых отношений, 
«НИКОЛАЕВЦЕМЕНТ» - проект «Право на безопасность на автодорогах»; «ВиДи Груп» - проект «Дорога с двухсторонним движением»; 
«PR-агенство Newsfront» - за формирование и развитие команды в условиях быстрого роста. [4] 

Согласно оценкам специалистов, в последние годы КСО украинских компаний все чаще приобретает системный характер. Так, в 
результате оценки рейтинговым журналом «ГVардия» уровня открытости и системности украинских компаний в сфере корпоративной 
социальной ответственности в 2011 году, в  десятку лидеров КСО вошли: ЗАО «СКМ», ЗАО «Киевстар», ГК «НИКО», ЧАО «МТС 
Украина», ЗАО «Оболонь», ОАО «Прикарпаття-обленерго», ЗАО «Крафт Фудз Украина», ГК «ФОКСТРОТ», ПАО «Сан ИНБЕВ Украина» 
и ОАО «Астелит». [4] 

Ежегодные исследования, проводимые Центром «Развитие корпоративной социальной ответственности» указывают на тот факт, 
что крупные компании в Украине незначительно освещают свою деятельность в области КСО. Средний уровень открытости компаний 
Украины составил в 2012 году 14%. Данный показатель низкий и свидетельствует о том, что крупнейшие украинские компании не 
являются активными в сфере КСО, а их сайты (у 18 компаний они отсутствуют) не предоставляют достаточно информации о социальной 
ответственности для стейкхолдеров.  

В 2012 году 9 компаний из 100 крупнейших (в 2011 году – 16 компаний) отчитались о своей деятельности в сфере КСО перед 
заинтересованными сторонами. Преобладали отчеты по выполнению принципов Глобального Договора ООН и нефинансовые отчеты в 
произвольной форме. Две компании (СКМ и Метинвест) подготовили отчеты по стандарту GRI. [4] 

Наиболее прозрачный сектор экономики в сфере КСО в Украине – сектор  коммуникаций. Второе и третье места, соответственно, - 
сфера электроэнергетики, сектор тяжелой промышленности (компании данного сектора занимают подавляющее большинство среди 100 
крупнейших компаний Украины). Наименее транспарентные по освещению информации о КСО признаны предприятия добывающей 
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промышленности. Также, низкие показатели имеют предприятия фармацевтического сектора и представители агропромышленного 
комплекса. 

В 2011 году была принята новая стратегия Европейской комиссии по КСО. Этот документ рассматривается как составляющая 
общей стратегии развития Европы - 2020 и является стимулом к разработке многими странами ЕС национальных политик по КСО. 

15 стран Европы (такие как Дания, Франция, Финляндия, Швеция и др.) уже приняли национальные политики по КСО, но в 
Украине этот процесс пока находится на стадии разработки. 

Выводы и предложения. В рамках национальной стратегии развития КСО украинских компаний можно выделить следующие 
направления: 

1. Развитие отраслевых и межсекторальных партнерств и инициатив. Данная практика может помочь представителям частного 
бизнеса преодолеть барьер недоверия со стороны разных групп стейкхолдеров и, объединившись со своими партнерами по бизнесу, 
неправительственными организациями, инвесторами, внедрить практику КСО во внутреннюю структуру собственного бизнеса. Примером 
могут быть IT-компании, активно участвующие через отраслевую ассоциацию IT-Ukraine в решении проблемных вопросов в области 
образования и выстраивания системных партнерских отношений с университетами. Так, СКМ сотрудничает с British Council в разработке 
профессиональных стандартов нового типа в ключевых для группы отраслях: горно-металлургический комплекс, энергетика, 
журналистика. «Метинвест», «ДТЭК», «Русал», «Данон» сотрудничают с территориями присутствия в рамках краткосрочных программ.  

2. Выстраивание треугольника «бизнес-власть-общество». Примером может стать многосторонний совет для разработки 
предварительного варианта национальной стратегии по КСО, работавший в 2009-2011 годах при парламентском комитете по 
предпринимательству и промышленной политике и созданный по инициативе сети Глобального договора ООН в Украине. Совет 
разработал документ, целью которого является институционализация диалога власти, бизнеса и общества для привлечения большего 
количества компаний к ответственному бизнес-поведению, укреплению новой модели сотрудничества для решения вопросов социальной 
важности.  

3. Предоставление квалифицированных консалтинговых услуг в области КСО заинтересованным представителям бизнеса. 
Компании-первопроходцы в развитии КСО отстраивают собственные стратегии социальной ответственности и активно используют 
инструментарий отрасли, например целевые программы, межсекторное партнерство, дискуссионные встречи с заинтересованными 
сторонами, отчетность по КСО, создание инновационных товаров и услуг социальной или экологической ориентации.  

4. Изменения в системе образования и улучшение качества человеческого капитала страны. Внутренние программы развития, 
корпоративные университеты, сотрудничество с училищами и университетами, программы стажировок и рабочие места с новыми 
требованиями повышают общий уровень компетенций людей в стране, создают для рынка и страны специалистов - от высшего 
управленческого персонала до рабочих.  

В результате совместного проекта Глобального договора ООН в Украине, Министерства образования и науки Украины, 
Украинской ассоциации по развитию менеджмента и бизнес-образования (УАРМБО) и компании «СКМ» в национальном классификаторе 
профессий появилась профессия «менеджер КСО». Более 30 ВУЗов страны внесли курс по КСО как одну из опций для уровня подготовки 
бакалавров по специальностям «экономика» и «менеджмент организаций».  

5. Повышение прозрачности бизнеса. Активная позиция относительно КСО способствовала повышению прозрачности бизнеса - 
общество получило возможность узнать множество информации: от структуры корпоративного управления до понимания КСО-стратегии и 
направления социальных инвестиций компании. По данным Сообщества социально ответственного бизнеса, 27 украинских компаний 
опубликовали свои нефинансовые отчеты за 2011 год, а за последние три года хотя бы раз в той или иной форме подобные отчеты 
представили 35 компаний.  

Однако вышеизложенные направления развития КСО в Украине тесно связаны с барьерами, препятствующими данному процессу, 
среди которых: неприятие Концепции национальной стратегии по КСО; отсутствие консолидации усилий центров, занимающихся 
разработкой КСО; низкий уровень осведомленности о сути КСО среди работников компаний всех уровней; маскировка благотворительных 
и имиджевых проектов под проекты по КСО; экономический спад в государстве. 

Среди главных рисков при внедрении стратегии КСО в украинских компаниях в 2013 году можно выделить следующие: отсутствие 
системных знаний и навыков по внедрению КСО, а также финансовые проблемы бизнеса, связанные с экономическим кризисом в 
государстве. 

Можно предположить, что основными перспективами развития КСО в компаниях Украины станут: вовлечение большего числа 
компаний в КСО; интеграция проектов по КСО в бизнес-стратегию компаний; увеличение коммуникационных потоков; фокусирование 
внимания КСО-стратегии на потребителе; распространения идей и практик корпоративного волонтерства; партнерство бизнеса с 
муниципалитетами и негосударственными организациями при реализации социальноориентированных стратегий; усиление экологической 
составляющей в сфере устойчивого развития. 
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конкурентоспособности, повышающим привлекательность региона. Общество в Литве и странах членов Европейского Союза (ЕС-27) 
стареет, что приводит к меньшему числу работников, увеличивается населения пенсионного возраста, поэтому больше внимания должно 
быть уделено здоровью населения и здравоохранению, с тем, чтобы создать предпосылки для развития человеческого капитала иб несмотря 
на сложившуюся демографическую ситуацию, увеличивать конкурентоспособность региона. 
В данной статье исследованы меры по координации здравоохранения Всемирной организации здоровья (ВОЗ) и Европейской Комиссии 
(ЕК). Было установлено, что ВОЗ и ЕК рекомендуют больше ресурсов на здравоохранение, в целях повышения передачи знаний в области 
исследований и развития грамотности в вопросах здоровья и снижения неравенства в отношении к здоровью. С другой стороны, система 
здравоохранения имеет важное значение для развития человеческого капитала конкурентности региона. Эта ситуация требует более 
высокого финансирования расходов в сфере  медицинского обслуживания. Деятельности здравоохранения (восстановительное лечение, 
чрезвычайные операции, и другой деятельности человека здоровье) оказывает положительное влияние на человеческий капитал, чтобы 
способствовать росту произвовства и конкурентноспособность на рынке труда.  
Ключевые слова: развитие экономики, рабочая сила, глобализация, здравоохранение, конкурентоспособность. 
Čiburienė J., Čiburaitė G., Economic development and the changes of health care policy in the conditions of globalization: Lithuanian case 
 The ongoing contraction of the economy increases the unemployment levels and the decreasement of general price levels. An unemployed person 
loses all or a share of income, health insurance, some psychological issues arises and overall health is affected. A qualified and competent workforce 
is often a key factor in competitiveness, increasing the attractiveness of the region. Society in Lithuania, like in the European Union member states 
(EU-27), is aging – that results in a smaller number of workers, increasing the numbers of retired population, so greater attention must be paid to the 
health and health care, in order to create preconditions for human capital development and regional competitiveness. 
This paper has investigated the World health organization (WHO) and the European Commission (EC) health coordination measures. It was found 
that the WHO and the EC recommends more resources for health, enhancing knowledge transfer, research and development of health literacy and 
reducing inequalities in health care. On the other hand, the health care system is relevant for developing human capital. This situation requires a 
higher cost for health care. Health care activities (rehabilitation treatment, emergency operations and other human health activities) have a positive 
effect on human capital, facilitate increased operational capacity and a longer time to compete in the labor market and enlarge the level of region 
competitiveness. 
Keywords: economic development, labor force, globalization, health care, competitiveness.  
 
The topics and relevance of the problem. In 2008 in the event of the financial crisis, all countries of the world have experienced a deep economic 
downturn, as shown by economic losses. The economic losses shown by the main economic indicators (gross domestic product – GDP, 
unemployment rate – UR, inflation rate – IR , interest rate – InR ) changes. During the economic downturn, general supply exceeds aggregate demand 
and the producers cannot sell their manufactured goods. General decline in demand leads to a fall in consumption, both private and public 
consumption. The ongoing contraction of the economy is related with increase of unemployment level and  decrease of general price level. An 
unemployed person loses all or a share of income, loss of health insurance, there are some psychological issues and often detrimental to health. A 
qualified and competent workforce is often a key factor in competitiveness, increasing the attractiveness of the region. Education and health 
determines the quality of the labour force. In the current period health policy in Lithuania is being  developed in accordance with the World Health 
Organization (WHO) recommendations „Health for all in the twenty-first century“, and the EC provisions of documents. Health in a broad sense is 
understood as physical, mental and social well-being, not merely an absence of disease or infirmity, i.e. both economic and social value determine the 
future generations of the assets and values. Society in Lithuania as in the European Union member states (EU-27) is aging, resulting in a smaller 
number of workers, increasing retirement age population, so greater attention must be paid to the health and health care in order to create 
preconditions for the development of human capital and expansion of competitiveness of region. 
The factors affecting nowadays conditions: demographic change, emigration, economic development, recession, rising chronic disease and an 
epidemic global crisis in the health sector - recurrent pandemic diseases (eg., pandemic influenza A (H1N1, etc.) affects not only the country's 
economy and individual sectors, but it also related to the health status of the population. After 2008 global financial crisis and 2012 recession the risk 
of poverty and exclusion is constantly increasing [10] as well as in Lithuania and in other Southern and Eastern European countries, in the EU-27 
countries States. That it negatively affects people's health and their ability to work, then human capital and economic processes and performance. One 
of the most important economic development assets is its ability to satisfy basic needs such as food, health, and safety. Both today and for future 
generations identify public health as the absolute importance to any of the values. It determines the country, and its individual regions and the family's 
demographic future: the amount of labor resources and the quality of future generation’s health. Health is an important investment, and the engine is 
the country's socio-economic progress [20]. Health status, education, culture determines each employee‘s productivity, so the health of population of 
the country is one of the most important elements of human capital, which must be developed. It is important to reduce the social exclusion of the 
health gap between different groups of society, to encourage public participation in addressing health promotion issues. 
Object of the article is the state of the economy development and health care policy under present conditions in Lithuania. 
Objective: To analyze the state of the economy and health care and the importance of its relationship with Lithuanian Health Programme in the 
conditions of globalization. 
Objectives: To investigate the state of economy, health care situation, depending on the high-risk lifestyle factors, to describe the health policy 
program of the most important trends and challenges, reduce life style risk factors on globalization. 
Research methods: scientific analysis of sources, statistical data analysis. 
The aim of the article is to reveal the importance of the state of the economy, health care system and the importance of its policies in order to 
increase the average life span by reducing avoidable mortality due to bad habits (smoking, excessive consumption of alcohol), development human 
capital. The study raised the following objectives: to characterize the WHO and the EC coordination of health conditions of globalization and describe 
its effect on human capital as a inclusive growth dimension; investigate the level of health depends on lifestyle risk factors, describe the Lithuanian 
health policy program and its most important trends and challenges that reduce risky lifestyle factors. 
 
Review of scientific literature. Economic development is always associated with structural changes and economic fluctuations, which are described 
by dynamics of the economic indicators. The indicators of a country's economy in different economic development stages of the cycle are shown in 
Table 1. 
 
Table 1. The main indicators of economic/business  cycle [13] 
 Indicator Recession Crisis Recovery Boom 
GDP Decreases Low Increases High 
UR Increases High Decreases Low 
IR Decreases Low Increases High 
InR Increases High Decreases Low 
I Decreases Low Decreases High 
 
Government initiated economic policy can mitigate economic volatility and lead to balanced and sustainable regional development. It is discussed in 
scientific literature which indicators are appropriate to use to describe the development of coherence [13, c. 31]. One of the methods to research this 
process is given in Table 2 and shows the changes of such data as: foreign direct investment per capita (FDIpc) calculated in LTL, gross domestic 
product per capita (GDPpc) calculated in LTL, FDI inflow to the Lithuania economy in compare with GDP (FDI, inf., %), economic growth (EG) and 
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unemployment rate level of population aged 15-74 years old (UR). The changes of GDPpc show, that the phase of recession ended [15, c. 6], but for 
the further recovery of the economy investment is necessary. FDI is one of the most important sources of capital formation. 
 
Table 2. Main indicators of Lithuaniain economic development during years 2000-2012 [7] 

Indica-
tor 

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

FDIpc, 
LTL 

2350 2678 3068 3808 3976 4727 7022 8545 10547 9473 9916 10958 12661 

GDPpc
, LTL 

13070 13971 15010 16490 18250 21106 24393 29230 33111 27656 29002 35104 36954 

EG, %  6.8 6.9 10.3 7.3 7.9 7.7 8.8 2.9 -14.7 0.5 3.0 4.5 
FDI, 
inf., % 

 5.0 5.1 1.0 3.4 4.0 6.1 5.5 4.1 0.2 2.1 2.8 4.0 

UR, % 16.4 17.4 13.8 12.4 11.4 8.3 5.6 4.3 5.8 13.7 17.8 15.4 13.0 
 
The lack of investment leads to an increase in unemployment, which negatively affects the labor force. Scientific literature examines unemployment 
in psychological, physical and social aspects [2], leading to an increase in cholesterol levels, weaker immune system, and increasing the risk of death. 
It was found [1, c.82], that the loss of jobs for men causes more health problem than women. E. E. Deprez [8, p.11], US studies show that because of 
unemployment, unemployed people experience anxiety, helplessness, depression and stress. Many say that they experienced sleep disturbances, stress 
communicating with others. According to J. N. Scanlan‘s and A. C. Bundy‘s [16] example of Ausralia, the physical and psychological health of 
young unemployed people was worse at the time when the unemployment rate was low. It is therefore emphasized that the state must focus on health 
support for young unemployed people. M.Browning and E.Heinesen [3] showed that job losses due to plant closures increased risk of mortality and 
hospitalization for male workers having strong Labour market attachment. 
Health, work ability maintenance and support of health care (rehabilitation treatment, emergency operations and other human health activities) thanks 
to the development of human capital is more widely and more deeply analyzed in the scientific literature. Lithuanian public health policy is 
investigated by R.Buivydas,  G.Černiauskas, N.Černiauskas, V.J.Grybauskas, D.Jankauskienė, J.Kairys, Z.Kairys, R.Kalėdienė, J.Kumpienė, 
I.Panovas and O.Sužiedelytė [4], health and economic aspects are examined by V.Janušonis [14]. The persons and the country's public health is 
closely linked to a country's economy. In the scientific literature [17; 19] the health care financing, its shape and the country's level of economic 
development is examined. Since work is one of the most important means of livelihood, so the qualitative characteristics of the labor force leads to 
regional competitiveness, both on a domestic and international level [18, p.45]. 

WHO and the EC health coordination theoretical and practical aspects. WHO, as a United Nations division of an international 
intergovernmental organization at world level coordinates their organization's members (193 countries) population health, organizing aid in reducing 
the spread of infectious diseases, poverty, and social exclusion and develops sustainable development.  

For a long time, declarations and conferences of WHO as their most important object have called health improvement strategies in each 
country. In 2005 WHO Bangkok Charter formulated five strategies to  promote world global health: 1) the representation of health based on human 
rights and solidarity, 2) investment in policies, activities and facilities of the health factors, and 3) the increase of resources directed to  health-
building, knowledge transfer, research health and literacy development, 4) the approval of laws and regulations that ensure safety from high level 
health damage and give equal access to good health and a comprehensive welfare, and 5) the development of partnerships and alliances with public, 
private and international organizations, development of civil society. 

In the current period EC in the EU-27 has set a new European Strategy [9, p.5], which is based on three mutually reinforcing priorities: 1) 
Smart growth (based on knowledge and innovation), 2) sustainable growth (more resource efficient, greener, more competitive economy), and 3) 
inclusive growth (high-employment economy based on economic and territorial cohesion, particularly in reducing health inequalities). It aims to 
address the challenges posed by an aging population, declining raw material resources and so on, so attention must be given to human factor, which 
development is enabled developing the health sector and its services. 

Factors operating in the current period: demographic changes, chronic diseases and epidemics, global crisis in the health sector (pandemic 
diseases, such as influenza A (H1N1) and other diseases) show that it is necessary to pay attention to the health care and health status of each person. 

The interaction between health and economic state is characterized by a prolonged economic depression [5]: 
1) The first wave –  the economic impact, which is characterized by reduced opportunities for economic development: firm bankruptcies, 
unemployment is a topical problem, especially among young people, changes in household income does not meet the wishes of consumers and their 
needs; 
2) the second wave –  the social impact (slow economic development returns to the previous level, rise in unemployment and stagnation at a high 
level), which is characterized by mental health problems, increasing tension and violence in families, predisposition to alcohol consumption and 
alcoholism, crime, and so on.; 
3) The third wave –  speedy recovery, economic development goes back to its initial development trend, however, not all the economic activity 
recovers gradually, although the unemployment rate begins to decline, but a part of the population is exposed to long-term problems: long-term 
unemployment, pessimism, chronic diseases, and so on. 

In the current period, the second and third wave effect is manifested both in the economic and social fields. Thus, health promotion should 
include all residents of the country: rural and urban, in all age groups; a variety of health promotion methods; solving the reasons of various health 
problems are that given in Table 3. Health enhancement and quitting bad habits (smoking, alcohol) could extend the average life span in Lithuania, 
which in 2010 was 73.45 years, while in the EU-27  79.15 years, the EU-15 up to 80.82 and in the Community of Independent States (CIS) – 69.52 
years. Mortality per 100 000 in Lithuania 2010 was 963, that is 11.3% higher than in the EU-27 and 73.8% higher than in the EU-15 and 24.6% lower 
than in the CIS. Avoidable mortality in Lithuania is higher than in the EU-12, EU-15 or EU-27. Deaths that could have been avoided through 
preventive measures had the greatest influence on the growth of mortality and the decline in life expectancy. The effect of chronic diseases on labor 
market and society is painful, since they cause more than 80% of premature deaths [11, p.14]. Mortality caused by smoking in Lithuania is 
particularly high: 51.1% of total mortality.  
 
Table 3. The average life expectancy, overall mortality, and some of its determinants in Lithuania, the EU and the CIS in 2010, number of cases and 
in % [21] 
Indicator Lithuania EU-12 EU-27 EU-15 CIS 
1. Average life expectancy, years 73,45 75,21 79,15 80,82 69,52 
2.Overall mortality (*SMR/100 000) [%]: 963[100,0] 865[100,0] 618[100.0] 554[100,0] 1200[100,0] 
- smoking caused mortality [%] 490[51,1] 342[39,5] 209[33,8] 173[31,2] 693[57,8] 
- alcohol caused mortality [%] 153[15,9] 94[10,9] 61[9,9] 52[9,4] 163[13,6] 
* SMR – standardized mortality rate per 100 000 population. 
 

It is noted that the economic downturn causes less compliance with the security requirements of the workplace and worsens the health of 
children in families, as it shown in Table 4. 
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Table 4. Accidents at work and disabled children in Lithuania 
Indicator 2000 2005 2009 2010 2011 
1.Accidents at work:      
1.1.Persons who lost working capacity 2731 3240 2044 2305 2636 
1.2.Fatal accidents 66 118 49 50 48 
1.3.Days lost owing to temporary incapacity 65463 129446 75347 83329 73607 
2.Children recognised as disabled for the first time by disease, total  1968 * 2222 1974 2040 
2.1.mental and behavioural disorders  608 * 839 693 776 
2.2.congenital malformations, deformations and chromosomal 
abnormalities 

 339 * 372 358 349 

* - data of 2006 year. 
Source: Department of Statistics of Lithuania. 
 

The main tasks of four main directions in the Lithuanian Health Programme (2012, 26-60), according to WHO recommendations, are given 
in Table 5.  

 
Table 5. Key strategic directions and main tasks of Lithuanian Health Programme till year 2020 [12] 

Key strategic directions 
1.Safer social 
environment 

2. Healthier physic 
environment 

3.Healthier lifestyle 4.More effective health care  

-safer environment – less 
chronic diseases and 
suicides 

- safer job and domestic life 
– less traumas  

- less alkohol – less cardiomyopathy, cirrhozis, 
deaths caused by external reasons  

- programic management – 
government health expansion 
strategy  

- safer freetime – less 
drowning  

- less tobacco – less cancer, circulatory and 
respiratory diseases system  

- good quakity services for 
mother and child  

-safer traffic – less deaths on 
the road  

- dess drugs – less behaviour disorders, AIDS, 
trauma  

- mature primary health care  

- healthier nutrition – less circulatory, 
oncologic diseases, diabetes  

- more solidar 
communities – less 
psychic disorders, 
traumas and colds  

- less environment pollution 
– better life quality 

-more physical activities less obesity and 
obesity related diseases  

- clinic practise based on 
scientific proof  

 
The importance of health care is relevant both to the country's economic transformation and to the aftermath of the crisis resulting from the 

adverse economic effects associated with the bad economic situation of the population, job loss, lack of health care diagnostic and clinical work, risky 
lifestyle factors of the population such as alcohol, tobacco and other bad habits. On the other hand, recession in the economy has a negative impact on 
the social situation and the state because of the weakened positive effects of automatic stabilizers. 

Conclusions 
Research shows that the financial crisis reduced demand for labor and increased emigration. Since Lithuania's region competitiveness 

significantly depends on the skilled workforce and its competitiveness, labor quality should be given adequate attention. Factors operating in the 
current period: demographic changes, chronic diseases and epidemics, global crisis in the health sector (pandemic diseases, such as influenza A 
(H1N1) and other diseases) show that it is important to take care of the status of population health and individual health. 

This paper investigated the WHO and the EC health coordination measures. It was found that the WHO and the EC recommends more 
resources for health, enhanced knowledge transfer, research and development of health literacy and reducing inequalities in health care. On the other 
hand, the health care system is relevant developing human capital. This situation requires a higher expenditure in health care. Health care activities 
(rehabilitation treatment, emergency operations and other human health activities) have a positive effect for human capital; facilitate increased 
operational capacity and a longer time to compete in the labor market. 

Because of the positive health care effects and decrease in bad habits (smoking, excessive alcohol consumption) people's health level can 
improve, which is measured by: 1) individual level, 2) a group (family, relatives, different social groups: urban, rural, etc.)  and 3) individual 
population's health. Statistics show that the average life expectancy in Lithuania in year 2010 was 7.2% lower than in the EU-27 member states, and 
the mortality rate increased 55.8%. This indicates that the health system and health care programmes in Lithuania is in need of attention. 
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ТЕНДЕНЦІЇ Й ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В 
УКРАЇНІ 

 
Шилець О.С. д.е.н., доцент, доцент кафедри  міжнародної економіки Донецького національного університету 
 
Шилець О.С. Тенденції й особливості розвитку зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів підприємництва в Україні. 
У статті розглядаються теоретико-методологічні засади дослідження зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів підприємництва. Визначено негативні 
процеси які формуються у зовнішньоекономічній діяльності України, виявлено причини що їх породжують. Зроблено аналіз суперечностей у системі 
управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні та запропоновано шляхи їх подолання. На основі дослідження сильних і слабких сторін малого 
та середнього підприємництва з використанням зарубіжного досвіду запропоновано класифікацію принципів організації та управління 
зовнішньоекономічною діяльністю з метою підвищення її ефективності. Розглянуто проблеми отримання іноземних інвестицій на територію України з 
метою розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких структур. Розроблено типологізація проблем отримання іноземних інвестицій і 
можливі способи їх вирішення.  
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, підприємницькі структури, іноземні інвестиції, малий і середній бізнес, субъекты 
предпринимательства. 
Шилец Е.С. Тенденции и особенности развития внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательства в Украине. 
В статье рассматриваются теоретико-методологические основы исследования внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательства. 
Определены негативные процессы, которые формируются во внешнеэкономической деятельности Украины, выявлены причины которые их 
порождают. Произведен анализ противоречий в системе управления внешнеэкономической деятельностью в Украине и предложены пути их 
преодоления. На основе исследования сильных и слабых сторон малого и среднего предпринимательства с использованием зарубежного опыта 
предложена классификация принципов организации и управления внешнеэкономической деятельностью с целью повышения ее эффективности. 
Рассмотрены проблемы получения иностранных инвестиций на территорию Украины  с целью развития внешнеэкономической деятельности 
предпринимательских структур. Разработана типологизация проблем получения иностранных инвестиций и возможные способы их решения. 
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, предпринимательские структуры, иностранные инвестиции, малый и средний бизнес, суб’єкти 
підприємництва. 
 Shylets O.S. Tendencies and features of the development of foreign economic activity of business in Ukraine.  
The article examines the theoretical and methodological foundations of the study of foreign business entities. Identified negative processes that formed in foreign 
economic activity of Ukraine , the causes that produce them. The analysis of the contradictions in the management of foreign economic activity in Ukraine and ways 
of overcoming them. Based on the study 's strengths and weaknesses of small and medium-sized enterprises using foreign experience a classification of the principles 
of organization and management of foreign economic activity with a view to enhancing its effectiveness. The problems for foreign investment to Ukraine to develop 
foreign trade enterprise structures . Developed a typology of problems for foreign investment and possible solutions . 
Key words: trade, business organizations , foreign investment , small and medium business, sub'єkti pіdpriєmnitstva . 

Постановка проблеми. В умовах глобалізації світового господарства різко підвищується роль і значення зовнішньоекономічної діяльності для 
економіки країни в цілому, окремих регіонів і суб’єктів підприємництва. На сучасному етапі світогосподарського розвитку зовнішньоекономічна 
діяльність виступає як стабілізуючий фактор, що сприяє вирішенню економічних і соціальних проблем розвитку держав. 

Реалізація принципів відкритої економіки обумовила різке зростання значення підприємництва у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності як однієї з основних рушійних сил відтворювальних процесів. Проблема структурної перебудови економік країн не може бути 
вирішена у відриві від питань підвищення ефективності підприємницької діяльності в сфері зовнішньоекономічних зв’язків. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідження учених свідчать про багатогранну і значну роль підприємницької 
діяльності в ринковій економіці. Тенденціям розвитку світового господарства, особливостям здійснення зовнішньоекономічних зв’язків, 
питанням державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких структур присвячено роботи відомих вітчизняних 
вчених: А. Балабанова, Л. Батченко, М. Долишнього, Ю. Макогона, Н. Микули, Г. Черніченка, Л. Яренко та ін. Даними питаннями 
займались також зарубіжні науковці К. Жан, П. Кругман, М. Обстфельд, А. Ослунд, А. Сміт, М. Портер, Д. Рікардо, П. Фішер та ін. 

У той же час, слід відзначити складність процесу становлення і розвитку зовнішньоекономічної діяльності  підприємницьких структур, недостатній 
рівень опрацювання даної проблематики стосовно національних умов. Саме складність проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів 
підприємництва України в умовах переходу до ринку та інтеграції національної економіки у світове господарство зумовили актуальність теми статті, 
змістовну спрямованість дослідження.  

Метою наукової статті є розвиток теоретико-методологічних основ дослідження зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів 
підприємництва і розробка на цій основі рекомендацій щодо активізації зовнішньоекономічної діяльності в Україні.   

Результати дослідження. Негативні процеси, що формуються у зовнішньоекономічній діяльності України, об’єктивно вимагають 
виявлення причин, що їх породжують. Значною мірою ці причини складаються з протиріч, як у розвитку регіонів, так і механізму їх державного 
регулювання і управління. Якщо внутрішні суперечності розвитку зовнішньоекономічної діяльності вирішуються під час вдосконалення галузевого 
відтворення, то зовнішні суперечності управління зовнішньоекономічною діяльністю України повинні бути систематизовані і вирішуватися через 
функціональні зміни цілого ряду регіональних інститутів управління. 

Основними причинами розвитку негативних процесів у всіх складових зовнішньоекономічних зв’язків, як на рівні підприємств 
промислового комплексу, так і на рівні регіонів України, є наявність у механізмі управління зовнішньоекономічною діяльністю наступних 
протиріч (рис.1.). 
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Рис. 1. Суперечності в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю України та шляхи їх подолання 

 
В Україні склалася ситуація, коли на тлі продекларованої державної політики щодо всілякої підтримки вітчизняних експортерів, 

регіональними органами влади не завжди створюються умови для розвитку місцевих експортерів. 
Проблема полягає у тому, що експортери зараховують 25% податку на додану вартість до бюджету регіону, при цьому відповідно 

до законодавства експортери, підтвердивши експортні поставки, не сплачують ПДВ. Отже, регіональні органи влади, стимулюючи експорт, 
опиняються в невигідному становищі, недоодержуючи і без того низькі податкові надходження[1]. 

На підставі дослідження сильних і слабких сторін малого і середнього підприємництва – учасників зовнішньоекономічної 
діяльності, з використанням закордонного досвіду запропонована класифікація принципів організації та управління цим масштабом 
підприємницької діяльності з метою підвищення ефективності здійснення зовнішньоекономічної діяльності (табл. 1.): 

Таблиця 1. 
Класифікація принципів організації та управління зовнішньоекономічною діяльністю субє’ктів підприємництва 

№ 
з/п 

Принципи Характеристика принципів 

1. Принцип непрямого каналу Характеризує необхідність організації малого і середнього підприємства 
партнерської кооперації на цільових зарубіжних ринках у силу обмеженості 
своїх можливостей  

2. Принцип малих ринкових ніш Малі і середні підприємства здатні займати неохоплені крупним 
підприємництвом у силу своєї масштабності ринки  

3. Принцип спеціалізації На початковому етапі організації та ведення ЗЕД від усього кадрового складу 
малих і середніх підприємств потребується наявність спеціальних знань щодо 
обраної сфери підприємництва та потреби цільової аудиторії споживачів 

4. Принцип інноваційної спрямованості Мається на увазі необхідність випередження крупних підприємств у сфері 
здійснення НДДКР та їх впровадження 

5. Принцип швидкої адаптації Потребує від малих і середніх підприємств оперативної адаптації під динамічні 
зміни ринкової кон’юнктури з мінімальним рівнем витрат  

6. Принцип обережності Вимагає від менеджменту малих і середніх підприємств, що має у порівнянні з 
крупними підприємствами менші можливості щодо розподілу ризиків, 
граничної обережності і виваженості у прийнятті управлінських рішень у 
процесі організації та управління ЗЕД  

7. Принцип високої кадрової компетенції Має на увазі підбір висококваліфікованого та ерудованого персоналу, здатного 
вирішувати складні завдання з мінімальними часовими, фінансовими і 
трудовитратами 

 
В Україні реалізація цілей зовнішньоекономічної політики визначила проведення змішаної стратегії розвитку – побудови 

експортоорієнтованої і імпортозаміщуючої моделі економіки, що дозволяє зберегти національний господарський комплекс, сформувати 
внутрішній ринок, нарощувати високотехнологічне виробництво, створювати експортовані кластери, розширювати експорт, 
раціоналізувати імпортні потоки, здійснювати виборче й контрольоване входження підприємницьких структур у світовий ринок.  

Це обумовлено тим, що для країни недоцільний розвиток шляхом тільки або експортоорієнтованого, або імпортозаміщуючого 
виробництва. 

Розвиток в Україні експортоорієнтованої моделі диктується, по-перше, особливостями спеціалізації на виробництві готової 
продукції за широким колом галузей, обсяги якого перевищують за своїм потенціалом внутрішній ринок України; по-друге, необхідністю 
за рахунок експортних поставок придбання імпортних товарів для забезпечення потреб національної економіки, у тому числі сировинних і 
енергетичних ресурсів; по-третє, випереджальним розвитком зовнішнього ринку в порівнянні із внутрішнім, внаслідок чого зовнішній 
ринок і, отже, експорт перетворюються в основний інструмент поліпшення динаміки кількісних показників і якісного розвитку країни 
(підвищення частки експорту у ВВП, ріст валютних надходжень, збільшення заробітної плати, прибутку, розмірів інвестування; 
технологічної й інноваційної модернізації виробництва, зайнятості, податкових надходжень; розвиток освіти, науки, медицини); по-
четверте, підвищенням значущості експорту послуг, капіталів, трудових ресурсів, формуванням інфраструктури, товаровиробничої і 
рекламно-маркетингової мережі за кордоном. 

Необхідність розвитку в Україні моделі імпортозаміщуючого виробництва обумовлена наступними цілями: 
1) забезпечення захисту національних галузей від іноземної конкуренції; 
2) розширення виробництва товарів, які імпортуються з метою зміни структури пропозиції та переорієнтації споживачів на більш 

дешеву вітчизняну продукцію, що супроводжується зниженням відносних цін імпорту; 
3) створення преференційного режиму для імпорту певного кола товарів; 
4) протидія дискримінаційним заходам інших держав; 
5) поступове нарощування експорту товарів, що заміщують імпорт; 
6) формування експортоорієнтованих кластерних виробництв, що включають у свій склад власну базу допоміжних 
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імпортозаміщуючих підприємств; 
7) раціоналізація й скорочення ввозу, споживання імпортних товарів унаслідок впровадження високих технологій, які дозволяють 

підвищити ресурсозбереження, знизити матеріало- і енергоємність продукції, сприяють модернізації виробництва тощо; 
8) заміщення ввозу товарів імпортом технологій; 
9) збільшення податкових надходжень у бюджет; 
10) підвищення завантаження виробничих потужностей і поліпшення ситуації на ринку праці. 
У цілому Україною у 2011р. експортувалось товарів і послуг на 82186,4 млн.дол.США, імпорт перевищував експорт, у зв’язку з 

чим сальдо загального зовнішньоторгівельного балансу є негативним   (-6657,0 млн.дол.). У порівнянні з різким зниженням 
зовнішньоторгівельної активності у 2009р., рівень експорту збільшився на 66,7%, імпорту – на 75% (рис.2.). 

 

 
Рис. 2. Зведений зовнішньоторговельний баланс України [2] 

 
Що стосується зовнішньоекономічної діяльності Донецького регіону, то на кінець 2011 р. рівень прямих іноземних інвестицій 

збільшився на 53,5% у порівнянні з попереднім роком, а прямих іноземних інвестицій з області в економіки країн світу – на 10,1%. За 
галузевою належністю основна частка прямих іноземних інвестицій була спрямована у сектор промисловості (46,7%), з них 39,4% – у 
переробну промисловість, у сектор операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям (16,5%), торгівлі 
(10,0%), фінансової діяльності (9,7%). 

Розвиток міжнародних контактів повинен здійснюватися з позицій подальшої економізації зовнішньої політики держави, тобто 
розширення її економічної складової, залучення іноземних інвестицій. Необхідні кілька етапів створення програми залучення іноземних 
інвестицій на територію України. Типологізація проблем залучення іноземних інвестицій представлена в табл.2. 

У програмі також необхідно передбачити певний перелік заходів, що дозволяють подолати існуючі проблеми в інвестиційній сфері. 
Серед них заходи щодо організаційного, правового, інформаційного забезпечення діяльності учасників інвестиційного процесу, а також з 
популяризації зовнішньоекономічних знань і підготовки кадрів, а також порядок реалізації заходів[3]. 

 
Таблиця 2. 

Типологізація проблем залучення іноземних інвестицій у малий і середній бізнес України та можливі способи їх 
вирішення для розвитку зовнішньоекономічної діяльності  

Проблеми Можливі рішення 
Відсутність ефективних регуляторів процесу 
інвестиційної діяльності 

Формування інфраструктури, здатної динамічно і адекватно трансформуватися до 
мінливих умов і вимог сучасного стану малих і середніх підприємств 

Недостатня кількість комерційних організацій з 
іноземними інвестиціями 

Створення малого та середнього бізнесу іноземними інвестиціями з виробництва товарів у 
пріоритетних галузях економіки з урахуванням сформованої регіональної спеціалізації та 
збереженням конкурентного середовища 

Недостатнє використання пайового (змішаного) 
державно-приватного фінансування 
швидкоокупних і високоефективних проектів 

Розширення застосування часткового (змішаного) державно-приватного фінансування 
швидкоокупних і високоефективних проектів – виключно на конкурсній основі, при 
збереженні жорсткого контролю за витрачанням бюджетних асигнувань 

Відсутність підтримки приватної ініціативи 
учасників інвестиційної діяльності 
 

Здійснення процесів самоорганізації учасників інвестиційної діяльності, поєднаних із 
прямою участю органів державної влади та організацій, що забезпечують 
інвестиційний процес 

Відсутність децентралізації інвестиційного 
процесу 
 

Здійснення послідовної децентралізації інвестиційного процесу на основі розвитку 
різноманітних форм власності, підвищення ролі внутрішніх (власних) накопичень 
підприємницьких структур для фінансування їх інвестиційних проектів 

Недостатнє використання коштів іноземних 
інвесторів через різні типи інституційних форм 

Максимальне використання коштів інвестиційних і пайових фондів, незалежних 
пенсійних фондів, страхових компаній, а також підтримка зусиль підприємницьких 
структур щодо залучення фінансових коштів шляхом емісій акцій та інших цінних 
паперів 

Недостатньо обґрунтована система страхування 
інвестиційних ризиків на території регіону 

Удосконалення механізму страхування інвестиційних ризиків на території регіону у 
вигляді надання гарантій непогіршення умов інвестування 

Незабезпеченість необхідних організаційних та 
економічних передумов для залучення 
іноземних інвестицій 

Оптимізувати підготовку необхідних організаційних та економічних передумов для 
залучення іноземних інвестицій у формі створення нових виробництв у рамках 
наявних інвестиційних проектів 

Недостатнє надання потенційним інвесторам 
інформації 
 

Регулярно інформувати потенційних інвесторів про потреби регіону в товарах і 
послугах, передбачуваних проектах на даній території, підприємствах регіону, які 
бажають мати іноземного партнера, потенційних можливостях інвестування в регіоні 

Нерозвиненість загального маркетингу 
підприємницьких структур на рівні регіону 
 

Розвиток маркетингу підприємств малого та середнього бізнесу у формі створення 
цілісного інвестиційного іміджу, що включає єдиний стиль оформлення рекламно-
представницьких матеріалів, виставок, скоординований характер дій адміністрації 
регіону 
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Висновки.  В умовах лібералізації міжнародних економічних відносин для українських підприємницьких структур відкрились нові підходи 

до здійснення зовнішньоекономічної діяльності, а для держави – постала необхідність розробки наукових засад організації процесу інтеграції до 
світового співтовариства. Експортоорієнтованими галузями української економіки є машинобудування, металургія, вугільна промисловість, 
експортоорієнтований кластерний характер мають машинобудівна й хімічна галузі, на базі яких можливе створення національних ТНК, 
встановлення довгострокових господарських відносин з іноземними ТНК.  
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СТАН ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 
 
Яковенко М.М., старший викладач, ДВНЗ «Донбаська державна машинобудівна академія», м. Краматорськ   

 
Яковенко М. М. Стан інноваційної активності машинобудівних підприємств України 
У роботі наведено стан інноваційної активності промислових підприємств. Зокрема визначено інноваційну активність машинобудівних 
підприємств. Наведено динаміку ступеню зносу технологічного обладнання машинобудівних підприємств. Наведено обсяги реалізованої за 
межами України інноваційної продукції машинобудівної галузі. Наведено динаміку обсягів витрат на інноваційну діяльність у 
машинобудівній галузі України. Зазначені проблеми здійснення інноваційної діяльності в Україні. Визначено низка перешкод і 
невирішених проблемних питань, що гальмують розвиток підприємств машинобудування базуючись на інноваційній моделі розвитку. 
Визначено, що на негативний інноваційний розвиток підприємств машинобудування впливають відсутність чіткого механізму 
фінансування, впровадження і реалізації нових технологій і технологічних рішень, скорочення наукових кадрів. Зроблено висновок,що 
підприємства машинобудування повинні більше розробляти власні технології і виробляти власне обладнання, для подолання проблем в 
інноваційному розвитку формувати інноваційні кластери. 
Ключові слова: інновації, ступінь зносу, обладнання, промислові підприємства, технологічне відставання, інноваційна активність, наукові 
дослідження, кластер, основні фонди. 
Яковенко М. Н. Состояние инновационной активности машиностроительных предприятий Украины 
В работе приведено состояние инновационной активности промышленных предприятий. В частности определено инновационную 
активность машиностроительных предприятий. Приведены динамика степени износа технологического оборудования 
машиностроительных предприятий. Приведены объемы реализованной за пределами Украины инновационной продукции 
машиностроительной отрасли. Приведена динамика объемов затрат на инновационную деятельность в машиностроительной отрасли 
Украины. Указаны проблемы осуществления инновационной деятельности в Украине. Определены ряд препятствий и нерешенных 
проблемных вопросов, тормозящих развитие предприятий машиностроения основываясь на инновационной модели развития. Определено, 
что на негативное состояние инновационного развития предприятий машиностроения влияют отсутствие четкого механизма 
финансирования, недостаточное внедрение и реализации новых технологий и технологических решений, сокращение 
высококвалифицированных научных кадров. Сделан вывод , что предприятия машиностроения должны больше разрабатывать собственные 
технологии и производить собственное оборудование, для преодоления проблем в инновационном развитии формировать инновационные 
кластеры. 
Ключевые слова: инновации, степень износа, оборудование, промышленные предприятия, технологическое отставание, инновационная 
активность, научные исследования, кластер, основные фонды. 
Yakovenko M. State engineering innovation activities of enterprises in Ukraine 
The paper shows the state of innovative activity of industrial enterprises. In particular defined innovation by engineering companies . Given the 
dynamics of the wear process equipment engineering companies . Shows the volume of sales outside Ukraine innovative products for mechanical 
engineering. Shows the trend in the volume of expenditure on innovation in the engineering industry in Ukraine. The problems of innovation activity 
in Ukraine. Identified a number of obstacles and unsolved problem issues that inhibit the development of mechanical engineering based on an 
innovative model of development. It was determined that the negative state of innovation development of mechanical engineering affect the lack of 
clear funding mechanism , the lack of implementation and the implementation of new technologies and solutions , the reduction of highly qualified 
scientific personnel. It is concluded that the machine building should no longer develop their own technologies and to make their own equipment , to 
overcome problems in the innovative development to form innovation clusters . 
Keywords: innovation, degree of wear, equipment, industrial, technological backwardness, innovative activity, research, cluster fixed assets. 

 
Постановка проблеми. Конкурентоспроможність країни і зокрема окремої галузі значною мірою залежить від того наскільки 

технічно і технологічно вони розвинені, як впроваджуються нові технології у виробництво та здатністю до інноваційного розвитку.  
Загальною проблемою для промислових підприємств України і зокрема для машинобудівної галузі є застаріле обладнання і 

технології виробництва. В контексті вступу України до СОТ першочерговим завданням для мащинобудівної галузі стає 
конкурентоспроможність її продукції на світових ринках, яку можливо підвищити тільки за рахунок переоснащення виробництва і 
впровадження нових технологій виробництва, тому подальший розвиток повинен базуватися на інноваційні моделі розвитку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням в сфері інновацій в різні роки були присвячені роботи відомих 
зарубіжних та вітчизняних вчених таких як Й. Шумпетер, Б. Є. Патон, З. С. Варналій, О. І. Амоша, М. Ю.  Макогон, О. С. Власик, О. І. 
Дідченко, О. М. Анісімова та ін. Проблеми інноваційного розвитку національної економіки було досліджено в працях таких науковців як: 
Г.О. Андрощук, О.С. Богма, О.В. Болдуєва, Е.І. Гусейнова, І. Б.Жиляєв, П.Н. Завлін, І.М. Кобушко, І.В. Ховрак, Б.Г. Чижевський, М. М. 
Шевченко, А.Ю.Юданов та інші. Питання формування інноваційного розвитк: О.І.Амоші, В.М. Геєця, Т.Г. Дудар, В.В. Мельниченка, С.М. 
Ілляшенка, П.П. Микитюка, О.Є.Кузьміна та інших. Незважаючи на наявність значної кількості робіт у даному напрямку слід зазначити, що 
інноваційна діяльність підприємства з метою розробки нового продукту потребують подальшої уваги, що зумовило вибір напряму 
дослідження. 

Метою статті є проведення аналізу інноваційної активності машинобудівних підприємств України.  
Викладення матеріалу дослідження. На сучасному етапі головною проблемою інноваційного розвитку є невизначеність у 

пріоритетах розвитку як окремих галузей так і в цілому всієї національної економіки.  
Відсутність чіткого механізму фінансування, впровадження і реалізації нових технологій і технологічних рішень, скорочення 

наукових кадрів – всі ці моменти негативно впливають на інноваційний розвиток як держави, так і зокрема окремих її галузей. 

                                                           
© Яковенко М.М., 2013 
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Україна займає досить стабільні позиції в таких галузях економіки як металургія, машинобудування, хімічна промисловість, 
виробництво військової і спеціалізованої техніки, авіабудування і космічні технології, та ін.  

У теж час, не слід заперечувати, що своїми успіхами українська економіка в значній мірі зобов'язана могутній виробничій і 
науково-технічній базі, яка дісталася їй у спадок від Радянського Союзу, а також значним запасам природних ресурсів і кваліфікованої 
робочої сили. Сьогодні вплив цих чинників зберігається, але вони поступово вичерпуються. Більш того,  Україна стикається з посиленням 
конкуренції на ринках, де її позиції є традиційно сильними. [7, C. 770] 

За період назалежності Україна майже втратила ті переваги якими які вона мала у машинобудівній галузі 20 років тому. 
Розвинений військово – промисловий комплекс з новітніми технологіями було за 20 років знищено, велика кількість науково-дослідних і 
дослідно-конструкторських інститутів закрито і на даний час ми маємо обладнання яке має ступінь зносу більше 80% (рис 1.) і технології 
які відповідають 4 рівню технологічного укладу, тоді як за кордоном все більших обертів набирає вже 7 технологічний уклад з 
нанотехнологіями. 

 
 
Рис. 1. Динаміка ступеню зносу основних фондів промислових підприємств та залишкової і первісної вартості. [1 – 6] 

 
Кількість промислових підприємств в Україні станом на 15 листопада 2012 року склало 48103. Стан основних фондів якими вони 

оснащені, це застаріле обладнання і ступінь його зносу має тенденцію до зростання. Так ступінь зносу основних фондів промислових 
підприємств за даними Державної служби статистики зросла майже у 2 рази у 2010 році у порівнянні з 2000 роком. (рис. 2) 

 
Рис. 2 Динаміка ступеню зносу основних засобів промислових підприємств, % [1 – 6] 

 
Рис. Динаміка інноваційної активності промислових підприємств, од. [1 – 6] 
 
Пожуєва Т.О. за складом і завданнями планових робіт, які виконуються у процесі створення, підготовки виробництва та освоєння 

нової продукції виділяє такі їх види: науково-дослідні, конструкторські та технологічні, організаційно-планові, роботи матеріально-
технічного, економічного та соціально-психологічного характеру. При плануванні підприємством розробки нових товарів необхідно 
з'ясувати, на якому етапі життєвого циклу знаходяться їх аналоги, взаємозамінні товари, що вже представлені на ринку [8, C. 105]. Зазвичай 
підприємствам слід керуватись такими правилами успіху нововведень: 

1) унікальний (переважаючий) товар, який дозволяє створити споживачу додаткові переваги; 
2) потужна маркетингова орієнтація на ринок і клієнта; 
3) глобальна концепція товару, який первісно орієнтований на міжнародний ринок; 
4) інтенсивний первинний аналіз: ще до початку розроблення виділяються відповідні ресурси на всебічне техніко-економічне 

обґрунтування; 
5) точне формулювання концепції: перелік конкретних завдань, вибір цільового ринку, набору властивостей і позиціювання 

товару; 
6) структурований план освоєння: перехід від наміченого позиціювання до плану операційного маркетингу в термінах ціни, 

збуту і комунікації; 
7) міжфункціональна координація: НДЦКР – виробництво – маркетинг; 
8) підтримка керівництва: спеціальна структура підтримки інновації, ресурси та правильне сприйняття процесу; 
9) використання синергії: реалізувати сильні сторони, використовуючи технологічний і комерційний синергізм; 
10) привабливість ринків; 
11) попередній відбір: успіх і провал можна передбачити; 
12) контроль за перебігом розробок: дуже важливо для успіху; 
13) доступ до ресурсів: необхідно мати певні кадрові, фінансові й технічні ресурси; 
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14) чинник часу: швидкий вихід на ринок; 
15) багатоступінчаста процедура: корисно розробляти поетапно [8, C.105]. 
Аналіз показників інноваційної діяльності у промисловості України у 2008-2012 рр. свідчить про повільну динаміку за більшістю 

напрямів. Найвищий інноваційний потенціал міститься у машинобудуванні, харчовій, хімічній та нафтохімічній галузях, які мають 
найбільші частки інноваційне активних підприємств та є лідерами за освоєнням виробництва інноваційної продукції та впровадженням 
нових технологічних процесів. Це пояснюється, насамперед, історично високим науковим потенціалом цих галузей, наявністю 
кваліфікованих кадрів, вищим порівняно з іншими галузями рівнем витрат на інноваційну діяльність. [9, C. 46] 

Водночас, підприємства промисловості недостатньо використовують потенціал впровадження нетехнологічних інновацій, 
насамперед організаційних і маркетингових, які є важливими складовими розвитку інноваційних мережевих структур. Це свідчить про 
недостатню увагу промислових підприємств до впровадження сучасних методів корпоративного управління та вироблення комплексних 
стратегій управління бізнесом. Зростання інноваційної активності підприємств можливе за умови застосування нових організаційних 
важелів, здатних стимулювати підвищення продуктивності праці у промисловості, створення продукції з високою доданою вартістю, 
розвиток високотехнологічних та наукоємних виробництв, створення замкнених ланцюгів виробництва. Одним з найбільш ефективних 
засобів підвищення інноваційної активності у промисловості є застосування відомого кластерного підходу організації промислового 
виробництва, який дозволяє об’єднати у межах кластерів ресурси та компетенції, недоступні для окремих підприємств. Зазначимо, що 
інноваційний кластер являє собою цілісну систему підприємств та організацій з виробництва готового інноваційного продукту, що включає 
весь інноваційний ланцюг від розвитку фундаментальної наукової ідеї до виробництва та дистрибуції готової продукції. [9, C. 46] 

Найбільш складна ситуація з оновленням і модернізацією обладнання склалась у базових галузях економіки: металургії і 
машинобудування, функціонування яких в значному ступені залежить одна від одної.  

Машинобудування є одним із лідерів інноваційної діяльності у промисловості України. У 2011 р. частка інноваційно активних 
підприємств у галузі становила 24,5 % від загальної кількості підприємств галузі (табл. 1), що на 8,3 в.п. більше, ніж у середньому по 
промисловості (16,2 %). 

Таблиця 1 
Динаміка показників інноваційної діяльності машинобудівної промисловості України [10] 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Кількість інноваційно активних підприємств, 
од. / % до загальної кількості підприємств 
галузі 

394 
22,0 

360 
20,2 

421 
23,3 

400 
21,2 

406 
21,1 

417 
22,2 

443 
24,5 

Кількість підприємств, що впроваджували 
інновації, од. / % до загальної кількості 
підприємств галузі 

305 
17,0 

339 
19,0 

369 
20,4 

354 
18,8 

358 
18,6 

373 
19,8 

389 
21,5 

Кількість підприємств, що реалізовували 
інноваційну продукцію, од. / % до загальної 
кількості підприємств галузі 

360 
20,1 

326 
18,3 

345 
19,1 

327 
17,3 

323 
16,8 

331 
17,6 

351 
19,4 

Обсяги реалізованої інноваційної продукції, 
млн грн / % до загального обсягу реалізованої 
продукції галузі 

9153,7 
18,2 

8769,7 
14,8 

13386,7 
15,6 

17811,0 
16,8 

9738,3 
13,0 

10780,4 
10,5 

11280,3 
8,2 

Обсяги реалізованої за межі України 
інноваційної продукції, млн грн / % до 
загального обсягу реалізованої інноваційної 
продукції галузі 

6265,3 
68,4 

3367,0 
38,4 

5623,1 
42,0 

8169,7 
45,9 

6464,1 
66,4 

8054,2 
74,7 

8434,3 
74,8 

 
Машинобудування є однією з найпотужніших баз для впровадження інновацій: частка підприємств, що впроваджували інновації, 

у загальній кількості підприємств галузі зросла з 17 % у 2005 р. до 21,5 % у 2011 р. При цьому частка підприємств, що впроваджували нові 
технологічні процеси, зросла з 8,7 % у 2005 р. до 9,8 % у 2011 р., підприємств, що освоювали виробництво інноваційних видів продукції, 
протягом досліджуваного періоду становила у середньому 13,2 % від загальної кількості підприємств галузі. [10] 

Машинобудування характеризується високою часткою інноваційної продукції, що реалізується за межами України (58,7 % у 
середньому за 2005-2011 рр.). За аналізований період спостерігалось зростання обсягів експорту інноваційної продукції при виробництві 
насосів, компресорів та гідравлічних систем у 1,9 разу, машин для металургії – у 2,2 разу, побутових приладів – у 5,2 разу, електричних 
машин та апаратури – у 2,2 разу, літальних апаратів – у 4,3 разу (табл. 2). 

Таблиця 2 
Обсяги реалізованої за межами України інноваційної продукції машинобудівної галузі, млн грн. [10] 
Від економічної діяльності 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Виробництво машин та устаткування, 
у т.ч. 

2186,4 1748,6 1840,3 2291,8 2603,8 3582,6 4549,2 

Виробництво механічного устаткування, 
у т. ч.: 

1550,8 859,2 686,5 847,0 1267,4 2261,5 2613,8 

Виробництво насосів, компресорів та гідравлічних 
систем 

933,4 573,0 613,2 755,2 846,1 1077,3 1728,9 

Виробництво інших машин спец. призначення, у т. ч.: 386,8 665,0 791,8 939,9 956,1 930,3 846,7 
Виробництво машин для металургії 303,0 585,8 632,3 828,0 882,1 872,5 680,2 
Виробництво побутових приладів 106,7 59,5 116,0 102,6 66,9 100,2 552,0 
Виробництво електричного та електронного 
устаткування, у т.ч. 

648,7 774,8 2060,5 1779,5 2397,2 1894,6 1882,0 

Виробництво електричних машин і апаратури 490,6 606,7 1659,5 1621,1 1702,8 670,3 1100,3 
Виробництво електродвигунів, генераторів і 
трансформаторів 

- 412,1 1325,1 1274,4 1189,1 606,3 853,2 

Виробництво транспортних засобів та устаткування, у 
т.ч. 

3430,2 843,6 1722,3 4098,4 1463,1 2577,0 2003,1 

  Виробництво автомобілів 2291,4 223,4 885,0 2689,5 235,2 751,3 18,6 
  Виробництво залізничного рухомого складу 967,4 570,4 624,3 1179,0 570,1 785,0 979,1 
  Виробництво літальних апаратів, включаючи космічні 152,8 32,9 112,8 195,7 500,4 721,5 654,1 
Виробництво іншої інноваційної продукції 809,5 544,5 1081,6 941,6 1678,9 1898,0 1916,8 
Всього 6265,3 3367,0 5623,1 8169,7 6464,1 8054,2 8434,3 

 
Водночас, у 2005-2011 рр. відбулось скорочення експорту інноваційної продукції в автомобілебудуванні з 2291,4 млн грн до 18,6 

млн грн, що пов’язано з триваючим падінням виробництва у підгалузі, яке за вказаний період становило для автобусів 21,3 % (з 4,7 тис. од. 
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до 3,7 тис. од.), легкових автомобілів – 49,2 % (з 192 тис. од. до 97,5 тис. од.), вантажних автомобілів – 77,9 % (з 14,0 тис. од. до 3,1 тис. 
од.). [10] 

На низькому рівні залишається фінансування інноваційної діяльності у машинобудуванні коштами Державного бюджету, з якого 
найбільший обсяг за аналізований період було виділено у розмірі 120,2 млн грн у 2008 р. 

Частка коштів з місцевих бюджетів у загальній структурі фінансування інноваційної діяльності у машинобудуванні у 2005-
2008 рр. становила у середньому за період 0,1 %, а у 2009 р. та 2011 р. фінансування з цього джерела не здійснювалось взагалі. [10] 

Світовий досвід свідчить, що частка держави у фінансуванні інноваційних та науково-технічних робіт в економіці є вагомою і 
поступається лише приватному сектору. У 2010 р. частка держави в обсязі фінансування науково-дослідних робіт в економіці у Франції 
становила 39,7 %, Великій Британії – 32,1 %, Чехії – 39,9 %. У Польщі та Литві цей показник становив відповідно 60,9 % і 47,5 % і 
перевищував частку фінансування таких робіт приватним сектором. 

У розвинутих країнах світу значні обсяги державного фінансування (зокрема, у формі грантів або субсидій) спрямовуються на 
підтримку інноваційної та науково-технічної діяльності саме у машинобудівній промисловості. Наприклад, корпорація «Boeing» протягом 
1989-2006 рр. отримала від уряду США близько 5,3 млрд дол. США у вигляді субсидій та грантів, «Airbus» одержала 18 млрд дол. США 
субсидій від Європейського Союзу. Вагому підтримку інноваційної діяльності отримують і інші виробники, наприклад світовий лідер з 
виробництва електричного обладнання «General Electric Company» протягом 2010-2012 рр. отримав на наукові дослідження та розробки 2,5 
млрд дол. США (переважно від уряду США)[10]. 

Обсяги витрат на інноваційну діяльність у машинобудівній промисловості у 2007-2011 рр. у середньому становили 2,6 млрд грн 
на рік (табл. 4 ), або 23,8 % від загального обсягу витрат на інноваційну діяльність у промисловості, що є найвищим показником серед 
інших видів промислової діяльності (15,9 % - у металургії, 14,5 % - хімічній та нафтохімічній промисловості, 10,5 % - харчовій 
промисловості). 

Таблиця 4 
Обсяги витрат на інноваційну діяльність у машинобудівній галузі України, млн грн. [10] 
  2007 2008 2009 2010 2011 
Внутрішні НДР 519,5 408,0 472,4 632,9 656,9 
Зовнішні НДР 95,4 133,9 102,7 58,5 96,8 
Придбання машин, обладнання та ПЗ 888,9 1264,1 815,9 1008,0 1248,6 
Інші зовнішні знання 28,8 38,8 16,2 34,2 42,2 
Інші 1040,8 1155,7 598,8 808,0 687,1 
Всього 2573,4 3000,5 2006,0 2541,6 2731,6 

 
Між тим, загальні обсяги витрат на інноваційну діяльність у вітчизняному машинобудуванні значно поступаються таким 

витратам окремих світових виробників машинобудівної продукції. Наприклад, у 2010 р. витрати компанії Shlumberger (виробника 
нафтогазового обладнання) на інноваційну діяльність становили 6,1 млрд грн, Caterpillar (гірниче обладнання та будівельна техніка) – 10,8 
млрд грн, Cummins (енергетичне обладнання) – 2,8 млрд грн, Mitsubishi Heavy Industries– 8,3 млрд грн.[10] 

Частка витрат на здійснення зовнішніх та внутрішніх науково-дослідних робіт підприємствами машинобудівної промисловості 
України у загальному обсязі витрат на інноваційну діяльність у галузі у 2011 р. становила 27,6 % і була найвищою серед інших видів 
промислової діяльності. [10] 

На думку Ховрак І.В. всі проблеми що постають перед промисловими підприємствами у розривці впровадження інновацій можна 
згрупувати у 7 груп (рис.): 

 
 
Рис. Проблеми здійснення інноваційної діяльності в Україні [11] 
 
Незважаючи на загалом високі (порівняно з іншими видами промислової діяльності) показники інноваційної діяльності 

машинобудування України, галузі притаманна низка вад, перешкод та невирішених проблемних питань, що гальмує її розвиток на 
інноваційній основі, зокрема: 
1. Низький рівень концентрації виробництва, насамперед, у наукоємних галузях великих організаційних структур.  
2. Недостатня реалізація потенціалу спільного виробництва товарів з іноземними партнерами.  
3. Нерозвиненість великих комплексних центрів машинобудування з повним циклом робіт: дослідних, дослідно-конструкторських, 
випробувальних, інноваційних, виробничих, супроводження машин і систем машин в експлуатації, їхнього ремонту тощо.[10]  
4. Руйнування зв’язків з підприємствами й організаціями машинобудування Російської Федерації та інших країн СНД, у яких 
концентрувалась більшість провідних КБ і наукових установ, особливо високотехнологічних.  
5. Хронічна нестача кадрів, відсутність зміни поколінь, погіршення вікової структури працівників галузі.  
6. Неефективне виконання окремих цільових програм розвитку машинобудування, недостатні обсяги їхнього фінансування з держбюджету.  
7. Низький платоспроможний попит на інноваційну продукцію машинобудування, що певною мірою викликано недостатніми темпами 
становлення сучасного і масштабного ринку інноваційної продукції в Україні, а також неспроможністю більшості вітчизняних 
товаровиробників виступати рівноправними партнерами на міжнародному ринку інноваційних товарів та послуг. 

Як зазначають фахівці НІСД, підвищення інноваційного потенціалу машинобудівної промисловості України має відбуватись 
наступними шляхами: 

- поглиблення і розширення напрямів міждержавного кооперування для більш повного використання виробничого, інноваційного 
та науково-технологічного потенціалу машинобудівної промисловості; 

- оновлення основних засобів машинобудівної промисловості сучасними зразками обладнання та устаткування; 
-  збільшення притоку інвестицій задля проведення технічної модернізації, розгортання виробництва нових видів інноваційної 

продукції, здійснення НДДКР; 
- створення потужних інтегрованих національних науково-виробничих об’єднань, здатних концентрувати ресурси на розробці 

перспективних зразків машинобудівної техніки, забезпечувати високу ефективність використання таких ресурсів та спроможних 
інтегруватись у світові ланки з виробництва та збуту інноваційних товарів; 

- активне створення (та заохочення вже створених) технопарків, технологічних інкубаторів на базі провідних освітніх та науково-
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дослідних установ; [10] 
- забезпечення дієвого механізму взаємодії ринку освітніх послуг та ринку праці, приведення системи підготовки технічних та 

наукових фахівців у галузі машинобудування у відповідність з потребами роботодавців, сприяння стажуванню випускників професійно-
технічних училищ і технікумів машинобудівного комплексу в базових підприємствах машинобудування. [10] 

Для зміцнення інноваційного і науково-технологічного потенціалу машинобудівної промисловості необхідно: 
звільнити від податку на прибуток підприємств машинобудівного комплексу, які вкладають кошти в інноваційну діяльність, 

зокрема у проведення досліджень та розробок, у розмірі, пропорційному витратам підприємства на НДДКР; 
звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ при ввезенні в Україну сировини, устаткування, обладнання, комплектуючих та 

інших товарів, які не виробляються в Україні, але необхідні для технологічного переоснащення вітчизняних машинобудівних підприємств; 
проведення на державному рівні патентно-кон’юнктурних та маркетингових досліджень на внутрішньому та зовнішньому ринках 

інтелектуальних та науково-технічних ресурсів з метою визначення перспективних сфер НДДКР у виробництві продукції 
машинобудування, потенційної конкурентної продукції та передбачення майбутнього споживчого попиту на таку продукцію. Результати 
досліджень мають стати основою інформаційної підтримки підприємств машинобудівного комплексу щодо здійснення власних НДДКР та 
закупівлі зовнішніх; 

 забезпечення державної підтримки системи професійної підготовки кадрів робочих спеціальностей з формуванням системи 
державного замовлення з квотами працевлаштування молодих робітників на підприємствах машинобудування незалежно від форм 
власності; 

вдосконалити систему підготовки та перепідготовки кадрів для потреб машинобудівної промисловості з урахуванням реальних 
потреб галузі, що передбачає збільшення фінансування оплати навчання за рахунок державного замовлення. 

збільшити державне фінансування науково-дослідних інститутів та наукової діяльності у вищих навчальних закладах. [10] 
Не можна не погодитись з Воротіним В.Є. який зазначає, що збереження існуючої моделі розвитку промислового сектору 

України з орієнтацією на низькотехнологічні виробництво та експорт може призвести до подальшого нарощування технологічного 
відставання від розвинених країн і зниження конкурентних позицій національної економіки. Тому пріоритетним завданням державної 
політики на сучасному етапі є здійснення комплексу заходів щодо збалансованого розвитку усіх підсистем національної інноваційної 
системи, підтримки інноваційної активності вітчизняних суб'єктів господарювання на всіх стадіях інноваційного процесу, стимулювання 
попиту на результати наукових досліджень і розробок, кваліфікований персонал, створення сприятливих умов для виробництва 
інноваційної продукції з високим рівнем доданої вартості. [9, C. 46] 

Висновки і пропозиції: Таким чином, можна визначити, що інноваційна активність промислових підприємств України і зокрема 
машинобудівних підприємств знаходиться на досить низькому рівні. Частка інноваційно активних машинобуівних підприємств в 
загальному обсязі всіх промислових підприємств ледь складає 10 %. Тому, існує необхідність підвищити інноваційну активність 
машинобудівних підприємств, що обумовлено потребою підвищення конкурентоспроможності продукції цієї галузі на світових ринках.  
Для цього доцільно впроваджувати виважену інноваційну політику, яка б була спрямована на активне стимулювання 
машинобудівнихпідприємств до інноваційної діяльності, тому необхідно: виділити пріоритетні напрямки інноваційної діяльності, які 
будуть фінансуватися в повному обсязі за рахунок бюджетних коштів; підприємствам машинобудівної галузі створювати пільгові умови 
для їх технічного і технологічного переоснащення. 
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У збірнику розміщено статті, у яких узагальнені результати наукових досліджень 
працівників вищих навчальних закладів, академічних і галузевих наукових організацій, а також 
провідних підприємств найважливіших галузей промисловості України, Болгарії й інших країн. 
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органів влади, що займаються питаннями розвитку зовнішньоекономічних зв'язків на 
відповідних рівнях. 

Регіон Чорного моря із древніх часів був перехрестям культур. У цьому регіоні проходив 
Шовковий шлях, Бурштиновий шлях, зароджувалися й розвивалися багато цивілізацій. 

У збірнику розглядаються питання глобалізації й регіоналізації сучасних національних 
економік, ринкової інфраструктури в ОЧЕС, розвитку транскордонного співробітництва, 
розвитку міжнародних транспортних коридорів, функціонування вільних економічних зон і 
територій пріоритетного розвитку, транснаціональних корпорацій, інтеграційних процесів у 
рамках ОЧЕС, розвитку сфери послуг, туризму, екології й рекреаційних ресурсів, міжнародних 
проектів (ТРАСЕКА), Балто-Чорноморське співробітництво, інтеграція країн регіону в ЄС і 
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