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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ 
Хабаровский государственный университет экономики и права 

Хабаровск, Тихоокеанская 134, 680049 
Kol’tsov V. V., Shepel A. S. 

FOREIGN INVESTMENTS AS FACTOR OF ECONOMIC 
MODERNIZATION OF RUSSIA  

Khabarovsk State University of Economics and Low 
Khabarovsk, Tikhookeanskaya Street, 134, 680049 

 
В данной работе рассматривается исторический опыт использования 

иностранных инвестиций для проведения модернизационных реформ в 
экономике России. 

Ключевые слова: иностранные инвестиции, экономическая модернизация, 
исторический опыт, концессионный капитал. 

Abstract: This article considers historical experience of using foreign 
investments for implementing innovative reforms in the economy of Russia. 

Key worlds: foreign investments, economic modernization, historical 
experience, concessional capital.  

Вступление.  
Ретроспективный анализ проведения радикальных модернизационных 

процессов в России позволяет выделить их исторические инварианты и 
закономерности. Одним из внешних факторов модернизационного развития 
России является активное использование иностранных инвестиций. Поэтому 
актуальной является проблема изучения и анализа исторического опыта 
использования иностранного капитала в экономике России и возможность его 
экстраполяции в современную реальность страны. 

Обзор литературы.  
Использование иностранных инвестиции при проведении в России рефрм 

структурной модернизации рассматривается во многих работах по 
экономической истории страны: например, Белоусов Р. А. Экономическая 
история России : ХХ век. Кн. 1-5. – М. : Изд. АТ, 1999-2006; Орлова Е. Р. 
Иностранные инвестиции в России. – М. : ОМЕГА – Л, 2009. Однако 
необходимо дать системный анализ исторического опыта использования 
иностранных инвестиций в модернизационной практике России.  

Основной текст.  
Необходимо отметить, что уже в период проведения авторитарной 

модернизации Петра I в первой четверти XVIII в. Россия использует 
европейские технологии, опыт иностранных специалистов в области 
судостроения и металлургического производства, привлекает страну 
иностранную валюту (серебро) для проведения денежной реформы. Но с точки 
зрения экстраполяции исторического опыта наибольший интерес вызывает 
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инвестиционная практика индустриальной модернизации России в конце XIX – 
начале ХХ вв. Для реализации модели ускоренной индустриализации С. Ю. 
Витте предлагал использовать следующие источники её финансирования: 
государственные инвестиции за счёт бюджетных накоплений и облигаций 
займов; внутренние частные инвестиции, хотя их объём, возможности и 
импульсы к накоплению капитала и инвестиционной активности отечественной 
буржуазии всегда были ограниченными; иностранный капитал.  

В данный период на мировых инвестиционных рынках сложилась 
благоприятная ситуация: с одной стороны, на финансовых рынках Западной 
Европы появилось избыточной предложение свободных капиталов со стороны 
стран «старого» капитализма (Англия, Франция, Бельгия), а с другой, появился 
серьёзный спрос на свободные капиталы с рынков стран «молодого» 
капитализма (например, Россия). Отметим, что Россия периода индустриальной 
модернизации С. Ю. Витте имела серьёзные факторы и конкурентные 
преимущества инвестиционной привлекательности и инвестиционного 
потенциала:  

1. Ресурсный потенциал и сырьевые рынки России, поэтому 70 % прямых 
иностранных инвестиций направлялись в горную промышленность и отрасли 
промежуточного спроса (нефте-и угледобыча, чёрная и цветная металлургия). 
Правда, в период второго циклического промышленного подъёма 1909-1913 
годов отраслевая структура иностранных инвестиций начинает меняться: 
усиливаются вложения в обрабатывающую промышленность (машиностроение, 
химическая и электротехническая отрасли), в городскую инфраструктуру и 
банковскую систему.  

2. Рынок дешёвой промышленной рабочей силы за счёт притока 
низкоквалифицированной крестьянской рабочей силы и слабости профсоюзной 
системы, но, с другой стороны, иностранный инвестор столкнулся с проблемой 
качества рабочей силы для отраслей конечного спроса.  

3. Потенциально ёмкий объём внутреннего рынка России, но, к 
сожалению, при традиционно низкой покупательной способности страны.  

4. Ускоренные темпы экономического роста России вследствие положения 
страны «молодой» индустриализации и действия модели догоняющего 
развития, поэтому интерес иностранных инвесторов усиливался в периоды 
циклических промышленных подъёмов 1890-х годов и 1909-1913 годов. 

5. Относительно высокая норма промышленной прибыли в России 
вследствие дешевизны основных факторов производства и монопольного 
поведения иностранных инвесторов на многих отраслевых рынках страны.  

6. Но необходимо также отметить, что для России в периоды 
индустриальной модернизации характерно было относительно эффективное 
сочетание факторов инвестиционного потенциала, инвестиционной активности 
и инвестиционных рисков. С точки зрения условий деятельности иностранных 
инвесторов С. Ю. Витте удалось создать относительно благоприятный 
инвестиционный климат: 

1. Наличие относительно стабильной и предсказуемой политической 
ситуации, хотя, конечно, в самодержавной политической системе России были 
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и административные барьеры, и коррупция, и бюрократизм, и слабость 
демократических институтов власти. 

2. Наличие транспарентной законодательной базы иностранного 
инвестирования, которая чётко определяла экономические права и обязанности 
инвестора, его экономические льготы и привилегии, гарантии и защиту его 
собственности. 

3. Финансовые реформы С. Ю. Витте сформировали в России достаточно 
эффективную систему финансовых рынков и финансовой инфраструктуры. 

Определённый интерес с точки зрения современной ситуации вызывает 
также исторический опыт деятельности в Советской России и на Дальнем 
Востоке иностранного концессионного капитала в период нэповской модели 
«рыночного социализма». Нэповская перестройка 1920-х годов предоставила 
иностранному капиталу относительно благоприятные возможности для 
инвестирования: принципиальное желание большевиков выйти на мировые 
рынки; наличие юридической базы в виде декрета о концессиях 1920 года; 
система «трестовского хозрасчёта»; многоукладная хозяйственная система; 
формирование системы конкурентных рынков и рыночной инфраструктуры; 
финансовая реформа 1922-1924 годов (система золотого червонца, его 
частичная внешняя конвертируемость, финансовые рынки). Однако, с другой 
стороны, в нэповский период присутствовали высокие риски инвестиционной 
деятельности иностранного капитала и в целом отсутствовал благоприятный и 
эффективный инвестиционный климат. С точки зрения макроэкономической 
ситуации сложно было ожидать эффективной и рентабельной деятельности 
иностранного концессионного капитала в условиях противоречивой и  
кризисной нэповской планово-рыночной хозяйственной модели. 

С точки зрения общих результатов итоги экономической деятельности 
иностранного концессионного капитала в советской экономике 1920-х годов 
были весьма скромными, однако для отдельных отраслей народного хозяйства 
Дальнего Востока концессионная практика иностранного капитала оказалась 
более результативной, особенно в отраслях горнодобывающей 
промышленности (добыча золота, свинцово-цинковых руд, сахалинского угля и 
нефти), лесопромышленного и рыбопромышленного комплексов.  

Заключение и выводы. 
К сожалению, необходимо констатировать, что иностранные инвестиции 

пока не стали катализатором экономического роста в России и её регионах и не 
стимулировали структурные преобразования в экономике страны. В 
инвестиционной практике современной России сложилась сложная и 
противоречивая ситуация. Конечно, деструктивное влияние на активность 
иностранных инвесторов оказывают режим экономических санкций, 
«геополитические войны» и волатильность мировых финансовых рынков, но, с 
другой стороны, в России неблагоприятный инвестиционный климат и высокие 
риски инвестиционной деятельности иностранного капитала: 
административные барьеры и высокий уровень бюрократизации и коррупции; 
риск потери собственности и активов; проблемы транспарентности 
экономической системы и финансовой инфраструктуры. Поэтому при 
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разработке и реализации современной стратегии использования иностранного 
капитала в экономике России необходим анализ и учёт позитивного 
исторического опыта и тех рисков, которые сдерживали активность 
иностранных инвесторов в периоды модернизационных реформ.  
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Аннотация. При качественном анализе развития общественного 
производства, при любых изменениях цен на рынках товаров и услуг, нельзя 
подменять понятие «стоимости». С изменением общественной «нормы 
прибавочной стоимости» в обществе меняются структурные пропорции 
«общественного капитала» и «конечного продукта» общества. Однако в 
реальном обществе эти стоимостные пропорции искажены и завуалированы 
денежным инструментом и конъюнктурными рыночными отношениями.  

Ключевые слова: труд, капитал, стоимость, производство, обмен, 
распределение, потребление, предметы потребления, средства труда, 
производительность труда. 

Abstract. In a qualitative analysis of the development of social production, in 
any opportunistic changes in the prices of goods and services markets can not be a 
substitute for the concept of "value." With the changing social "rate of surplus value" 
in society are changing structural proportions "social capital" and the "final 
product" of society. However, in the real society, these cost proportions are distorted 
and veiled cash instrument and opportunistic market relations. 

Keywords: labor, capital, value, production, exchange, distribution, 
consumption, consumer goods, means of labor, labor productivity 

Вступление. Не секрет, что доходы российской казны от продажи нефти 
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на мировых рынках падают в связи с конъюнктурным сокращением цен на 
«чёрное золото». Как часто заявляют в СМИ «падают цены на энергоносители, 
а потому, и падает курс рубля по отношению к доллару». Имеется ли здесь 
связь?  

Прежде всего, определимся в следующем, падение курса рубля по 
отношению к доллару – это конъюнктурные отношения на мировом 
финансовом рынке. Это не производство продуктов (не стоимость, 
олицетворённая в цене), а деньги «оторванные» от процесса производства (хотя 
должны служить ему). Денежное обращение валют образует свою сферу 
деятельности и почти независящую от процесса общественного производства 
продуктов. 

Обзор литературы. Сегодня, экономисты, не поняв фундаментальность 
её, уходят от двух продуктовой марксовой модели общественного 
воспроизводства, предлагая многосекторный подход к структурной эволюции 
экономики (К. Кларк, Д. Белл, Р. Рейч, В. Иноземцев и др., см. [1]). 

Ни одна экономическая теория не даёт для экономико-социологической 
науки столько материала или столь существенной опоры как трудовая теория 
стоимости и прибавочной стоимости. «Роль теории стоимости столь 
универсальна, а её научный потенциал столь велик, что она не может быть 
замкнута ни историческими, ни парадигмальными рамками. Вместе с тем она 
сама нуждается в постоянном развитии» [2]. Мы исходим также из того, что 
материальное производство общества – основа социальной формы движения [4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10]. 

Основной текст. Отметим ряд ключевых положений в этом вопросе. 
1. Обмен между различными видами труда, между различными отраслями 

труда, их сплетение и образование из них системы, сосуществующего 
производительного труда, и поддержание этой системы в работающем, 
функционирующем состоянии, выполняет такое средство, как – деньги! В этом 
смысле деньги выполняют роль регулятора общественного производства и 
распределения продукта в пространстве и во времени. 

2. С другой стороны, в смысле заключающейся в них производительной 
силы, они исполняют роль катализатора общественного производства, 
участвуя в производстве продукта общественно разделённым в пространстве и 
во времени трудом, ускоряя и поддерживая непрерывность движения продукта 
по фазам производства, но они не участвуют в образовании стоимости 
продукта. 

Деньги, следовательно, есть инструмент общения самостоятельных, 
сосуществующих производителей и не только одного и того же конечного 
продукта. Деньги – это средство общения всех производителей любого 
конечного продукта от начальной до конечной фазы его производства, средство 
сокращающее, или ликвидирующее простои в совокупном производстве, 
средство увеличивающее, тем самым, их общую общественную 
производительную силу, а, в конечном счёте, совокупную производительную 
силу всего общественного производства. Деньги претендуют даже на будущий 
ещё не осуществлённый труд и продукт?! В этом и проявляется «фетишизм 
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денег».  
3. Однако, деньги (как и вся финансовая система) исторически отрываются 

от производственного процесса, начинают жить по своим законам, выполняя 
другие функции, и не всегда выполняют возложенные исторически на них 
вышеуказанные производственные функции. При этом, как ни печально, резкие 
конъюнктурные изменения котировок курсов валют в международной 
финансовой системе, неоправданно разрушают традиционно налаженные 
производственные (по производству продуктов!) стоимостные пропорции и 
связи не только между странами, но и связи в внутри национальной экономики. 

4. Любое общественное производство призвано обеспечивать своих 
граждан всеми необходимыми продуктами. Однако истиной является 
невозможность  производить всю номенклатуру потребляемых в стране 
продуктов. И если люди хотят их потреблять, то они производят излишки тех 
товаров, которые они могут производить, продают эти излишки другим 
странам, а за вырученные деньги (валюту) приобретают то, что сами не 
производят. Это азы международного разделения труда. Но именно труда (!), 
олицетворяющего стоимость продуктов. В теории равноценный обмен – это 
обмен эквивалентными стоимостями. Конъюнктурный дисбаланс валют 
искажает эквивалентный обмен. 

Россия сегодня может производить всё и, прежде всего, средства труда 
(станки и другое технологическое оборудование) и предметы потребления для 
удовлетворения практически всех своих внутренних национальных 
потребностей с помощью собственной внутренней денежной единице – рубля. 
Но и нам нужна иностранная валюта, но только для того, чтобы купить то, чего 
у нас нет. 

Для того, чтобы увеличить производство продуктов сельского хозяйства, 
необходимо в эту отрасль производства привлечь людей и распределить их по 
различным фазам производственного процесса: добыть из недр Земли, 
например, железную руду, выплавить из неё металл, сварить из него сталь, 
изготовить болты, гайки … собрать сельскохозяйственную машину, а кроме 
того расширить пахотные участки земли, собрать урожай, сохранить его и … 
превратить результаты коллективного производства в конечный продукт 
потребления для людей. В этом и заключается экономическая независимость, 
самодостаточность, самообеспеченность ... и экономическая безопасность 
страны.  

Рубль «живёт» в России и внутренний рынок товаров и услуг не должен 
«катастрофически» зависеть от иностранной валюты. Если нефть производят 
несколько стран, то её недопроизводство или перепроизводство, а также 
сокращение её спроса или увеличение спроса влияют на её стоимость, и это 
воздействует на международном рынке на всех, – и на производителей и на 
потребителей. Почему рубль стал в полтора раза дешевле доллара? Неужели из-
за падения стоимости нефти на мировом рынке? Ведь все продукты, даже за 
рубежом, где используется нефть, должны стать дешевле! Причина изменения 
рубля по отношению к доллару здесь может быть только во всей 
международной финансовой системе, находящейся под давлением доллара. А 
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может быть и не доллара? 
Уточним структуру стоимости продукта, [5]. Пусть рабочий день длится 12 

часов. Символ Q означает массу продукта, а символы f, c, v, m – составные 
части стоимости продукта и капитала, участвующего в образовании стоимости 
продукта. Тогда, если весь товарный продукт (например, 220 единиц или 
штук) какой-либо фазы производства, например, стоит 110 ед. стоимости 
(например, рублей), то он состоит, рис. 1, из следующих составных частей и 
продукта и стоимости: 

  
Qf – количество продукта, соответствующее стоимостному износу f 

средств труда; Qc – количество продукта, соответствующее стоимости c 
потреблённых на весь произведённый продукт сырых и вспомогательных 
материалов; Qv – количество продукта, соответствующее заработной плате v 
рабочих, т. е. «необходимый продукт» рабочих данной фазы его производства; 
Qm – количество продукта, соответствующее прибавочной стоимости m (а в 
конечном счёте р – прибыли, выпавшей на долю этого продукта после его 
конкурентной борьбы на товарном рынке), т. е. прибавочный продукт. (Числа 
взяты произвольно в качестве примера!).  

Предположим, что этот продукт – хлеб, который выпекается в печах, 
работающих на бензине (продукт нефти, которая падает в цене!). Стоимость 
единицы продукта равна 110/220 = 0,5 руб. за штуку. Если стоимость нефти, а, 
следовательно, и бензина, уменьшится в два раза, а цена продукта останется 
прежней величиной (110 рублей), то рыночная цена того же самого продукта – 
например, 220 штук булок хлеба, будет теперь иметь следующее строение, 
рис.2.  

Стоимостный износ – f средств труда остался прежней величиной; 
заработная плата – v рабочих, т. е. «необходимый продукт» рабочих данной 
фазы производства продукта (выпечки хлеба), осталась прежней величиной; 
стоимость – c потреблённого на весь произведённый продукт вспомогательного 
материала – топлива в виде бензина, сократилась в два раза; величина прибыли 
– р, (превращённая форма прибавочной стоимости – m) при сохранившейся, 
(неизменной), цене продукта, возросла и, как известно, равна разнице между 
ценой продукта на рынке и затратами на его изготовление. Производительная 
сила сохранилась, масса производимого продукта сохранилась, 
производительность общественного труда возросла. Напомним, – «...отсюда 
возможное удешевление товаров...», [11, c. 92]. Вывод очевиден – стоимость 
продукта должна уменьшаться!  

Qf Qc Qv Qm 

20 100 80 20 
Продукт 220 шт. 

Рис. 1. Продукт и его стоимость 

10 50 40 10 

f c v (m=р) 

(Цена = Стоимость) 110 руб. 

Затраты 100 руб. 
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Замечание 1. Стоимость продукта в течение некоторого времени могла 

бы остаться в обществе в целом без изменения, т.е. не уменьшиться. Почему? 
Потому, что отдельные изменения на отдельном предприятии не могут сразу 
или мгновенно повлиять на характер производства продуктов не только 
данного рода на других предприятиях, но и других продуктов, см. [12, с. 69, с. 
196]. Закон инерции в общественном производстве сродни инерции в природе!  

При качественном анализе процесса развития общественного производства 
необходимо учитывать также фактор продолжительности рабочего дня и иметь 
ввиду, что «понятием стоимости выдаётся тайна капитала», а «понятием 
продукта выдаётся тайна богатства» [5]. С изменением общественной нормы 
прибавочной стоимости в обществе меняется структурная формула 
производительного общественного капитала и конечного продукта общества. 
Но в реальном обществе стоимостные пропорции общественного капитала и 
конечного продукта завуалированы и искажены денежным инструментом 
общения людей. А теперь посмотрите на эти два рисунка 1 и 2, и попробуйте 
найти ответ на вопрос: «Почему сегодня хлеб (да и не только хлеб) не только не 
уменьшается в цене, а напротив, – увеличивается в цене»?  

Замечание 2. Первый заместитель Председателя Правительства РФ 
Шувалов И. констатирует: «Необходимо смириться с тем, что прибыль на 
продукты упадёт». Как же так, продукты дорожают, а прибыль падает?  

Хлебопекарня имеет, при прежней цене хлеба, прибыль даже большую, 
чем раньше, однако, хлеб не только не падает в цене, а напротив увеличивается 
в цене. А может быть это не пекарня, а транспортные предприятия 
«накручивают» цену перевозок? Но ведь они теперь работают также на 
пониженной цене бензина, и т. д. А может быть это не пекарня, и не 
транспортные предприятия «накручивают» цену хлеба, а торговые работники? 
Как всё это можно объяснить? Удивительно и то, что при понижении 
стоимости нефти бензин дорожает?  

Замечание 3. Один из больших работников большого торгового центра 
объяснял, «проверяющим цены», причину повышения отечественного сахара в 
его торговом центре необходимостью поддержать отрасль свекловодства? 

Что же происходит в действительности, если сырые и вспомогательные 
материалы (а это может быть и промежуточный продукт производства, как 
предшествующий продукт производства) дешевеют? Если масса производимого 
продукта (из подешевевшего сырья) не уменьшается, то это означает, что 
производительная сила труда в этих производствах возросла и меньшим 
количеством людей (меньшими затратами) производится прежняя масса 

v p 

(Цена = Стоимость 110 руб. 

Затраты 75 руб. 
  

 

  

Рис. 2. Новая структура стоимости продукта 

f c 
10 25 40 35 
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«основного капитала», принадлежащего предприятию как его собственность, 
обращающегося, скажем, раз в 10 лет всегда есть величина постоянная, так как 
всегда имеет место, следующее движение его стоимости, смотри таблицу 1, 
смотри также [13].  

Таблица 1  
Динамика изменения формы стоимости основного капитала 

В начале n-го года 
функционирования 
основного капитала 

Стоимость 
в форме 
средств  
труда 

Стоимость 
в продукте 
(в товаре) 

Стоимость  
в форме  

денег 

Величина 
основного 
капитала 

как стоимость 
В начале 1-го года Ф + ... + 0 = Ф 
В начале 2-го года Ф – f + ... + f = Ф 
В начале 3-го года Ф – 2f + ... + 2f = Ф 
и т. д. … … … … 
В начале 10-го года Ф – 9f + ... + 9f = Ф 
В конце 10-го года 0 + ... + 10f = Ф 
(На рубеже 10-го и 11-го года происходит обмен «основного капитала» в денежной 
форме на «основной капитал» в натуральной форме конкретных средств труда и 
начинается новая «жизнь» новых средств труда!) 
В начале (10+1)-го года Ф + ... + 0 = Ф 

 
Это движение стоимости «основного капитала», например, станка, имеет 

место при любой форме общества. С точки зрения науки, в чьих бы руках как 
собственность ни был «основной капитал», он принадлежит самому себе и не 
может быть потрачен ни на заработную плату v ни на прибавочную стоимость 
m ни на что-либо другое – его нельзя проедать! И он (основной капитал), как 
амортизационные отчисления (в форме денег – f), должен принадлежать 
самому себе, т. е. промышленному предприятию, фабрике, фермерскому 
хозяйству и т. д. Но когда на рубеже 10-го и 11-го года, см. табл. 1, должен 
происходить обмен изношенного станка на новый станок, т. е накопленного 
«основного капитала» в денежной форме на новый «основной капитал» в 
натуральной форме конкретных средств труда, то обнаруживается, что этих 
амортизационных денежных накоплений у предприятия почему-то нет, и 
предприятие (т. е. «основной капитал») просит у банка в кредит свои 
собственные деньги, свой «амортизационный денежный фонд». Детский 
вопрос: «Как эти деньги оказываются у банкиров, как собственность 
банка?» 

Что касается средств труда или «основного капитала», то напомним 
следующее. 

1. Способ производства материальных благ с помощью средств труда, 
основанный на разделении труда и стоимостных отношениях, есть способ 
общественного производства, который сегодня ведётся всеми экономически 
развитыми странами. [14, с. 176].  

2. Для экономической теории было и остаётся знать в каких отношениях 
между собой находятся различные виды общественного капитала, их удельный 
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вес в ежегодно воспроизводимой совокупной товарной стоимости, а также в 
совокупном конечном продукте общества, а с точки зрения конкретного 
продукта, – в каких отношениях находятся составные части f, с, v, m его 
стоимости. Это важно, поскольку они характеризуют суть изменений в 
структуре самого общества. 

3. Не забывая, что к 1-му подразделению общественного производства 
относятся отрасли, производящие средства труда, а ко второму – отрасли, 
производящие предметы потребления, сформулируем обязательность 
следующих (давно доказанных) пропорций. 

Предполагаем неизменными масштаб производства, производительность 
труда и другие исходные условия производства. Тогда, если в текущем году 
«отмирает» большая часть основного элемента стоимости F, чем в предыдущем 
году, а потому соответствующая часть этого элемента подлежит возмещению в 
натуре, тогда часть основного капитала, которая находится лишь на пути к 
своей «смерти» и до момента смерти, уменьшается в такой же пропорции, как и 
сумма основной части капитала, функционирующего, например, в 
подразделении 2. От этих колебаний в износе совокупного основного капитала 
2 не зависит масса годового конечного продукта подразделения 2, т. е. 
предметов потребления общества! 

4. При сознательном контроле общества над материальными средствами 
своего воспроизводства можно из года в год в 1-ом подразделении производить 
все различные виды основного капитала, производительно потребляемые в 
подразделении 2, в том же количестве и в тех же пропорциях в каких эти 
капиталы потребляются (или средства труда изнашиваются) в подразделении 2 
при производстве предметов потребления. 

5. Но в рамках капиталистического производства это приводит к 
несоответствию между производством основного капитала в подразделении 1 и 
износом, т. е. потреблением, его в подразделении 2, и потому его 
недопроизводство или перепроизводство представляется одним из элементов 
общей «анархии». «А что такое несоответствие может, [15, с. 533], и должно 
возникать при простом сохранении величины основного капитала, что оно 
может и должно возникать при предположении идеального нормального 
производства, при простом воспроизводстве уже функционирующего, 
общественного капитала, это для них (некоторых экономистов даже в наше 
время) – нечто новое». 

Если взять статистические данные общества в конкретный период 
времени, состоящего, например, из 100 млн. человек и измерять, при этом, 
единицу стоимости не стоимостью рабочей силы (где стоимость рабочей силы – 
V=V1+V2), а трудом рабочей силы общества (где стоимость, которую создаёт 
труд рабочей силы – V+М=(V1+М1)+(V2+М2), то его вещественно-стоимостное 
строение можно представить так, как показано на рис. 4. Смотри подробней [5]. 

Здесь на рис. 4: 20 млн. человек подрастающее поколение (детские сады, 
школы, техникумы и ВУЗы…), 20 млн. человек – люди преклонного возраста 
или нетрудоспособное население (калеки, инвалиды, пенсионеры…), 20 млн. 
человек работоспособных, но не работающих в материальном производстве 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 14 



 Том 9. Выпуск 4(41)                                                                                                                                    Экономика  

общества (артисты, футболисты, полиция, армия…), и только 40 млн. человек 
работают в материальном производстве общества и производят и 
«производительный капитал» и «доход общества» – (предметы потребления, 
предназначенные для людей), который потребляют все члены общества. Здесь 
М = (20+20+20) млн. человек, V = 40 млн. человек, а норма прибавочной 
стоимости в обществе равна m’= M/V = 60/40 = 1,5 → 150%. 

 
 
В развитом, пропорционально и гармонично развивающемся обществе 

формируются пропорции, [5]:  

( ) ( )
1 1 1 2 1 2

2 2 1 1 2 2 1 2 1 2
...

V М F F F F
V М V М V М V V М М

+ +
= = = = = =

+ + + + + +
M F
V V + M

, 

а также всегда 1 1 2V + M = F .  
Замечание 4. С ростом «производительности общественного труда» 

увеличивается «норма общественной прибавочной стоимости», уменьшается 
«общественная норма прибыли», но указанные пропорции всегда стягиваются 
к выше указанным отношениям. [5, 16]. 

Скромный рис. 4 можно расшифровать подробней, см. рис. 5., а также 
смотри [5]. На рисунках индексы 1 и 2 указывают на отношение параметров к 
первому или второму подразделению общественного производства.  

В работе [5], показан обмен между двумя подразделениями общественного 
производства и кругооборот производительного общественного капитала более 
подробно, речь здесь идёт о капиталистическом (стоимостном) общественном 
производстве, и не идёт о том случае, когда процесс не охвачен 
капиталистическим производством, когда оплачивают услуги из своего 
кармана. Разделение труда на предприятии и в обществе – это разные процессы. 

Для построения «структурной формулы конечного продукта общества» 
достаточно знать количество людей в обществе и одну из вышеуказанных 
пропорций, например, норму общественной прибавочной стоимости, либо 
норму разделения труда на подразделения 1 и 2 общественного производства. 

Конечно, многим кажется, что трудно разделить общество даже на два 
подразделения общественного производства.  

Однако отечественная экономическая наука опирается на понятия двух 
подразделений общественного производства [17, 18, 19]. Правда, сегодня, 
экономисты, не поняв фундаментальности этого, уходят от двух продуктовой 

F1+F2=150=F 
 

V1+V2=40=V M1+M2=60=M 
Необходимый 

труд (стоимость) 
Прибавочный 

труд (стоимость) 
Общественный производительный 

капитал. Средства труда (стоимость) 

M+V=100 F=150 
ДОХОД 
предметы потребления 

КАПИТАЛ 
средства труда F+M+V=250 

Совокупный общественный конечный продукт: 
Рис. 4. Совокупный конечный продукт общества 
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стоимости в обществе 1 2 3 20 20 20 1,5 150%40
m m mMm V V
′ ′ ′+ + + +′ = = = = → .  

При этом, в подразделении 1 рабочее население V1 = 24 млн. человек 

создают прибавочную стоимость 1
1

1

36 1,5 150%24
M

M V
′ = = = →  и «кормят» себя 

и ещё 36 млн. человек. А в подразделении 2 рабочее население V2 = 16 млн. 

человек создают прибавочную стоимость 2
2

2

24 1,5 150%16
M

M V
′ = = = →  и 

«кормят» себя и ещё 24 млн. человек. 
Подразделение 1 ежегодно потребляет (изнашивает) средств труда на 

сумму FV1+FM1 = 36+54 = F1 = 90 млн. рублей, а воспроизводит ежегодно 
средств труда («общественного основного капитала») по стоимости на сумму 
F = 150 млн. рублей. Весь продукт подразделения 1 составляет 
(V1+ M1)+(FV1+ FM1= F1) = 60+90 = 150 млн. рублей. Здесь (V1+M1) = 60 млн. 
рублей – это вновь созданная стоимость в подразделении 1, новые «средства 
труда», предназначенные для подразделения 2. Здесь F1 = 90 млн. рублей это 
новые «средства труда», предназначенные для подразделения 1. 

Подразделение 2 ежегодно потребляет (изнашивает) средств труда на 
сумму (V1+M1) = FV2+FM2 = 24+36 = F2 = 60 млн. рублей, а воспроизводит 
ежегодно предметов потребления («общественного дохода») на сумму 
M+V=100 млн. рублей. Весь продукт подразделения 2 составляет 
(V2+M2)+(V1+M1) = 40+60 = 100 млн. рублей. Здесь (V2+ M2) = 40 млн. рублей – 
это вновь созданная стоимость в подразделении 2, новые продукты и 
«предметы потребления» для людей, работающих в подразделении 2 и 
живущих за счёт подразделения 2.  

В общественном производстве всегда должно выполняться равенство 
(V1+M1) = F2 и осуществляться равноценный обмен (V1+M1)   F2 по 
стоимости.  

Когда мы говорим – «потребляет (изнашивает) средств труда…», – то это 
одновременно означает, что мы их (а средства труда увеличивают 
производительную силу труда!) и создаём в натуре, и воспроизводим по 
стоимости. Под потреблённым капиталом, вошедшим в стоимость конечных 
продуктов, необходимо понимать только потреблённую или изношенную часть, 
которая здесь обозначена символом «F», действующего основного капитала – 
«Ф», см. табл. 1.  

«Если рассматривать “великий процесс производства” как 
непосредственный процесс производства, – подмечает К. Маркс [21, с, 222; 9], – 
то в нём потребляется только основной капитал. Но потребление в рамках 
процесса производства в действительности представляет собой использование, 
изнашивание». 

Что касается движения промежуточных продуктов производства и их 
стоимости под символом «С», см. рис. 1-3, то отметим пока лишь следующее.  

Со стороны вещественной, – в новый конечный продукт общества, 
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подлежащий разделу между подразделениями, не входит ни грамма сырых или 
промежуточных продуктов производства. Любое Сi есть не что иное, как 
Fi+Vi+Mi,  т. е.  Сi = Fi+Vi+Mi, при этом, Fi /(Vi+Mi) = Мi /Vi = m′. Смотри [10, 22]. 

Со стороны стоимости, – во вновь воспроизведённую в течение года 
стоимость, овеществлённую в новом годовом конечном продукте общества, 
не входит ни одной единицы стоимости тех промежуточных продуктов, 
которые, однако, имеются всегда в общественном производстве, как и их 
стоимость. 

Если же рассматривать только стоимость, вновь созданную за весь 
общественный рабочий день, или, если рассматривать весь общественный 
рабочий день как время, в течение которого создаётся новая стоимость, та, 
которая в течение года вновь создаётся живым трудом общества, то, созданная 
этим рабочим днём стоимость тоже распадается только на две части, а именно 
на переменную капитальную стоимость – V и прибавочную стоимость – M. 

Итак, общественный рабочий день распадается одновременно, с одной 
стороны, на две части в силу общественного разделения труда (разделение 
экономическое – «один» делает средства труда, «другой» – предметы 
потребления), с другой стороны – на две части в силу социально-политического 
разделения труда («на себя» – труд, на который рабочий покупает средства 
своего собственного воспроизводства, – и в этом смысле «необходимый», и «не 
на себя» – и в этом смысле «прибавочный»). 

Если теперь продлить рабочий день (следовательно, создать абсолютную 
прибавочную стоимость) или интенсифицировать рабочий день, увеличить 
производительность труда (следовательно, создать относительную 
прибавочную стоимость), удастся сделать больше предметов потребления, а 
также необходимых в этом случае и средств производства. Эта часть дня и 
будет прибавочной частью дня. Лишь эта часть дня содержит в себе 
«прибавочный труд»! «Однако, – пишет К. Маркс [3, с. 85], – необходимый 
труд, образующий заработную плату, и прибавочный труд, образующий 
прибыль, заполняет собой весь рабочий день, не оставляя места для какого бы 
то ни было другого труда». «Откуда же берётся тот источник, тот труд, 
который возмещает постоянный капитал?» В этом вопросе заключён один из 
важнейших проблемных вопросов экономической науки. 

Для цели нашего настоящего исследования отметим лишь, что в тексте 
Капитала речь идёт о движении стоимости, о «прошлом» труде, переносимом 
на продукт как стоимость и непосредственном «живом» труде, 
присоединяющем к продукту новую стоимость. 

Маркс исследует здесь, прежде всего, «тот источник, тот труд, который 
возмещает постоянный капитал», а не тот источник, который производит 
продукт и ведёт анализ движения капитала как стоимости. При таком 
рассмотрении, действительно, кроме необходимого труда и прибавочного 
труда, «заполняющего собой весь рабочий день», не остаётся места для какого 
бы то ни было другого труда. 

Но именно этот необходимый и (плюс) весь прибавочный труд рабочего 
дня и делится в обществе опять-таки на две части: 1) часть дня, когда 
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производятся средства труда, 2) часть дня, когда производятся предметы 
потребления. 

Даже при простом воспроизводстве имеет место не только 
воспроизводство переменного капитала (заработной платы) и прибавочной 
стоимости, но и производство новой постоянной капитальной стоимости. И это 
несмотря на то, что рабочий день состоит только из двух частей: части, в 
течение которой рабочий возмещает переменный капитал, т. е. фактически 
производит эквивалент, необходимый для покупки его рабочей силы, и части, в 
течение которой он производит прибавочную стоимость (прибыль). То есть, 
этот ежедневный труд, который затрачивается на воспроизводство средств 
производства, – и стоимость которого тоже распадается на заработную плату и 
прибавочную стоимость, – именно этот труд реализуется в новых средствах 
производства, возмещающих постоянную часть капитала, израсходованную на 
производство предметов потребления. 

К этому необходимо добавить, что не только этот труд подразделения 1, 
стоимость которого тоже распадается на заработную плату и прибавочную 
стоимость (V1 + M1), реализуется в новых средствах производства, 
возмещающих постоянную часть капитала F2. Но также прошлый труд, та 
стоимость, которая переносится на продукт подразделения 1, величина F1, 
представляющая собой износ средств труда в самом подразделении 1, тоже 
реализуется в новом продукте. Изношенный станок утилизируют, новый – 
устанавливают на его место. 

Заключение и выводы. 
Были рассмотрены конъюнктурные диспропорции в современной 

рыночной экономике, нарушающие стоимостные пропорции (законы) 
общественного производства по причине искажения, в том числе, и истинной 
стоимости денег – как меры стоимости продукта труда. 

Были получены результаты, показывающие, что стоимость продуктов при 
пропорциональном развитии общества зависит как от цен на составные части, 
таки от производительности общественного труда, имеющую общую 
тенденцию к неуклонному к росту в силу НТП и других факторов. 

В работе также показано, что вопрос истинной стоимости продукта должен 
решаться с учётом участия в его производстве капитала и дохода и в условиях 
пропорционального производства (не искажённого конъюнктурными 

валютными операциями) должны соблюдаться пропорции ( =
M F
V V + M

) между 

живым V (необходимым), прибавочным M и прошлым F (овеществлённым) 
трудом. 

Одна часть совокупной рабочей силы общества, а, следовательно, одна 
часть рабочего дня общества, ежегодно воспроизводит предметы потребления, 
в которых представлен весь вновь созданный живой труд общества, т.е. 
представлена переменная стоимость V и прибавочная стоимость M всего 
общества. Другая часть совокупной рабочей силы общества, а, следовательно, 
другая часть рабочего дня общества, ежегодно воспроизводит средства труда, в 
которых представлен весь прошлый труд общества, потреблённый в течение 
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года (т.е. износ средств труда – F).  
Для общества с централизованным управлением и плановым ведением 

хозяйства излагаемый методологический взгляд на проблему общественного 
воспроизводства рано или поздно становится требованием времени, 
назревающей необходимостью, подготовленной уже развитием, как самого 
общественного организма, так и накопленным опытом плановой и 
статистической работы. 

Однако в рыночной экономике теоретические положения о необходимости 
соблюдения этих пропорций нередко нарушаются в современной 
экономической практике. Причина, как показана в статье, связана с 
конъюнктурными колебаниями котировок мировых валют, которые как 
правило совершенно не учитывают глубинный характер природы стоимости 
продукта. Более того, в угоду отдельным олигополистическим структурам (в 
основном финансового или сырьевого секторов экономики), конъюнктурные 
колебания настолько сильно искажают «кристаллическую решётку» экономики 
общества, что приводит к значительным диспропорциям в общественном 
производстве как первого так и второго подразделений общественного 
производства. 
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Анотація. В статті розглянуто сутність молодіжного безробіття. 

Визначено, що проблема молодіжного безробіття в Україні є однією з 
ключових на сучасному формуванні ринку праці. Виділено екзогенні та 
ендогенні причини молодіжного безробіття в Україні. На підставі 
дослідженого наведено шляхи подолання безробіття молоді, із яких, перш за 
все, є створення сприятливого інвестиційного клімату у державі. 

Ключові слова: молодь, молодіжне безробіття, ринок праці, 
працевлаштування, інвестиційний клімат, програма зайнятості. 

Abstract. In the article the essence of youth unemployment. Determined that the 
problem of youth unemployment in Ukraine is one of the key to the modern labor 
market formation. Selected exogenous and endogenous causes of youth 
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до злочинної діяльності або соціальних вибухів, наприклад, революцій чи 
повстань. Безробіття призводить до економічної та соціальної ізоляції, що 
поглиблює зневіру у суспільстві та справедливості. Така втрата віри у життя 
згубна для нашої держави.   

Необхідно виділити екзогенні та ендогенні причини молодіжного 
безробіття в Україні [5].  

До екзогенних причин можна віднести наступні: 
- світова фінансово-економічна криза, яка справила негативний вплив на 

ринок праці України,  наслідком якої стало збільшення кількості безробітних 
серед молоді; 

- трудова міграція. 
 До ендогенних причин відносяться: 
- недосконалість та невідповідність норм закону з проблем молодіжної 

зайнятості  сучасним економічним,  політичним і соціальним реаліям сприяє 
безробіттю молоді; 

-  диспропорція між  попитом  та  пропозицією фахівців на ринку праці; 
- розрив між вимогами роботодавців і рівнем підготовки молодих 

випускників вищих навчальних закладів; 
- недосконалість територіальної структури розвитку економіки України. 
Участь держави на законодавчому рівні щодо працевлаштування молоді 

поступово зростає. Цьому свідчать внесені зміни до  Закону України «Про 
зайнятість населення» та Закону України «Про сприяння соціальному 
становленню та розвитку молоді в Україні» [2, 3]. 

Але для подолання молодіжного безробіття, на нашу думку, необхідно 
перш за все створити сприятливий інвестиційний клімат у державі, адже 
залучення інвестицій дасть змогу не лише створювати додаткові робочі місця 
на існуючих підприємствах, а й розвивати підприємництво та фермерство як 
головний із шляхів розв’язання існуючої проблеми й підвищити дієвість 
молодіжних центрів зайнятості. На наш погляд, саме незначне фінансування й 
відсутність потрібних спеціалістів призводять до низької функціональності 
даних центрів. 

Також ми згодні з Н.Н. Яценко та Я.Ю. Яковенко, що основними шляхами 
подолання безробіття молоді в Україні є наступні: реалізація державної та 
регіональної програм зайнятості; встановлення рівноваги між гнучкістю ринку 
праці і захищеності працівників; створення економічних умов, які б 
заохочували роботодавців брати на роботу молодих і недосвідчених 
працівників шляхом заохочення у вигляді дотацій, податкових пільг, особливо 
тим підприємствам, що забезпечують перше робоче місце та запровадження 
практики бронювання робочих місць для майбутніх випускників; сприяння 
створенню умов молодіжного підприємництва; збільшення обсягів 
перепідготовки фахівців [5].  

Висновки з даного дослідження. Проблема безробіття молоді потребує 
невідкладного розв’язання, оскільки зростання безробіття призводить до 
зниження рівня життя, зростання тіньової зайнятості, погіршення 
криміногенної ситуації, поширення пасивної моделі поведінки (утриманство), 
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сприяння зовнішнім трудовим міграціям, втрати мотивації до праці, зміни 
структури ціннісних орієнтацій і падіння престижності легальної зайнятості  
[4]. 

Залучення молоді до розвитку економіки та інших галузей суспільного 
виробництва – це шлях до забезпечення гідного існування не лише окремої 
людини, а й цілої держави. Для України це є важливим стратегічним 
параметром, оскільки він може забезпечити економічне зростання держави. 
Саме молодь визначає майбутнє суспільства, напрямок та інтенсивність 
розвитку країни, тож не можна й надалі залишати цю категорію населення в 
умовах обмежених можливостей самореалізації. 
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Аннотация. В настоящее время в российской экономике проблема 

повышения эффективности проектов государственно-частных партнерств 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 24 



 Том 9. Выпуск 4(41)                                                                                                                                    Экономика  

(ГЧП) приобретает особую актуальность. Главная причина этого – 
недостаточная развитость отечественной институциональной среды по 
сравнению с другими странами.  Несмотря на возросший интерес к 
деятельности ГЧП, основная сложность состоит в отсутствии единого 
подхода к определению категорий и форм ГЧП, а также универсальной 
методики оценки уровня их эффективности. Формируя условия и предпосылки 
для реализации проектов ГЧП, государство создает арсенал эффективных 
методов управления инфраструктурными и социальными проектами, 
привлекая частные предприятия, обладающие инновационной и 
инвестиционной мобильностью. В статье дана оценка тенденциям и 
перспективах развития государственно-частных партнерств в правовом и 
экономическом аспектах.   

Ключевые слова: государственно-частные партнерства, 
законодательство, право, объект, эффективность, управление 

Abstract. Currently, the Russian economy is the problem of increasing the 
effectiveness of public-private partnerships (PPP) is of particular relevance. The 
main reason - the lack of development of the domestic institutional environment in 
comparison with other countries. Despite the increased interest in the PPP, the main 
difficulty is the lack of a unified approach to the definition of categories and forms of 
PPP, as well as a universal method of assessing the level of their performance. 
Forming conditions and prerequisites for the implementation of PPP projects, the 
state creates an arsenal of effective management infrastructure and social projects, 
involving private enterprises with innovation and investment mobility. The article 
assesses trends and prospects of development of public-private partnerships in the 
legal and economic aspects. 

Keywords: public-private partnerships, legislation, law, object, efficiency, 
management 

Вступление.  
Новеллы Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве  в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон  №224-
ФЗ), которые вступают в законную силу с 01.07.2016 г. (за исключением ст. 46), 
бесспорно, вызывают повышенное внимание как со стороны ученых  в области 
публичного и частного права, так и у правоприменителей [1].  

Авторы данной статьи не претендуют на  всеобъемлемость комментариев 
всех норм-новелл упомянутого закона, формулируют свои задачи в рамках 
данного исследования следующим образом: определить тенденции и 
перспективы развития законодательства о государственно-частном 
партнерстве; охарактеризовать основные новеллы закона, которые носят 
частно-правовой характер; обосновать отдельные правоприменительные риски 
в связи с реализацией новых положений законодательства в рассматриваемой 
сфере; обозначить потребности в дальнейшей научной разработке отдельных 
проблем, прежде всего, в области гражданского и предпринимательского права.  

Появление любого нового закона сопровождается комментариями о 
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В последнее время в условиях геополитической и экономической 
нестабильности и неопределенности для большинства государств в целом, и 
для России, в частности, явились периодом борьбы за эффективность 
экономического развития и повышения уровня конкурентоспособности. 
Возникшие на этом пути проблемы потребовали комплекса мер, выходящих за 
рамки компетенции и финансовых возможностей отдельно взятых 
государственного и частного сектора. Одним из главных направлений развития 
государственного сектора стало привлечение частного капитала в 
финансирование и развитие инфраструктурных и иных социально-
экономических проектов. Создавая нормативно-правовые условия и поощряя 
процесс  формирования ГЧП, государство существенно расширяет 
пространство для свободного движения капитала, в том числе, для  сфер, 
которые ранее были не доступны, пополняет перечень эффективных методов 
ведения хозяйства, перекладывая функции управления принадлежащей 
государству  собственностью на частный сектор, который, в свою очередь, 
обладая большей инновационной и инвестиционной мобильностью. Пользуясь 
государственными активами и гарантиями, частный капитал вносит в 
экономику организационно-управленческий опыт, знания, ноу-хау, 
минимизирует риски предпринимательской  деятельности,  обеспечивая в 
конечном итоге экономический рост и успех экономических преобразований.  

Усиление интереса к частным предприятиям со стороны государства с 
точки зрения использования их потенциала в целях финансирования, создания 
и реализации специальных проектов, направленных на развитие 
инфраструктуры привели к появлению такого нового феномена, как 
государственно-частного партнерства.  

Достижение эффективности функционирования государственно-частного 
партнерства возможно в условиях целостного подхода, предусматривающего 
интеграцию политических и институциональных процессов. Одной из 
основных проблем, с которыми сталкиваются все государства, стремящиеся 
развивать институт государственно-частного партнерства, является проблема 
учреждения новых и развития существующих институтов, выработки процедур 
и процессов, обеспечивающих эффективность функционирования ГЧП. Данный 
факт определяет степень значимости институциональной составляющей в 
исследованиях и развитии ГЧП. 

Механизм реализации проектов ГЧП в новых российских реалиях – это 
сотрудничество государственного и частного секторов с целью оказания 
социальных услуг, финансирования строительства объектов в области 
инфраструктуры и управления ими. Механизм ГЧП, как эффективный метод 
поиска партнеров государства среди компаний частного сектора, все шире 
используется во всем мире, имеется и российская практика реализации таких 
проектов.  

Следует выделить ряд задач реализации проектов ГЧП с точки зрения 
государственного сектора:  

 • возможность привлечения крупных частных инвестиций в ключевую 
транспортную инфраструктуру (например, в строительство шоссейных и 
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железных дорог), и в активы социальной инфраструктуры (например, в 
строительство школ и больниц);  

• повышение эффективности использования государственных средств;  
• более эффективное управление объектами инфраструктуры;  
• значительная экономия затрат на эксплуатацию и техническое 

обслуживание объектов инфраструктуры;  
• стимулирование инноваций, как следствие, конкуренции. 
В таких условиях для государственных корпораций важно поддерживать 

свою высокую конкурентоспособность. В первую очередь, она как раз 
достигается за счет экономии средств и внедрения инновационных технологий 
производства.  

Необходимо также выделить ряд факторов, которые могут оказывать 
влияние на уровень конкурентной борьбы за получение проектов ГЧП.   

1. Многие компании, занимающиеся проектами ГЧП (даже крупные 
транснациональные корпорации), не располагают ресурсами, необходимыми 
для ведения конкурентной борьбы за все проекты ГЧП во всем мире. Поэтому 
им необходимо проводить стратегический отбор проектов, на реализацию 
которых они могут претендовать. В этой связи государственным органам важно 
повысить привлекательность своих проектов ГЧП для международного рынка, 
чтобы на основе здоровой конкуренции получить выгоду от реализации 
проектов.    

2. Масштабы программы ГЧП и наличие успешно осуществленных 
проектов. Потенциальных участников проектов ГЧП со стороны частного 
сектора привлекают, те государства, где разработаны и внедрены программы 
осуществления проектов ГЧП по сравнению со странами, в которых 
реализуются разовые проекты. Наличие таких программ обеспечивает 
компаниям возможность наладить деятельность в новой для них стране, открыв 
там офис, подобрав кадры и адаптировавшись к местному законодательству, а 
затем приступить к повсеместной реализации целого ряда проектов. Поэтому 
наибольшая конкуренция за проекты ГЧП отмечается в тех странах, где 
существуют крупные программы реализации таких проектов.   

3. Успешное осуществление первых проектов ГЧП чрезвычайно важно для 
повышения уровня конкуренции в отношении проектов будущих периодов. 
Успешный прецедент в значительной мере способствует усилению 
привлекательности местного рынка ГЧП и способствует повышению 
конкуренции, поскольку укрепляет доверие к нему со стороны частного 
сектора. По мере укрепления такого доверия возрастает число компаний, 
желающих принять участие в конкурсах по проектам ГЧП.  

Заключение и выводы.  
Резюмируя, можно сказать, что интерес компаний частного сектора в 

проектах ГЧП и их активность в соответствующих конкурсах могут зависеть от 
таких факторов, как масштабы программы по реализации проектов ГЧП в 
стране,  наличие успешно осуществленных социальных и инфраструктурных 
проектов, с также развитая законодательная основа для успешной и 
эффективной реализации таких проектов. Поэтому принятых федеральный 
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закон № 224-ФЗ в целом, по нашему мнению, придаст вектор развития 
специализированному законодательству о ГЧП, в большей степени будет 
способствовать согласованности актов публичного и частного права, которые 
сопричастны к регулированию отношений при реализации проектов ГЧП. 
Представляется, что новый закон может выполнить свою системообразующую 
миссию для построения и развития всей системы специализированных 
источников права в области ГЧП в целях повышения эффективности и 
управляемости государственно-частных партнерств.  
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Аннотация. В работе рассматривается концептуальная модель, 

представляющая собой основу имитационного моделирования реализации 
проекта. Выделены и охарактеризованы компоненты концептуальной модели: 
события, процессы, зависимости между ними. Показаны особенности 
представления событий и процессов. Последние дифференцированы по двум 
существенно отличающимся группам: процессы, ориентированные на время, и 
процессы, ориентированные на результат. Предусмотрена унификация 
представления событий и процессов, обеспечивающая возможность  
дальнейшей интеграции компонентов концептуальной модели  в рамках 
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имитационной модели. 
Ключевые слова: проект, концептуальная модель, имитационное 

моделирование. 
The article deals with a conceptual model, represented as the basis of the 

project simulation modeling. Such components of the conceptual model as events, 
processes, dependencies have been allocated and characterized. There were also 
shown features of the event and process representation. The process representation 
features are divided into two significantly different groups, such as time-based and 
result oriented processes. The work is provided with the unification of views on 
events and processes, that allows further components integration of conceptual model 
within the simulation model. 

Keywords: project, conceptual model, simulation modeling. 
Вступление. 
Строительные проекты в силу своего уникального характера связаны со 

значительной неопределенностью. Эта неопределенность с течением времени 
будет только увеличиваться вследствие сокращения желаемых сроков 
строительства и распространения предлагаемых услуг  на весь жизненный цикл 
здания (включая эксплуатацию). В связи с этим представляется 
целесообразным совершенствование системы управления проектами на основе 
использования математических методов.  

Обзор литературы. 
Различные аспекты управления строительными проектами 

рассматриваются в работах  В.В. Бузырева, Г.И Воропаева, В.А. Заренкова, 
М.Л. Разу, Th. Busch, G. Girmscheid, G. Goebels, K. Derks, Р. R. Flanagan, A. 
Franke, R. Hölscher, U. Schnorrenberg. Однако результаты этих работ не 
учитывают проблемы целостного управления ходом проекта c использованием 
методов имитационного моделирования.  

Входные данные и методы. 
Концептуальная модель создается для реалистичного отображения хода 

проекта в произвольно  выбранные моменты времени. К элементам, 
характеризующим реализацию проекта, относятся прежде всего затраты, 
выполнение плана работ или количество работ, выполненных к определенному 
моменту времени (прогресс проекта). При этом модель должна учитывать как 
плановые ограничения, так и выполнение плана. Качество выполнения 
отдельных работ концептуальная модель во внимание не принимает. Однако 
она предполагает возможность дальнейшей интеграции оценки качества в 
систему описания проекта. 

Сначала модель строится без учета незапланированных внешних и 
внутренних воздействий на протекание и результаты проекта. Но в любом 
случае она должна предполагать, что впоследствии риски и возможные 
негативные влияния могут быть учтены, т.е.   может быть  установлено и 
оценено их влияние на протекание проекта. 

 Компонентами концептуальной модели являются события, процессы и 
связи между ними. Краткий обзор составных частей и их важнейших свойств 
представлен на рис.1. 
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Сроки  реализации событий могут быть фиксированными. Если при 
имитации возникает нарушение сроков, то выдается соответствующее 
сообщение. При этом предполагается учет дополнительных затрат 
(штрафные санкции). 

Для однозначного описания отдельных событий, встроенных в 
имитационную модель, и их свойств (параметров) должны разрабатываться 
карточки, условный вид которых представлен на рис.3. Для того чтобы 
позднее гарантировать правильное включение всех оцененных показателей в 
алгоритм расчетов, в карточке должны предусматриваться отдельные ячейки 
с номерами в квадратных скобках.    

С помощью такой схемы наряду с названием события (поле [1]) и его 
кодом ([2]) может быть установлено его место в структуре проекта ([3]-[6]), его 
очередность ([7]) с указанием соответствующих зависимостей ([8]), а также 
время, требующееся на его реализацию ([9]), и некоторые свойства. Свойствами 
события могут быть фиксированный срок ([10]), который должен точно 
выдерживаться, затраты при выполнении срока ([11]), а также дополнительные 
затраты при нарушении срока ([12]), т.е. штрафные санкции.  

Событие 
Название Код 

[1] Веха  V___                                    [2] 
Структура 
Уровень Название Код 
Фаза [3] [4] 
Укрупненный 
процесс 

[5] [6] 

Очередность 
Процесс-событие-код [7] Зависимости             [8] Временной интервал       [9] 
 НК* НН КК   
 НК НН КК   
Свойства 
Точный срок [10] 
Затраты при соблюдении срока [11] 
Затраты при нарушении срока [12] 

*НК − связь «начало-конец»; НН − связь «начало-начало»; КК − связь «конец-конец». 
Рис. 3. Карточка события 

 
Под процессом понимается последовательность действий, направленных 

на достижение определенной цели. Эта последовательность имеет 
фиксированные во времени начало и конец. Величины, учитываемые при 
имитационном моделировании, − начало, конец, уровень готовности и 
соответствующие затраты к каждому моменту времени. 

Если при реализации имитационной модели возникает нарушение сроков, 
то поступает соответствующее сообщение. Нарушение сроков (так же, как и в 
случае события) приводит к штрафным санкциям. 

Прогресс в реализации процесса может рассчитываться по-разному. 
Различаются два вида процессов: 

Тип I – процессы, ориентированные на время. 
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Прогресс в развитии процессов данного типа зависит от времени, т.е. от 
отношения времени, прошедшего от начала процесса,  к общему времени его 
реализации. Рис. 5 показывает отображение процессов, ориентированных на 
время. 

На рис.4 представлен пример заполнения карточки события. 
 

Событие 
Название Код 
V14  Снос старого здания                                        [1] Веха  V14                                    [2] 
Структура 
Уровень Название Код 
Фаза  Строительство              [3] F3               [4] 
Укрупненный 
процесс 

Возведение коробки здания                                                          [5] UP7             [6] 

Очередность 
Процесс-событие-код [7] Зависимости             [8] Временной интервал  [9] 
042 ∨НК НН КК  0 
045 ∨НК НН КК  0 
048 ∨НК НН КК  0 
Свойства 
Точный срок 31.03.2015                                 [10] 
Затраты при соблюдении срока 300000 руб.                                [11] 
Штрафные санкции при нарушении срока 230000 руб.                                [12] 

Рис. 4. Пример заполнения карточки события. 
 
 

Процесс I типа Степень прогресса 
от 0 до 100% от 0 до 100% (скачкообразная)  линейная во времени 

Момент 
времени 

t=0% PP* t=0%=0% PP t=0%=0% PP t=0%=0% 
t=x% PP t=х%=0% PP t=х%=пх% PP t=х%=х% 
t=100% PP t=100%=100% PP t=100%=100% PP t=100%=100% 

*PP t − степень прогресса процесса в момент времени t ( 0≤ t ≤100%). 
Рис.5. Отображение процессов, ориентированных на время. 

 
Тип 2 – процессы, ориентированные на результат. 
Этот процесс обычно развивается линейно и для него задается конкретное 

значение результирующего показателя.  
При учете затрат различают затраты, зависящие от времени, и затраты, 

зависящие от результата. 
Затраты, зависящие от результата, определяются степенью прогресса в 

достижении результата.  Далее они умножаются на долю затрат этого вида в 
общем объеме затрат на данный процесс. 

Затраты, зависящие от времени, определяются исключительно моментом 
времени реализации процесса.  Достигается ли при этом желаемый результат, 
не играет ни малейшей роли. 

Затраты, зависящие от времени, могут относиться к началу реализации 
процесса, к концу его реализации, развиваться скачкообразно (от 0 до 100%) 
или равномерно. Возможна комбинация различных вариантов. 
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Общие затраты определяются как сумма затрат, зависящих от результата, и 
затрат, зависящих от времени. 

Результаты. Обсуждение и анализ. Таким образом, мы рассмотрели 
концептуальную модель, лежащую в основе имитации хода проекта. На первом 
этапе ее реализации отсутствует учет качества выполненных работ. Кроме того, 
не предполагается незапланированных воздействий.  

Заключение и выводы. В работе охарактеризованы компоненты 
концептуальной модели: события, процессы, зависимости между ними. 
Подробно показаны особенности описания событий и процессов, 
предусмотрена унификация представления, обеспечивающая возможность  
интеграции компонентов концептуальной модели  в рамках имитационной 
модели. 
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Анотація. У роботі розглянуто особливості використання бюджетних 

важелів в економічному зростанні суспільства. Проаналізовано структуру 
державних видатків, обсяг і динаміку державних інвестицій в основний 
капітал, фактичне виконання плану за державними капітальними видатками, 
а також визначено кореляційну залежність ВВП від обсягу державних 
інвестицій в основний капітал. Запропоновано шляхи підвищення ефективності 
використання бюджетних важелів в активізації інвестиційного процесу в 
Україні. 

Ключові слова: інвестиційний процес, інвестиційно-інноваційна діяльність, 
капітальні вкладення, бюджетна політика, державні видатки, бюджетні 
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інвестиції, інвестиційна програма (проект). 
Abstract. The article deals with the consideration the features of using 

budgetary levers in the economic society grows. The structure of government 
spending, amount and dynamics of state investment in fixed assets, the actual plan 
implementation of public capital expenditures have analyzed. GDP correlation 
dependence on the amount of public investment in fixed assets have been defined. 
Budgetary lever’s efficiency increasing directions in activization of the investment 
process in Ukraine have offered. 

Keywords: investment process, investment-innovative activity, fixed assets 
investment, budgetary policy, government spending, budgetary investment, 
investment program (project). 

Вступ. Однією із основних умов досягнення довготривалих позитивних 
темпів зростання вітчизняної економіки є активна діяльність держави у 
фінансовому забезпеченні інвестиційної діяльності через бюджетні важелі, які 
мають забезпечувати нарощення фінансових ресурсів через механізми 
бюджетних інвестицій та опосередковано сприяти скорочення непродуктивних 
державних видатків і відповідного збільшення чистих заощаджень у 
розпорядженні недержавних секторів економіки. 

Бюджетна політика у багатьох країнах світу давно стала одним із вагомих 
інструментів регулювання інвестиційної активності. Отже, її ефективна 
реалізація в Україні може стати основою формування сприятливого 
макроекономічного середовища, забезпечення стабільності державних фінансів, 
високих темпів економічного зростання на основі кардинальної 
реструктуризації економіки у напрямі інноваційної моделі розвитку, 
стимулювання національного бізнесу у створенні конкурентних товарів і 
послуг та їх виведення на міжнародні ринки. 

Огляд літератури. Різні аспекти використання бюджетних важелів для 
забезпечення економічного зростання суспільства завжди були предметом 
наукових досліджень. На усіх етапах розвитку економічної системи вони 
посідали визначальне місце не лише як інструменти державного регулювання, а 
одночасно й як джерело економічного зростання.  

Зокрема, К. Павлюк зазначає, що «стратегічним напрямом розвитку 
суспільних відносин в Україні має бути посилення ролі держави в 
економічному й соціальному житті, а отже, і зростання ролі бюджету в цих 
процесах [1, с. 57]. У свою чергу В. Федосов та В. Опарін у монографії 
«Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями», формулюючи 
завдання державних фінансів, відмічають, що «державне фінансове 
господарство відіграє надзвичайно важливу роль у суспільстві. З одного боку, 
це господарство забезпечує функціонування інститутів держави і реалізацію її 
суспільних функцій. З іншого – функціонуючи в межах єдиної фінансової 
системи, воно забезпечує збалансування індивідуальних, корпоративних і 
суспільних інтересів» [2]. Про значну роль бюджетних важелів в економічному 
зростанні суспільства й досягненні соціального прогресу також зазначав 
О. Василик [3]. У свою чергу вітчизняний учений Я. Жаліло, деталізуючи зміст, 
значення та функції бюджету в економічному зростанні, наголошує: 
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«державний бюджет має розглядатися не лише як кошторис надходжень і 
витрат, але насамперед – як засіб забезпечення макроекономічного 
збалансування та економічного зростання» [4]. 

Основний текст. У ході проведених дослідження динаміки економічних 
видатків бюджетів усіх рівнів в Україні ми з’ясували, що у процесі 
трансформаційних змін протягом 25 років форми й методи впливу держави на 
економіку зазнали суттєвих змін (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Видатки на фінансування економіки з бюджету України  

у 1992-2015 рр.  
Джерело: Складено авторами за даними [5] 
 
Як свідчить статистика, найбільший рівень видатків на економічну 

діяльність (як частки від ВВП та частки у структурі видатків зведеного 
бюджету України) мав місце у 1994 р. – 21,7% та 48,3% відповідно. Найгіршою 
була ситуація у 2014 р., коли частка економічних видатків у видатках зведеного 
бюджету скоротилася до 8,3%, а у відношенні до ВВП 2,8%. У 2015 р. ситуація 
покращилась – частка видатків на економічну діяльність зросла до 13,29% у 
загальних видатках зведеного бюджету й до 3,4% до ВВП. 

Що стосується структури державних видатків, то їх частка є індикатором 
тієї чи іншої функції держави. Як вказують дані Рахункової палати України за 
останні п’ять років про виконання Державного бюджету України, одним із 
пріоритетів у сфері видатків є соціальне спрямування бюджету (табл. 1).  

Отже, зростання бюджетних коштів відбувається за такими напрямами як 
соціальний захист та соціальне забезпечення (26,4% від загальних видатків 
зведеного бюджету за 2014 р.), загальнодержавні функції (14,7%), охорона 
здоров’я (10,9%), освіта (19,4%) й міжбюджетні трансферти (24,5%). Тобто 
можемо стверджувати, що головні інструменти бюджетної політики – видатки 
мають переважно адміністративний та соціальний характер. 
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Таблиця 1. 
Структура видатків зведеного бюджету України [6] 

Показники 
2010 2011 2012 2013 2014 

млн. 
грн. % млн. 

грн. % млн. 
грн. % млн. 

грн. % млн. 
грн. % 

Загальнодержавні 
функції 34694 11,41 39997 11,99 54590 11,09 61702 12,20 76846 14,6

9 
Оборона  11347 3,74 13241 3,97 14486 2,94 14 844 2,93 27365 5,23 

Громадський 
порядок, безпека 
та судова влада 

28571 9,41 32415 9,72 36681 7,45 39409 7,79 44865 8,58 

Економічна 
діяльність 36030 11,87 44772 13,43 62377 12,67 50758 10,03 43638 8,34 

Охорона 
навколишнього 

середовища 
2293 0,76 3008 0,9 5298 1,08 5594 1,11 3482 0,67 

Житлово-
комунальне 

господарство 
844 0,28 324 0,1 20059 4,07 7704 1,52 17808 3,40 

Охорона здоров’я 8759 2,89 10224 3,07 58454 11,87 61569 12,17 57150 10,9
2 

Духовний та 
фізичний розвиток 5166 1,7 3830 1,15 13639 2,77 13661 2,70 13 858 2,65 

Освіта 28808 9,49 27233 8,17 101561 20,62 105539 20,86 100110 19,1
4 

Соціальний захист 
та соціальне 
забезпечення 

69311 22,83 63540 19,05 125307 25,45 145063 28,68 138005 26,3
8 

Кошти, передані у 
бюджети інших 

рівнів 
77766 25,62 94875 28,45 124460 0 118566 23,44 128357 24,5

4 

Всього 303589 100 333459 100 492455 100 505844 100 523126 100 

 
При дослідженні впливу державних важелів на економічне зростання 

суспільства окрему увагу слід приділяти бюджетним інвестиціям. Головним 
призначенням державних інвестицій на думку іноземних економістів 
В. Ейстерлі та С. Ребело – є створення та модернізація основних засобів, 
призначених для виробництва суспільних послуг. Проте не менш важливим 
напрямом є інвестування бюджетних ресурсів в інфраструктуру, що виключно 
позитивно впливає на економічний та соціальний розвиток країни [7].  

Основним джерелом для фінансування державних інвестицій є кошти 
Державного бюджету України; кошти місцевих бюджетів у вигляді капітальних 
видатків. Переважно бюджетні інвестиції виділяються на реалізацію проектів за 
такими напрямами як: розвиток паливно-енергетичного комплексу та 
впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій; машинобудування; 
розвиток соціальної сфери, розширення та нарощування обсягів виробництва 
товарів широкого вжитку та послуг для населення; виробництво 
конкурентоспроможної продукції, що поставляється на експорт; розвиток 
агропромислового комплексу; прискорення розвитку медичної та 
мікробіологічної промисловості; подолання наслідків Чорнобильської 
катастрофи та ін.  
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Якщо проаналізувати фактичне виконання плану за державними 
інвестиціями (капітальними видатками) на основі звітних матеріалів Державної 
казначейської служби України [8], то можемо виявити, що жодного разу за 
останні вісім років він не виконувався, ні за державним, ні за місцевими 
бюджетами. Найменше виконання плану капітальних видатків було у 2008 р., 
коли із запланованих 27922 млн. грн. з державного бюджету в економіку 
України було направлено лише 720 млн. грн., або 2,58%. Суттєве невиконання 
відбулося і в 2014 р. – лише 49,93%, що було зумовлено соціально-
економічною кризою та військовими діями на Сході країни.  

Стосовно обсягу та динаміки державних інвестицій в основний капітал 
варто зазначити, що найбільшою їх частка у загальній структурі джерел 
фінансування інвестицій в основний капітал була у 2004 р. – 10,5% (рис. 2.). У 
2009-2011 рр. спостерігалась активізація державних інвестиційних вкладень, за 
три роки їх сума збільшилась у двічі з 10848 млн. грн. до 21710 млн. грн., що 
було пов’язано передусім із реалізацією інфраструктурних проектів за рахунок 
бюджетних асигнувань до ЄВРО-2012. 

 

 
Рис. 2. Частка державного та місцевих бюджетів у структурі джерел 

фінансування інвестицій в основний капітал, %  
Джерело: Складено авторами за даними [9] 
 
Однак, починаючи із 2012 р. відбувається різке зниження обсягів 

інвестицій за рахунок державного бюджету, а саме: у 2013 році до 2,2%, а у 
2014 р. лише 0,7%. За попередніми розрахунками у 2015 році ця частка 
становить близько 1%. 

Це ж стосується і частки державних капітальних вкладень у ВВП країни. 
Так упродовж 2013-2014 рр. частка капітальних інвестицій із державного 
бюджету знизилась з 1,22% у 2012 р. до 0,45% у 2013 р. і до 0,1% у 2014 р.. 
Аналогічна ситуація і з регіональними капітальними вкладеннями – вони 
скоротилися з 0,65% у 2012 р. до 0,34% у 2014 р. [9]. 

Якщо проаналізувати кореляційну залежність ВВП від обсягу інвестицій в 
основний капітал за рахунок державних інвестицій (державного та місцевого 
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бюджетів), то можемо відмітити надзвичайно низьку залежність – (R2=0,2283) 
(рис. 3). Це означає, що державні інвестиції є незначними для розвитку країни, 
а їх використання не є ефективним. Державні кошти на відміну від інших 
джерел (власних та кредитів банків) за останні роки не стали для економіки 
України дієвим важелем активізації інвестиційної та інноваційної діяльності 
суб’єктів господарювання. 

 
Рис. 3. Кореляційна залежність ВВП від державних інвестицій в основний 

капітал 
Джерело: Складено авторами за даними [9] 
 
Центральною проблемою у сфері використання бюджетних важелів в 

економічному зростанні варто назвати скорочення реальних обсягів 
капітальних вкладень за рахунок бюджету (рис. 4). Також політика державних 
інвестицій здійснюється за відсутності середньо- та довгострокового 
бюджетного планування, що обумовлює її низьку результативність. Ці явища 
негативно впливають на формування фінансового потенціалу держави та інших 
суб’єктів господарювання. Із цих позицій передумови ефективності та дієвості 
бюджетних важелів в інвестиційній сфері повинні забезпечувати здатність 
держави ставити і досягати стратегічні орієнтири розвитку відповідно до 
національних інтересів, виконувати завдання, пов’язані із впливом на 
соціально-економічні процеси, дотримуватися визначених пріоритетів із 
застосуванням важелів, властивих ринковій економіці.  

Насамперед мають бути закладені основи державної інвестиційної 
політики, яка здатна забезпечити адекватне реагування держави на 
найважливіші виклики, у тому числі, пов’язані зі світовими кризовими 
процесами, тенденціями економічного розвитку – глобалізацією і 
постіндустріальною модернізацією. За таких обставин ключовим завданням має 
стати випереджальне нарощування державних інвестицій, що засвідчить 
покращення ділової активності в державі, а також буде потужним імпульсом 
економічного зростання. При цьому стратегічним орієнтиром варто визначити 
виведення обсягу капітальних видатків на рівень не менше ніж 25 % видатків 
зведеного бюджету, при умові обов’язкового удосконалення механізмів 
розподілу інвестиційних коштів та контролю за їх використанням.  

 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 41 





 Том 9. Выпуск 4(41)                                                                                                                                    Экономика  

зменшить технологічний розрив з розвиненими країнами; 
 упровадження енергозберігаючих технологій та використання 

відновлювальних енергоресурсів з метою зниження енергоємності ВВП; 
 переходу від селективної державної підтримки окремих галузей до 

розвитку перспективних міжгалузевих бізнес-мереж, які поєднуватимуть 
виробничий, науково-технологічний та інноваційний потенціал підприємств. Це 
сприятиме виникненню ефективних форм співробітництва, розвитку 
аутсорсингу та субконтрактингу; 

 запровадження державних субсидій на виведення з експлуатації 
застарілих необоротних активів, проведення НДДКР і забезпечення контролю 
за цільовим їх використанням шляхом встановлення для одержувачів 
нормативів з виробництва та/або експорту продукції, а також відповідних 
механізмів звітності та контролю; 

  підвищення ролі держави як інвестора при реалізації інноваційних 
проектів на принципах державно-приватного партнерства, а також 
запровадження механізмів державного страхування ризиків, пов’язаних з 
інноваційною діяльністю; 

 створення системи персональної відповідальності й забезпечення 
ефективного контролю використання бюджетних коштів на усіх стадіях 
виконання цільових програм; 

 активного запровадження місцевих гарантій, які можуть надаватися за 
рішенням відповідної місцевої ради для забезпечення повного або часткового 
виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання – резидентів 
України, що належать до комунального сектору економіки, розташовані на 
відповідній території та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних 
програм, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури або 
впровадження ресурсозберігаючих технологій; 

 спрямування достатніх обсягів бюджетних коштів на компенсацію 
відсотків за кредитами комерційних банків наданими підприємствам для 
реалізації інвестиційних та інноваційних проектів. Такий механізм дозволить 
збільшити приватні інвестиції у реальний сектор економіки, активізує 
фінансову систему країни, та з іншого боку – створюватиме сприятливі умови 
для модернізації підприємств та підвищення їх енергоефективності; 

 посилення ролі в інвестиційному процесі фінансових ресурсів 
інституційно–відокремлених державних фондів розвитку або національних 
інвестицій, що мають цільове призначення, являються самостійною ланкою 
фінансової системи і входять до складу державних фінансів; 

 запровадження механізму профіцитного фінансування інвестиційних 
програм. Цей інструмент бюджетної політики визначено Бюджетним кодексом 
України [10], його зміст полягає у наступному: у разі перевиконання за 
підсумками трьох кварталів надходжень державного бюджету на 15% 
порівняно з бюджетним розписом Кабінет Міністрів України зобов’язаний 
подати на розгляд до Верховної Ради України відповідний проект закону про 
внесення змін до закону про державний бюджет, яким надпланові надходження 
державного бюджету спрямувати на реалізацію пріоритетних інвестиційних 
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програм (проектів). 
Зазначені нами напрями ефективного використання бюджетних важелів в 

інвестиційному процесі мають стати концептуально важливим інструментом 
реалізації фінансової політики держави у сприянні економічного зростання на 
основі проведення модернізації економіки держави й підвищення її 
конкурентоспроможності на світових ринках. 

Висновки. Підсумовуючи проведене дослідження зазначимо, що державні 
кошти на відміну від інших джерел (власних і кредитів банків) за останні роки 
не стали для економіки України дієвим важелем активізації інвестиційної та 
інноваційної  діяльності суб’єктів господарювання. Центральною проблемою у 
сфері формування фінансового потенціалу держави для забезпечення 
економічного зростанні визнано скорочення реальних обсягів капітальних 
вкладень за рахунок бюджетів різних рівнів. 

Незважаючи на те, що реальне збалансування бюджету має охоплювати як 
підвищення дисципліни надходжень, так і раціоналізацію бюджетних видатків, 
на практиці збільшення частки фіскального перерозподілу ВВП фактично не 
супроводжувалося здійсненням державою політики видатків, що мала б 
економічну спрямованість та була підпорядкована реалізації стратегічних 
завдань економічного розвитку країни. Визначивши пріоритетом соціальну 
спрямованість бюджетних видатків та орієнтуючись на завдання мінімізації 
дефіциту бюджету, уряд обмежує інвестиційну функцію бюджету, що гальмує 
оновлення економіки і запровадження інновацій. Як результат – низька 
ефективність використання бюджетних важелів, структурна деформація 
ринкового середовища та значні дисбаланси розвитку національної економіки.  
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Аннотация: в статье представлена товарная структура по экспорту и 

импорту дальневосточных территорий в страны азиатско-тихоокеанского 
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Вступление. 
Развитие Дальнего Востока России является одним из важнейших 

направлений внешнеэкономической политики России, направленной на 
интеграцию в систему международных отношений АТР. С 1999 года на 
Дальнем Востоке можно выделить рост экспортной активности. В значительной 
степени этому способствовали увеличение объемов производства рыбной 
продукции, усиление экспортной направленности горнорудной, нефтяной и 
нефтегазоперерабатывающей промышленности. Многие вопросы 
перспективного развития внешнеэкономических связей ДВФО решались в 
сентябре 2012 года на саммите АТЭС. Было отмечено, что развитие внешней 
торговли Дальнего Востока содействует развитию экономики региона, а также 
интеграции экономики России через ее дальневосточный регион в АТР. Чтобы 
достичь этого, государство должно всецело поддерживать Дальний Восток с 
точки зрения финансирования, проводить внешнеэкономическую политику, 
основанную на принципах экспортной ориентации. Внешнеторговая политика 
должна быть направлена на стимулирование экспорта, эффективное 
использование прямых иностранных инвестиций, расширение рынков сбыта. 
Это позволит увеличить экспортный потенциал региона, улучшит положение 
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Abstract. In the paper we discuss the issues of forming an exit strategy 
organization to external markets, are offered variants of strategy to expand the 
export market boundaries for the machine-building enterprise. 

Key words: exports, export strategy, market boundaries 
Вступление. 
Низкая доля высокотехнологичной продукции в экспорте РФ 

обусловливает необходимость усиления присутствия предприятий 
машиностроения на мировых рынках, что неоднократно отмечалось в решениях 
Правительства РФ. Это обусловливает необходимость разработки стратегий 
выхода на мировые рынки.   

Обзор литературы. 
В настоящее время существует значительное количество исследований, 

связанных с разработкой стратегий предприятий (И. Ансофф, А.Чандлер, 
А.А.Томпсон, А.Дж. Стрикленд, Т.А.Богданова, А. П. Градов), в том числе 
стратегий выхода на внешние рынки (Дениэлс Джон Д., Радеба Ли Х., О.С. 
Виханский, И.А. Пивоваров и другие). При всем множестве различных 
вариантов стратегий выбор для конкретной организации ограничен. 

Основной текст. 
В 2014 году Российская Федерация экспортировала продукции на 498 

млрд. долларов, занимая 11 место в мировом экспорте с долей 2,6%. В течение 
2005–2014 годов позиции России в мировом товарообороте значительно 
менялись. Начиная с 2011 года наблюдается тенденция снижения объемов 
российского экспорта и доли РФ в мировом экспорте товаров (табл.1). В 
настоящее время более 60% в структуре российского экспорта составляют 
топливно-энергетические ресурсы. 

Таблица 1 
Динамика позиций РФ в мировом экспорте  

Показатель 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Экспорт, млрд. долл 243,6 400 522 529 523 498 
Доля в мировом 
экспорте, % 2,3 2,6 3,6 2,9 2,8 2,6 
Место в мировом 
экспорте 13 12 6 8 10 11 

Составлено по данным [1] 
 
Доля продукции машиностроения (в соответствии с товарной 

номенклатурой ВЭД товарные группы 84-91) в экспорте РФ не превышает 7% 
при том, что в мировом товарообороте эта доля составляет 36–38%  (табл.2). 
Для предприятия энергетического машиностроения, доля экспорта которого 
находится на уровне 20-30% с наметившейся тенденцией снижения объемов 
реализации на внешних рынках в течение последних 5 лет, возможно 
применение стратегий нескольких групп.  

Из группы альтернативных стратегий подходит стратегия проникновения 
на рынок и стратегия развития рынка, из стратегий завоевания и расширения  
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Таблица 2 
Доля продукции машиностроения в мировом и российском экспорте  

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 

Доля РФ в мировой торговле 
продукцией машиностроения, % 

0,24 0,23 0,40 0,43 0,28 

Доля машиностроения в  
экспорте РФ, %  

4,05 3,59 5,70 6,33 4,01 

Доля машиностроения в 
мировом экспорте, %  

38,49 36,20 36,45 36,75 37,44 

Составлено по данным [2] 
 

зарубежных рынков возможна стратегия расширения границ рынка, а из 
локальных стратегий организация может применить стратегию исчерпания. Тем 
не менее, стратегия проникновения на рынок используется при растущем 
ненасыщенном рынке и не подходит исследуемой организации, поскольку 
рынки не являются растущими. Стратегия развития используется при 
возникновении новых сегментов рынка и не до конца соответствует 
организации, поскольку она расширяет имеющиеся сегменты. При стратегии 
исчерпания («снятия сливок») устанавливаются максимальные цены на 
продукцию, что является целесообразным на новых рынках или для 
инновационных товаров. Стратегия расширения границ рынка («старый товар – 
новый рынок») используется организациями для внедрения имеющейся 
продукции на новые рынки или сегменты потребителей за рубежом. Для 
предприятий, работающих в узком сегменте продукции, можно использовать 
две стратегии: развития и расширения границ рынка. Для организации 
возможно сочетание выбранных стратегий или выбор одной. 

Стратегия развития рынка – это маркетинговая стратегия по расширению 
границ рынков, с помощью которой организация увеличивает сбыт продукции 
за счет новых рынков или расширения имеющихся. Данная цель достигается 
путем завоевания новых географических рынков, выхода на новые сегменты с 
имеющимся спросом, усовершенствованием методов распределения и каналов 
сбыта, участия в международных выставках и ярмарках, усовершенствования 
рекламной деятельности, участия на интернет–площадках, использования 
электронной рассылки потенциальным потребителям и формирования типового 
контракт для международных покупателей. 

При выборе нового иностранного рынка организация концентрируется на 
интенсивном развитии выпускаемой продукции. При удачном использовании 
стратегии организация в дальнейшем может использовать стратегию 
проникновения на рынок. Выделяют несколько условий  эффективного 
использования стратегии развития рынка, в частности, успешность компании в 
существующей деятельности и возможность распространения своего 
успешного опыта на новые рынки (наличие уникальных товаров, технологии, 
форм построения и ведения бизнеса); ненасыщенность новых рынков, низкие 
барьеры входа на данный рынок и неудовлетворенность спроса в области, где 
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компания успешна; высокие темпы роста нового рынка; наличие у компании 
дополнительного капитала для развития и закрепления компании на новых 
рынках [3]. 

К основным тактическим решениям предприятия, использующего 
стратегию развития рынка, относятся работа на увеличение узнаваемости 
товара и покупок со стороны потребителей, формирование положительного 
отношения к торговой марке, формирование базы потенциальных клиентов и 
проведение встреч с заинтересованными лицами. 

Для реализации стратегии могут быть предложены следующие варианты 
продвижения товаров компании на новые рынки: участие в международных 
выставках – непосредственный контракт с потенциальными покупателями на 
мировом рынке,  использование электронных ресурсов – наименее затратный 
путь поиска новых рынков и потенциальных покупателей. 

Анализ планируемых в 2015 году выставок и ярмарок, 
специализирующихся на продукции энергетического машиностроения,  
позволил выявить  две выставки, на которых предприятие наиболее эффективно 
может представить продаваемую продукцию: газовые турбины и нагнетатели – 
«PTC Asia 2015» в Шанхае (КНР) и «PaWex-Comp 2015» в Стамбуле (Турция), 
участие в которых предположительно позволит увеличить на четверть 
количество внешнеторговых контрактов.  

Перспективным направлением для реализации стратегии расширения 
границ экспортных рынков с точки зрения количества участников и 
направлений торговли  является участие в электронных торговых площадках, в 
частности, Tradekey (Саудовская Аравия) и Ecplaza (Азия).  

Участвуя в международных выставках и ярмарках, работая с 
потенциальными покупателями на интернет–площадках, предприятие имеет 
возможность расширить границы экспортных рынков и наладить 
внешнеэкономические отношения с участниками из новых для предприятия 
стран.  

Заключение и выводы. 
В работе были рассмотрены возможные стратегии выхода российских 

предприятий машиностроения на внешние рынки. Для предприятия 
энергетического машиностроения предложена стратегия расширения границ 
экспортных рынков и варианты продвижения товаров компании на новые 
рынки. 
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Анотація. У статті досліджуються проблеми наддержавного 

регулювання діяльності транснаціональних корпорацій (ТНК), зокрема 
найбільших із них на сьогодні – американських – у добу глобалізаційних 
трансформацій. Здійснено хронологічний огляд розвитку передумов та 
інститутів нормативного регулювання діяльності ТНК у міжнародному 
контексті. 

Ключові слова: транснаціональні корпорації, наддержавне регулювання, 
глобалізація, міжнародна діяльність, міжнародні інститути. 

Abstract. An article deals with the problems of overnational American 
transnational corporations’ (TNC’) regulation in condition of Globalization’ 
transformations. Chronological review TNC’ functioning regulation preconditions 
and institutes development in international context is being done. 

Keywords: transnational corporations, overnational regulation, Globalization,  
international activities, international institutions. 

Вступ.  
ТНК сьогодні являються не тільки лідируючим оператором у системі 

міжнародної торгівлі і трансферу капіталів і нових технологій, але й 
ініціатором створення закритої стрімко зростаючої системи міжнародної 
економіки, тобто такої, що здійснюється в межах транснаціональної організації, 
хоч і перетинаючи національні кордони держав. Тому питання регулювання 
діяльності цих структуроутворюючих, з погляду їх масштабів і впливу, 
суб’єктів світового економічного простору, постають дедалі більш 
актуальними. 

Огляд літератури.  
Питаннями принципів діяльності і міжнародного імперативного 

регулювання діяльності крупних і впливових ТНК займались такі вчені, як 
Зімєнков Р.І., Морозова Л.А., Чепурда Л.М., Шумілов В.М., зарубіжні Голдсміт 
І., Салліван М. та ряд інших. Проте вплив глобалізаційних процесів на функції 
держави, міжнародних урядових і неурядових організацій в питаннях 
регулювання економічної діяльності транснаціональних корпорацій, зокрема 
американських як найбільш масштабних, залишається недостатньо 
дослідженим. 
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Основний текст.  
Інструменти макроекономічного регулювання господарської діяльності 

зарекомендували себе як ефективні на попередньому етапі розвитку світового 
господарства. Наразі ж, погоджуючись з Чепурдою Л.М., державне управління 
економічними процесами повинне зміщатися убік регіональних програм і 
політик, зокрема науково-технологічного забарвлення [1]. Сутність такого 
підходу полягає у тому, що регіональна влада не просто створює умови для 
діяльності компаній, які самі виробляють і погоджують рішення в умовах 
вільного ринку, а в тім, що визначаються пріоритетні технології і технологічні 
платформи, що підтримуються цільовими програмами.  

Такі зміни у підходах до політики регулювання є раціональними і 
вигідними для Сполучених Штатів у забезпеченні ефективного функціонування 
їх ТНК. Якщо ж говорити про світовий економічний простір, то нагальним 
постає розвиток наддержавних інститутів регулювання діяльності ТНК у 
такому ж контексті, тобто розробка інститутів, інструментів та нормативного 
забезпечення на наддержавному рівні, але у межах регіональних угруповань 
для врахування інтересів як країн-членів даних об’єднань, так і забезпечення 
оптимальних умов для самих корпорацій, які здійснюватимуть діяльність в 
однорідному за характеристиками економічному полі. 

Варто звернутись до історії, враховуючи світовий досвід здійснення 
процесу створення єдиного міжнародного стандарту у господарських 
взаємовідносинах між ТНК і країнами, в яких функціонують філії корпорацій. 
Розпочавшись у 20-ті роки XX ст він продовжується і сьогодні. Різноманітні 
угруповання країн проводили переговори та укладали численні угоди, 
більшість із яких одночасно містили пропозиції щодо створення сприятливого 
інвестиційного середовища для іноземних інвестицій та щодо прав урядів 
приймаючих країн здійснювати вплив на функціонування на власній території 
закордонних філій ТНК. Протилежність характеру інтересів закордонних фірм і 
приймаючих країн не дає можливості підвести процес створення єдиного 
міжнародного стандарту відносин до логічного завершення. 

Необхідність укладення угоди про єдину економічну політику щодо ТНК 
назріла з боку промислово розвинутих країн вже на початку 70-х років. 

У 1970 р. країни Андської групи (Болівія, Чилі, Колумбія, Еквадор, Перу, 
Венесуела) прийняли так званий Андський кодекс. Згідно з правилами кодексу 
було запроваджено обмежувальний режим щодо регулювання з боку держави 
закордонних інвестицій у регіоні. Жорсткі державні регулюючі заходи не могли 
не викликати негативної реакції інвестуючих ТНК. У результаті єдині 
регулюючі правила в країнах Андської групи знизили обсяги припливу 
закордонних інвестицій у регіон. 

З метою формулювання обов’язкових правил поведінки ТНК Економічна і 
Соціальна рада ООН створила Комісію з транснаціональних корпорацій. У 1976 
р. комісія ООН ЮНКТАД ухвалила рішення про початок переговорів з питань 
поведінки ТНК щодо передачі технологій і здійснення дій, які обмежують 
ділову активність. 

Проблеми посилення контролю за діяльністю ТНК з боку країн, що 
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розвиваються, виникла ще наприкінці 60-х років і були пов’язана із хвилями 
націоналізації та нафтовою кризою, що призвела до зростання впливу на 
світове господарство нафтовидобувних країн, у тому числі й на СРСР. У 1972 р. 
було створено групу, яка згодом дістала назву Міжурядової робочої групи з 
розробки проекту Кодексу поведінки ТНК. Проте між країнами виявилися 
серйозні розбіжності як у питанні про зміст Кодексу, так і щодо його 
призначення. 

Делегації провідних промислово розвинених країн дотримувалися  
положення, що Кодекс, в першу чергу, повинен захистити ТНК від 
дискримінаційних дій приймаючої країни. З іншого боку, країни, що входять до 
“Групи 77” (економічно слабкі країни, що розвиваються), за підтримки 
соціалістичних держав були схильні розглядати Кодекс як інструмент 
підвищення регулюючої ролі держави у господарських взаємовідносинах з ТНК 
і були переконані, що документ має сприяти мінімізації несприятливих 
економічних і політичних наслідків для незалежності приймаючих країн, 
пов’язаних з діяльністю ТНК. У результаті роботи над Кодексом сторони 
досягли згоди щодо того, що документ міститиме дві рівноправні частини: 
перша − діяльність ТНК, друга − взаємовідносини ТНК з урядами приймаючих 
країн. 

Іншим джерелом розбіжностей двох груп країн стало питання про 
відповідність Кодексу міжнародному праву. При підготовці проекту Кодексу 
також викликало суперечки формулювання положення про націоналізацію і 
компенсації. 

Заходи з узгодження положень проекту Кодексу поведінки ТНК привели 
до еволюції позицій країн. Так, позицію країн, що розвиваються і 
соціалістичних країн висловив Центр ООН з транснаціональних корпорацій: 
країнам, що розвиваються, не слід загострювати увагу на негативних наслідках 
діяльності ТНК, оскільки тільки завдяки закордонним інвестиціям даних 
корпорацій слаборозвинуті країни можуть інтегруватися у світову економічну 
систему. Окрім того, різко скоротилися, у порівнянні із 70-ми роками, темпи 
інвестицій ТНК для більшості країн, що розвиваються. 

У результаті зміни співвідношення сил у світовому господарському 
просторі на початку 90-х років інтерес до прийняття Кодексу з боку 
промислово розвинутих країн згас. Вони усвідомили, що за існуючої 
економічної ситуації більшість країн “Групи 77” неспроможна чинити істотний 
тиск на господарську діяльність ТНК-цій, як і на їх функціонування загалом. 

У рамках організації економічного розвитку й співробітництва (ОЕСР) 
діють дві тенденції. Одна тенденція полягає у посиленні контролю за 
діяльністю ТНК. Особливо вимагають цього Канада, Голландія, Швеція, 
Фінляндія, Норвегія. Профспілки також висунули свої вимоги в рамках даної 
тенденції.  

Другий напрямок полягає у намірі усунути будь-які перепони на шляху 
вільного переміщення прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Цього домагаються 
представники великого бізнесу, які є членами Промислового комітету ОЕСР. 
Зокрема, США здійснюють власну політику щодо ТНК. Її визначальним 
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напрямом стало пом’якшення режиму регулювання діяльності корпорацій 
даного типу. Загалом політику країн − членів ОЕСР щодо ТНК можна назвати 
“корпоративною” ініціативою. 

Для досягнення своїх цілей ОЕСР ще у січні 1975 р. створила Комітет з 
міжнародних інвестицій і транснаціональних корпорацій, який підготував 
Угоду про ТНК, яку було підписано 21 червня 1976 р. Дана угода сформувала 
сучасну систему розвитку міжнародних стандартів у регулюванні відносин 
ТНК із країнами, що приймають їхні інвестиції. 

Політика ОЕСР щодо ТНК ґрунтується на переконанні, що ТНК спроможні 
покращити економічну ситуацію в країнах-учасницях. Засобом досягнення цієї 
мети, на думку країн − членів ОЕСР, має стати всебічне поліпшення 
інвестиційного клімату. Угода про ТНК має намір поширити цей загальний 
підхід на всі країни. Водночас, основним недоліком Угоди є те, що вона не 
визначає чітких меж і принципів взаємовідносин між національними органами 
й ТНК. 

Угода про ТНК передбачає чотири інструменти взаємодії і кооперації у 
сфері прямих закордонних інвестицій і діяльності ТНК: національний режим, 
положення про стимули й перешкоди у сфері міжнародних інвестицій, рішення 
про суперечливі вимоги й директиви поведінки ТНК. Основним принципом 
діяльності сторін, на якому ґрунтується Угода, є принцип національного 
режиму. Відповідно до нього країни − члени ОЕСР зобов’язуються 
застосовувати до корпорацій, керованих компаніями інших країн, не менш 
сприятливі закони, регулятивні правила й адміністративні заходи, ніж до 
національних корпорацій. 

В Угоді про ТНК країни ОЕСР визначають зобов’язання ТНК, які останні 
повинні виконувати в будь-якій країні. Їх умовно можна поділити на шість 
напрямів: загальна політика сприяння розвитку, надання інформації, 
конкуренція, фінанси й податки, наука й технологія, екологія. 

В Угоді про ТНК продемонстровано західний стандарт діяльності ТНК. В 
Угоді регламентується, що “приймаюча країна є вільною в питаннях 
регулювання надходження закордонних інвестицій і створення на своїй 
території філій ТНК, однак після того, як іноземне підприємство стало 
суб’єктом підприємницької діяльності, відповідно до законодавства проти 
нього не можна застосовувати регулюючі заходи, відмінні від діючих щодо 
місцевих фірм”. 

Нормативні документи, які регулюють наддержавне регулювання 
діяльності ТНК країн − членів ОЕСР, постійно коригуються. Нова редакція 
кодексу поведінки ТНК країн − членів ОЕСР, прийнята у 2000 p., передбачає 
жорсткіші екологічні вимоги до діяльності закордонних філій, підвищення 
відкритості їхніх операцій і взаємовідносин з державними структурами 
приймаючих країн. 

Загроза політичної нестабільності й експропріації перешкоджає діяльності 
ТНК. У деяких промислово розвинутих країнах було створено організації зі 
страхування іноземних інвестицій. Першу таку національну систему було 
створено у США. Вона ставила за мету забезпечити гарантії американським 
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інвестиціям, спрямованим на відновлення економіки повоєнної Європи. У 1969 
р. було створено Корпорацію із захисту закордонних інвестицій (ОПІК). На 
сучасному етапі ОПІК страхує будь-які форми інвестицій американських ТНК 
за кордоном. 

Страхування інвестицій здійснюється від експропріації, війни, 
неконвертованості національної валюти приймаючої країни. З настанням будь-
якої з перелічених подій інвестор звертається до ОПІК з вимогою відшкодувати 
йому збитки. У разі розбіжностей обидві сторони (ТНК і ОПІК) звертаються до 
Арбітражного суду США. Здійснивши виплати ТНК, ОПІК, у свою чергу, на 
підставі угоди про захист інвестицій і за допомогою американського уряду 
вимагає від приймаючої країни відшкодування власних витрат. Така форма 
страхування закордонних інвестицій підвищує впевненість американських ТНК 
у їхньому збереженні. 

У самих Сполучених Штатах національна стратегія із залучення іноземних 
інвестицій знаходиться у зародковому стані. Так відмічає багато дослідників, 
наприклад російський вчений Зіменков Р.І.[2], самі американські дослідники, 
зокрема представники консалтингової служби OCO Global. 

Першою міжнародною системою, що страхує від політичних ризиків 
закордонні інвестиції ТНК у приймаючих країнах, а також пропонує набір 
технічних порад країнам, що розвиваються, як покращити інвестиційний клімат 
і збільшити приплив закордонних інвестицій, є Міжнародне аґентство з 
гарантій інвестицій (МІГА). Саме тому вступ до МІГА або укладання з ним 
угоди відкривають перед будь-якою країною перспективи отримання інвестицій 
ТНК. За цих обставин іноземні інвестиції ТНК у приймаючій країні підпадають 
під захист МІГА, що, у свою чергу, страхує корпорації від додаткових 
некомерційних ризиків. 

Для успішної діяльності ТНК навіть за допомогою МІГА необхідне 
існування обопільних умов про захист інвестицій між приймаючими країнами і 
країною, де знаходиться головний офіс корпорації. Як відомо, обопільні умови 
про захист і стимулювання іноземних інвестицій (або двосторонні інвестиційні 
договори − ДІД) − це обов'язкові міжнародні угоди між двома країнами, у яких 
кожна країна зобов’язується дотримуватися щодо ТНК стандартів, 
обумовлених у договорі. При цьому не можна говорити про безумовну 
відповідність ДІД міжнародним стандартам, оскільки загальні норми 
міжнародного права не можуть вилучити обмежувальні заходи з боку урядів 
приймаючих країн стосовно надходження у країну іноземних інвестицій. 
Переважна більшість ДІД залишають за приймаючими країнами право вільного 
регулювання ПІІ. 

Показовим прикладом такого підходу є ДІД між Росією і США, у якому 
договірні сторони погодилися з тим, що протягом найближчих п’яти років Росія 
зможе обмежувати приплив особливо значних інвестицій у свою економіку, 
якщо їхній розмір перевищуватиме поріг, встановлений у Законі Росії “Про 
закордонні інвестиції”. При цьому наголошується, що державні регулюючі 
заходи не повинні шкодити конкуренції і містити дискримінаційні обмеження 
на діяльність американських ТНК. Водночас можна говорити про 
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невизначеність щодо суворого дотримання даних зобов’язань з боку Росії в 
умовах останніх політичних подій. 

Суперечності між країнами, що уклали ДІД, вирішуються за ухвалою 
Міжнародного третейського суду, який складається з трьох членів: по одному 
від кожної сторони й один від третьої країни. Рішення суду є обов’язковим для 
країн, що уклали ДІД. Водночас у разі розбіжностей між ТНК та урядом 
приймаючої країни суперечка розв’язується в рамках МІГА. 

Вже наприкінці минулого століття більшість країн світу докладали зусиль 
для створення найбільш сприятливих умов з метою залучення прямих 
іноземних інвестицій ТНК, зокрема зі Сполучених Штатів. Україна не стоїть 
осторонь даних процесів. Так, станом на 30 липня 2000 р. вона мала 24 
двосторонні державні договори щодо захисту інвестицій. Серед промислово 
розвинених країн Україна має такі угоди зі США (1996 р.), Канадою (1994 р.), 
Німеччиною (1993 р.), Францією (1994 р.), Італією (1993 р.), Грецією (1994 р.). 

Висновки. 
Було б неправильно розглядати ТНК як опонентів правового регулювання 

своєї господарської діяльності. Вони надають перевагу приймаючим державам 
зі стійким правопорядком, але при цьому домагаються, щоб право достатньою 
мірою враховувало їхні інтереси. Там, де ці країни не в змозі забезпечити їх 
вимоги, ТНК заповнюють правове регулювання власними “правилами гри”, 
яких вони чітко дотримуються. 

Сучасне правове поле ТНК, зокрема американських, сьогодні визначається 
нормами міжнародного права. Національне територіально окреслене 
середовище приймаючої країни історично вважається нормою міжнародного 
права. Така територіальна юрисдикція підтверджена рядом актуальних 
правових актів і обумовлена принципом суверенітету держави. 

Отже, вище зазначені зміни у підходах до політики регулювання є 
раціональними і вигідними для Сполучених Штатів у забезпеченні ефективного 
функціонування їх ТНК. Водночас збереження стабільності світового порядку 
можливе при збереженні балансу сил. Іншими словами, у тому випадку, коли 
діяльність найбільших суб’єктів світового господарства буде регулюватись у 
межах декількох об’єднаних спільними рисами угрупованнях, які географічно 
рівномірно охоплюють світовий простір, створюють здорову всесвітню 
спеціалізацію і конкуренцію та, таким чином, урівноважують глобальну 
економічну потужність. 
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Аннотация. В работе рассматривается российский продуктовый ритейл, 

находящийся в настоящее время на стадии динамичного развития. Вместе с 
тем он является крупнейшим, инвестиционно привлекательным и 
быстрорастущим рынком в Европе и одним из крупнейших в мире. Всё большее 
развитие получают продуктовые сети разных форматов (супермаркеты, 
гипермаркеты, дискаунтеры), а также увеличивается число 
мультиформатных сетей. 

Ключевые слова: розничная сеть, ритейлер. 
Abstract. The paper discusses the Russian food retail, who is currently at the 

stage of dynamic development. Nevertheless, it is the largest, investment-attractive 
and growing market in Europe and one of the largest in the world. More and more 
development get the food network in different formats (supermarkets, hypermarkets, 
discounters), but also increases the number of multi-networks. 

Key words: retail network, retailer. 
Вступление. 
Развитие торговых компаний в регионах России можно рассматривать с 

учетом имеющего место напряженного ожидания прихода в регионы  мировых 
и отечественных ритейлеров общенационального масштаба. Очевидным 
является тот факт, что эффективное управление сетевой торговлей является 
важнейшим не копируемым конкурентным преимуществом компании. К 
сожалению, большинство отечественных компаний именно в этом аспекте 
существенно проигрывают зарубежным ритейлерам.  

Обзор литературы. 
В связи с повышением значимости ритейла на мировом потребительском 

рынке, возник интерес к внедрению мирового опыта в развитие отечественного 
потребительского рынка. Значительный вклад в изучении потребительского 
рынка, разработке конкурентоспособных преимуществ и стратегии управления 
торговыми сетями внесли зарубежные ученые Б. Берман, С. Брю, В. Вонг, П. 
Дракер, Дж. Дейли, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, Д. Костьенс, Т. Коллинз, К. 
Макконелл, М. Мескон, М. Портер, Д. Рендалл, Э. Сет, К. Хитер, Дж. Эванс. 
Исследованию теории потребительского рынка и конкурентоспособности 
торговых сетей посвящены работы отечественных экономистов Г. Азгальдова, 
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открыл распределительный центр в Омском регионе, а в начале 2014-го 
несколько гипермаркетов в Алтайском крае. Для сравнения: «X5 Retail Group» 
только открыла свой первый распределительный центр в Зауралье, а именно в 
Тюменской области. 

Таблица 1. 
Рейтинг крупнейших торговых сетей на российском рынке. 

Ранг Название 
компании 

Выручка, 
млрд. долл. 
США 

Чистая 
прибыль, 
млрд.долл. 
США 

Рентабель
ность, 
EBITDA*
, % 

Количес
тво 
магазин
ов 

1 «X5 Retail 
Групп» 
(Россия) 

16,78 
(+6,3%) 

0,34 7,2 4856 

2 «Магнит» 
(Россия) 

18,2 (+29%) 1,12 11,15 8093 

3 «Auchan» 
(Франция) 

7,3 
(+13,4%) 

0,315 8,0 58 

4 Metro Cash and 
Carry» 
(Германия) 

8,4 0,42 12,4 72 

5 «Дикси Групп» 
(Россия) 

5,7 
(+19,8%) 

н/д 7,8 1799 

6 «Доринда 
Холдинг» 
(«О‘Кей») 
(Россия) 

4,4 
(+18,9%) 

0,15 7,9 96 

7 «Лента» 
(Россия) 

4,51 (+33%) 0,22 11,3 92 

8 «Седьмой 
континент» 
(Россия) 

1,89           (-
4%) 

0,04 2,0 48 

 
Для федеральных поставщиков региональная экспансия сети имеет ряд 

преимуществ. Во-первых, это увеличение объема поставок за счет роста сети. 
Во-вторых – возможность представить свой товар в новом регионе, повысить 
узнаваемость бренда и увеличить таким образом долю рынка. И в-третьих – 
уменьшение логистических издержек. Чем больше магазинов в регионе и чем 
выше товарооборот, тем меньше затраты на доставку продукции в 
распределительный центр сети, а это означает повышение операционной 
эффективности поставщика.  В таблице (табл.2) представлен формат 
отечественных торговых сетей на территории Российской Федерации.  

Но не стоит упускать из внимания и возможные риски. Прежде всего, 
федеральному поставщику, возможно, придется поступиться условиями своей 
коммерческой политики, связанными с поставкой товаров торговым сетям и 
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другим, не столь масштабным клиентам (местным дистрибьюторам). Крупная 
сеть, пользуясь своей закупочной мощью, может добиться от поставщика 
низких цен и выставить на полки дешевую продукцию. В то же время в 
маленьком магазине такая продукция будет стоить дороже, и спрос на нее 
неминуемо упадет. Скорее всего, в результате торговая сеть останется для 
поставщика единственным каналом сбыта. А это невыгодно поставщику, так 
как маржинальность в этих двух каналах продаж кардинальным образом 
различается: в сетях она обычно меньше, чем при поставках через 
дистрибьюторов.  

Таблица 2 
Обзор основных отечественных торговых сетей России. 

№ УК Название сети Формат 

1 X5 Retail Group Пятерочка, 
Перекресток Мультиформатная 

2 МЕТРО Кэш энд 
Керри Metro C&C Cash & Carry 

3 Магнит Магнит Дискаунтер 
4 Ашан-Россия Ашан Гипермаркет 
5 X5 Retail Group Пятерочка Дискаунтер 
6 X5 Retail Group Перекресток Мультиформатная 
7 Лента Лента Клуб оптовой покупки 
8 Компания Юнилэнд Дикси Мультиформатная 

9 Торговый Дом 
"Копейка" Копейка Мультиформатная 

10 Седьмой Континент Седьмой Континент Мультиформатная 
12 Доринда холдинг «О"Кей» Мультиформатная 

 
Кроме того, может возникнуть проблема прогнозирования спроса, ведь 

никто не знает, насколько активно будет продаваться товар в новом магазине 
сети, например, под Иркутском. В результате, если спрос на определенную 
продукцию будет велик, ее может просто не хватить.  

Региональное развитие розничной сети открывает возможности и для 
локальных поставщиков. Федеральных поставщиков не так много, и в основном 
они работают с фасованным товаром, имеющим длительный срок годности. 
Однако есть большая группа товаров, которая приносит сети существенную 
маржу и составляет значительную долю товарооборота, – это скоропортящиеся 
продукты питания. В любой сети есть квота на товары местных производителей 
– в основном это относится к таким категориям, как мясо, молоко, овощи и 
традиционные для данной местности продукты. При этом риски работы с 
сетями такие же, как у федеральных компаний. Поставщик работает с 
местными клиентами, с которыми достигнуты соглашения по срокам поставки, 
оплаты и прочим показателям. Сеть же требует особых условий, например 
дополнительной отсрочки платежа, определенного товарного запаса на складе, 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 61 



 Том 9. Выпуск 4(41)                                                                                                                                    Экономика  

сжатых сроков доставки.  
Кроме федеральных направлений, пространство для развития есть и на 

локальном уровне: в крупных городах ритейл активно осваивает новые 
спальные районы. Чаще всего речь идет о формате стрит-ритейла – торговых 
площадях, встроенных в первые этажи зданий, преимущественно жилых. 
Традиционно этот формат пользуется спросом у сетевых кафе, ресторанов и 
предприятий сферы услуг, таких как парикмахерские и спа-салоны. Но и 
продуктовые ритейлеры занимают значительную часть подобных площадей – 
около 25%. При этом в Москве, например, рост числа «магазинов у дома» 
ограничивается сравнительным дефицитом торговых площадей. И далеко не во 
всех спальных районах (как застраивающихся, так и уже сложившихся) 
концентрация продуктовых операторов соответствует плотности населения и 
перспективам его прироста.  

Заключение и выводы. 
И в завершении хотелось бы сделать следующие выводы. На настоящий 

момент наиболее конкурентоспособным предприятием является ПАО 
«Магнит». Его главными преимуществами являются низкая цена, удобство 
расположения и скидки дистрибьюторам. 

Главным конкурентом АО «Тандер», является Metro Cash &Carry, главные 
преимущества которого – высокое качество товара, наличие сертификатов 
качества, возможность реализации товаров мелким и крупным оптом. 
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Аннотация. В работе рассматривается структура шаблонов бизнес-

моделей, успешно применяемых в бизнесе. Рассмотрены сферы применения 
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шаблонов бизнес-моделей в стратегическом управлении, текущем 
планировании и координировании деятельности организаций.  

Ключевые слова: бизнес-модель, шаблон бизнес-модели, сферы применения 
шаблона бизнес-модели.  

Abstract. The paper presents  structure of business model templates successfully 
applied in business and fields of application of business model templates in strategic 
management, current planning and coordinating of organization activity. 

Key words: business model, business model template, fields of application of 
business model template. 

Вступление. 
В современных условиях бизнес-модели становятся объектами управления. 

Оригинальная бизнес-модель является одним из важнейших и весомых  
факторов устойчивого развития и эффективности современного бизнеса. 

Бизнес-модель  служит для описания основных принципов создания, 
развития и успешной работы организации [1].  

Бизнес-модель – это способ, которым компания создает ценность для 
клиентов и получает от этого прибыль [2]. 

Шаблон бизнес-модели – это методика концептуального описания бизнеса, 
которая структурно охватывает  элементы определяющие логику его 
функционирования. Набор элементов шаблона бизнес-модели зависит от целей 
бизнес-моделирования. 

Обзор литературы. 
Применение шаблонов бизнес-моделей рассматриваются в работах А. 

Остервальдера и Ив Пинье, Сооляттэ А.Ю., Гульчевской Н.Е, Тим Кларк. 
Однако систематизация применения шаблонов бизнес-моделей в данных 

работах освещены недостаточно полно. 
Основной текст. 
В современных условиях большого информационного потока 

обрабатываемого менеджерами актуальным становится поиск инструментов, 
оптимизирующих понимания  информации с целью принятия эффективных 
управленческих решений. Одним из эффективных инструментов является 
шаблон бизнес-модели, который позволяет визуализировать ключевые 
элементы взаимодействия внутренней и внешней среды бизнеса. 

В данной статье рассмотрим шаблоны бизнес-моделей, которые получили 
наибольшую популярность среди практиков бизнес консультирования и 
успешно применяются в менеджерами в своей деятельности. 

Шаблон бизнес-модели, разработанный А. Остервальдером «Конвас» 
включает в себя девять блоков (рис 1). Использование шаблона бизнес-модели  
А. Остервальдера позволяет систематизировать информацию по 
функционированию бизнеса, описывая отдельные его элементы: 

1. ценностное предложения, потребность, удовлетворяемую ценностным 
предложением; 

2. клиент, на которого ориентировано ценностное предложение; 
3. методы взаимодействия с потребительскими сегментами;  
4. способы выстраивания отношений с клиентами; 
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5. формирования поступления доходов от бизнеса; 
6. виды деятельности, осуществляемые для формирования  ценностного 

предложения,  использования каналов сбыта, выстраивания взаимоотношении с 
клиентами и формирования потоков поступления доходов; 

7. ключевые ресурсы для реализации бизнес-модели; 
8. партнеры и поставщики, необходимые для осуществления деятельности; 
наиболее важные расходы предполагаемые бизнес-моделью 

 
Рис.1. Шаблон бизнес-модели А. Остарвальдера 

 
Российский бизнес-тренер и коуч Гульчевская Н.Е. совместно с коллегами 

по коуч-студии LevelUP предлагает расширенную версию шаблона бизнес-
модели А. Остервальдера и Ива Пинье, дополненную компонентами канвы 
бережливого стартапа Эша Маурья и элементами модели развития 
потребителей Стива Бланка [3]. 

 
Рис.2. Шаблон бизнес-модели коуч-студии LevelUP 

 
Предложенный шаблон дополняет модель описанием следующих блоков: 
1. проблемы клиентов, которые может решить рассматриваемый бизнес; 
2. решения, т.е. возможности бизнеса по решению проблем клиентов: 
3. фора, конкурентные преимущества бизнеса; 
4. метрики, показатели, по которым можно оценить успешность бизнеса; 
5. гипотезы, т.е. предположения, описанные в бизнес-модели не 

проверенные на практике и их сила влияния на успешность бизнеса; 
6. шаги, этапы реализации бизнес-модели.  
Сооляттэ А.Ю., генеральный директор ООО ВРМ «Консалтинг Групп» в 

своей статье [2], описывает концептуальную схему  бизнес-модели, 
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апробированную им в ходе реализации различных консалтинговых проектов 
(рис 3.) 

 
Рис.3. Концептуальная схема для описания бизнес-модели. 

 
Предложенная концептуальная схема состоит из четырех блоков: 
1. клиенты, включающий описание целевых групп клиентов для новых 

продуктов, услуг, решений, каналы продвижения продаж, механизмы 
взаимодействия с целевыми группами клиентов; 

2. предложенные ценности, включающий описание создания новых 
продуктов, услуг, решений; 

3. система создания ценностей, включающий описание инфраструктуры, 
необходимой для создания ценности, модели кооперации или сотрудничества с 
партнерами и поставщиками, технологической платформы; 

4. финансовая модель, включающий описание структуры затрат, структуры 
доходов и схемы финансовых потоков [2]. 

На основе опыта использования в практической деятельности бизнеса 
рассмотренных шаблонов бизнес-моделей, можно выделить следующие сферы 
их  применения в бизнесе: 

- для оценки и анализа бизнеса, путем отображения логики действий в 
настоящее время, как целостной картины; 

- как основа проведения SWOT-анализа, используя основные элементы 
бизнес-модели; 

- как основа для формулирования «видения» бизнеса, так как 
использование шаблона бизнес-модели позволяет его сформулировать 
однозначно в конкретных понятиях; 

- для построения реализации стратегии компании в виде сценарных 
моделей, как плана достижения целевой бизнес-модели бизнеса; 

- как возможность вариативного подхода к выбору стратегических 
альтернатив; 

- как основа для проектирования бизнес-процессов; 
- как основа для разработки KPI сотрудников, через формирование зон 

ответственности и центров доходов и затрат; 
- как инструмент визуализации в презентации инвестиционных проектов, 

бизнес-идей, инновационных проектов; 
- как инструмент визуализации при постановке текущих целей и задач, а 

также с целью координации текущей деятельности сотрудников компании. 
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Анотація. У статті розглянуті теоретичні аспекти, виявлена суть і 

функції собівартості продукції; принципи формування витрат виробництва, 
вказані чинники, що впливають на остаточну ціну продукції підприємства. 
Розглянуті основні суб'єкти формування статей витрат, механізм контролю 
підприємця за формуванням собівартості, а згодом встановлення ціни на 
послугу або товар. Проведено аналіз та запропоновано шляхи підвищення 
ефективності механізму керування витратами на підприємстві. 

Ключові слова: витрати виробництва, собівартість, елементи витрат, 
калькуляція, стратегічне управління, target costing, функція собівартості. 

Abstract. In the articles considered theoretical aspects, educed essence and 
functions of unit cost; principles of forming of charges of production, indicated 
factors that influence on the final cost of products of enterprise. Considered basic 
subjects of forming of items of expenses, mechanism of control of businessman after 
forming of prime price, and afterwards establishment of price on service or 
commodity. An analysis is conducted and the ways of increase of efficiency of 
mechanism of management charges offer on an enterprise. 

Keywords: charges of production, prime price, elements of charges, calculation, 
strategic management, target costing, function of prime price. 

Вступ.  
В сучасних економічних умовах проблема виживання для підприємств є 
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однією з найбільш важливих, оскільки в даний момент надзвичайно 
загострилася конкурентна боротьба.  

В умовах вільної конкуренції завоювати певну частку ринку може лише 
підприємство, яке запропонує найпривабливішу продукцію, а привабливість 
продукції для споживача визначається її якістю і ціною. В основі формування 
ціни лежить ефективність виробництва і витрати на нього, що і є метою даного 
дослідження.  

Ефективність виробництва - це результативність фінансово-господарської 
діяльності підприємства, вона досягається максимально можливим 
співвідношенням результатів і витрачених на їх досягнення матеріальних і 
фінансових ресурсів. 

Дослідження структури і складу витрат виробництва є темою дослідження, 
що украй важливе для виробництва, оскільки безпосередньо зачіпають 
ефективність роботи підприємства і впливають на результуючий показник – 
прибуток.  

Основною метою є питання, пов'язані з дослідженням, аналізом і пошуком 
шляхів зниження витрат на виробництво продукції. У зв'язку з цим 
розглядаються види витрат на виробництво, вміст і види собівартості продукції, 
методи обліку і калькуляції фактичної собівартості та розрахунок витрат по 
техніко-економічних чинниках. 

Огляд літератури.  
У своїх дослідженнях проф. Бланк І.А. вказав, що саме системний підхід 

до дослідження проблем управління собівартістю продукції дозволяє ефективно 
управляти витратами виробництва. В узагальненому вигляді собівартість 
продукції відображає всі сторони господарської діяльності підприємств, їх 
досягнення і недоліки. [1] 

Основний текст. 
Головний мотив діяльності будь-якої фірми в ринкових умовах - 

максимізація прибутку. Реальні можливості реалізації цієї стратегічної мети в 
усіх випадках обмежені витратами виробництва і попитом на продукцію, що 
випускається. Оскільки витрати це основний обмежувач прибутку і одночасно 
головний чинник, що впливає на об'єм пропозиції, ухвалення рішень 
керівництвом фірми неможливе без аналізу вже наявних витрат виробництва і 
їх величини на перспективу. 

З позицій трудової теорії вартості К.Маркс в «Капіталі» розглядав витрати 
на такі статті як заробітна плата, матеріали, паливо, амортизацію засобів праці, 
тобто витрати на виробництво товару. До них він додавав витрати на заробітну 
плату працівникам торгівлі (оптову і роздрібну), оренду торгових приміщень, 
транспорт і тому подібне. Перші витрати Маркс називав витратами 
виробництва, другі, - витратами звернення. [2] 

Витрати звернення - це витрати, пов'язані з реалізацією зробленої 
продукції. Вони підрозділяються на додаткові і чисті витрати звернення. Перші 
включають витрати на доведення зробленої продукції до безпосереднього 
споживача (зберігання, розфасовка, упаковка, транспортування продукції), що 
збільшує кінцеву вартість товару; другі - витрати, пов'язані зі зміною форми 
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вартості в процесі купівлі-продажу, перетворенням її з товарної в грошову 
(оплата праці торгових працівників, витрати на рекламу і тому подібне), що не 
утворюють нової вартості і від'ємники з вартості товару. 

При такому аналізі не враховується ринкова ситуація і ряд інших обставин. 
Маркс виходив з того, що вартість товару утворюють витрати виробництва і ті 
витрати звернення, які є продовженням процесу виробництва у сфері 
звернення, наприклад упаковка, фасовка і тому подібне 

Сучасна економічна теорія абсолютно по іншому підходить до трактування 
витрат. Вона виходить з рідкості використовуваних ресурсів і можливості їх 
альтернативного використання [3]. Під альтернативним використанням 
розуміється, наприклад, можливість виробництва з дерева будівельних 
матеріалів, меблів, паперу, ряду хімічних продуктів. Тому коли фірма вирішує 
робити якийсь певний товар, наприклад меблі з дерева, то вона тим самим 
відмовляється від виробництва з дерева блоків для дачних будиночків. Звідси 
робиться висновок [3], що економічні витрати певного ресурсу, 
використовуваного в цьому виробництві рівні його вартості (цінності) при 
найбільш оптимальному способі його використання для виробництва товарів. 
Вибір певних ресурсів для виробництва якого-небудь товару означає 
неможливість виробництва якогось альтернативного товару. Економічні, або 
витрати будь-якого ресурсу, вибраного для застосування у виробничому 
процесі, рівні його цінності при найкращому з усіх можливих варіантів 
використання. 

Таким чином, економічні витрати - це плата постачальникові, здійснювана 
фірмою, або доходи постачальника ресурсів, що забезпечуються фірмою, а 
також внутрішні витрати на те, щоб ресурси були застосовані саме цією 
фірмою і для певного варіанту виробництва. 

З точки зору окремого підприємця (фірми) виділяють індивідуальні 
витрати виробництва, що є витратами конкретного господарюючого суб'єкта. 
Витрати на виробництво певного об'єму  якоїсь продукції з точки зору усієї 
національної економіки це громадські витрати. Окрім безпосередніх витрат на 
виробництво якого-небудь асортименту продукції, вони включають витрати на 
охорону довкілля, підготовку кваліфікованої робочої сили, проведення 
фундаментальних НДДКР і інші витрати. 

Як відзначалося раніше, з позиції окремої фірми економічні витрати - це ті 
витрати, які повинна нести фірма на користь постачальника ресурсів з тим, щоб 
відвернути ці ресурси від їх застосування в альтернативних виробництвах. Такі 
витрати можуть бути як зовнішніми, так і внутрішніми. Витрати в грошовій 
формі, які фірма здійснює на користь постачальників трудових послуг, палива, 
сировини, допоміжних матеріалів, транспортних і інших послуг, називаються 
зовнішніми або явними витратами. В цьому випадку постачальники ресурсів не 
є власниками цієї фірми. 

В той же час фірма може використати і свої власні ресурси. В цьому 
випадку теж неминучі витрати. Витрати на власний і самостійно 
використовуваний ресурс це неоплачувані, або внутрішні (неявні), витрати. 
Фірма розглядає їх як еквівалент тих грошових виплат, які б були отримані за 
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самостійно використовуваний ресурс при найоптимальнішому його 
застосуванні. 

Витрати на виробництво продукції складається з різнорідних по своєму 
складу, економічному призначенню і ролі у виготовленні та реалізації продукції 
елементів.  

Під собівартістю продукції, робіт і послуг розуміють виражені в грошовій 
формі витрати всіх видів ресурсів: основних фондів, природної і промислової 
сировини, матеріалів, палива і енергії, праці, використовуваних безпосередньо 
в процесі виготовлення продукції і виконання робіт, а також для збереження і 
поліпшення умов виробництва і його вдосконалення.  

Склад витрат, що включаються в собівартість продукції, їх класифікація за 
статтями визначається державним стандартом, а методи калькуляції - самим 
підприємством. [4] 

Рівень собівартості пов'язаний з об'ємом і якістю продукції, використанням 
робочого часу, сировини, матеріалів, устаткування, витрачанням фонду оплати 
праці і т.д.  

Собівартість, у свою чергу, є основою визначення цін на продукцію. 
Систематичне зниження собівартості промислової продукції – одна з основних 
умов підвищення ефективності промислового виробництва.  

Вона робить безпосередній вплив на величину прибутку, рівень 
рентабельності, а також на загальнодержавний грошовий фонд - бюджет.  

Собівартість виконує наступні функції: є основою простого відтворення, 
формою відшкодування споживаних засобів виробництва і фонду розподілу по 
праці; виступає грошовою формою обліку витрат на спожиті елементи 
виробничого процесу; є основою ціноутворення.  

До основних методів обліку витрат на виробництво відносяться 
нормативний, позамовний і попередільний методи, найбільш прогресивним є 
нормативний метод. [5] 

В умовах формування ринкових стосунків набуває особливої важливості 
зниження витрат виробництва.  

Разом з підвищенням якості продукції, зменшення витрат на виробництво 
багато в чому визначає конкурентоспроможність підприємства, стійкість його 
фінансового стану.  

Значення зниження витрат на виробництво продукції: 
- при одних і тих же ресурсах є можливість виробляти більше продукції;  
- прискорюється оборотність оборотних коштів;  
- при раціональному використанні матеріальних ресурсів з'являється 

можливість менше вкладати капітальних вкладень в добувні галузі;  
- зниження витрат - важливий чинник інтенсифікації виробництва.  
Боротьба за зниження витрат виробництва приносить успіх у випадку, 

якщо вона ґрунтується на ретельній аналітичній роботі.  
Постійний аналіз фактичних витрат, виявлення невикористаних резервів 

економії - важливий засіб зниження собівартості продукції. [6] 
Мета техніко-економічного  аналізу витрат на виробництво - забезпечити 

повну інформацію для управління витратами виробництва, створити необхідні 
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умови для посилення режиму економії і послідовного зниження собівартості на 
всіх ділянках виробництва.  

Мета техніко-економічного  аналізу витрат на виробництво - забезпечити 
повну інформацію для управління витратами виробництва, створити необхідні 
умови для посилення режиму економії і послідовного зниження собівартості на 
всіх ділянках виробництва. 

В даний час представляє інтерес концепція стратегічного управління 
витратами, надалі SCM від англійського Strategic Cost Management.  

З'явилася порівняно недавно і в даний час часто використовується 
провідними консалтинговими фірмами як рекомендація для практичного 
використання.  

В рамках SCM мета також має місце, але планування системи управління 
витратами різко міняється залежно від основного стратегічного позиціювання 
підприємства: лідерство за витратами або диференціація продукції.  

Більш того, в рамках кожного із стратегічних напрямів можливе 
планування збільшення значення витрат на якій-небудь ділянці ланцюжка 
цінностей, якщо це викличе адекватне зниження витрат для інших ділянок або 
принесе фірмі деякі інші конкурентні переваги. 

Поява SCM з'явилася результатом злиття трьох напрямів стратегічного 
менеджменту: 

- Аналіз ланцюжків цінностей. 
- Стратегічне позиціювання. 
- Аналіз і управління чинниками, що визначають витрати. [] 
Під ланцюжком цінностей, слідуючи М. Портеру [6], розумітимемо 

погоджений набір видів діяльності, що створюють цінність для підприємства, 
починаючи від вихідних джерел сировини для постачальників даного 
підприємства аж до готової продукції, доставленої кінцевому користувачеві, 
включаючи обслуговування споживача.  

Акцент робиться не лише на процесах, що відбуваються усередині фірми, а 
набагато ширше, виходячи за рамки конкретного підприємства. 

Стратегічне позиціювання впливає на процеси управління витратами 
підприємства залежно від його стратегічного вибору створення конкурентних 
переваг. 

Висновок.  
Результатом досліджень, проведених в статті, є рекомендація до 

використання методу Target Costing.  
У методі Target Costing основною умовою для розрахунків є ціна, по якій 

можна здійснити продажі в планованих об'ємах, і прибуток, зменшення суми 
якого позбавляє сенсу роботи над цим продуктом.  

Підсумком розрахунків є собівартість, в яку необхідно вписатися при 
розробці, виробництві і просуванні продукту.  

Ще однією важливою відмінністю в управлінні собівартістю продукції в 
концепції Target Costing є постійна боротьба за зниження витрат і оптимізацію 
співвідношень Ціна — Функції — Якість — Витрати вже після початку 
виробництва і продажів. 
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В роботі проаналізовано сучасний стан формування та функціонування 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у Вінницькій області. 
Вироблено власний підхід до економічної сутності сучасних 
сільськогосподарських кооперативів. 

Ключові слова: кооперація, сільськогосподарська кооперація, кооператив, 
товаровиробники. 

Abstract‐ The work analyses the modern state of formation and functioning of 
agricultural service cooperatives in Kherson region Developed its own approach to 
the economic nature of modern agricultural cooperatives. The article highlights the 
development of cooperative forms of technical support and service agricultural 
producers and their interaction. The author described the influence of cooperation on 
economic efficiency of agricultural producers in modern conditions of market 
economy. Analyzed the program of state support of development of cooperation of 
agricultural producers in the sphere of technical support to Ukrainian enterprises. 
The role of co-operation in forming and subsequent development of infrastructure of 
agrarian market of Ukraine is  found out. 

Key words: cooperation, agricultural cooperation, cooperative, producers. 
Вступ. В останні роки невпинно зростає вага і вплив України на світовому 

ринку продовольства. Проте нинішній стан розвитку села все ще залишається 
нестабільним. Селяни, які вирощують високоякісну продукцію для всієї 
держави та інших країн, водночас не отримують за свою працю належних 
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прибутків. Однією з основних причин є недобросовісна конкуренція та 
обмежений доступ дрібнотоварних виробників до аграрних ринків. Світовий 
досвід переконує, що їх об’єднання у сільськогосподарські кооперативи дає 
можливість на рівних конкурувати з великими підприємствами.  

Постановка завдання. Визначити місце обслуговуючих кооперативів у 
процесі їх ефективного функціонування. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблемам розвитку інфраструктури 
присвячені праці відомих вчених, таких як: Б. Губський, Д. Карич, Ю. 
Коваленко, П. Саблук, О. Могильний, Л. Молдован та інші. 

Результати досліджень. Сільськогосподарський обслуговуючий 
кооператив – юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними 
особами, що є сільськогосподарськими товаровиробниками, на засадах 
добровільного членства та об’єднання майнових пайових внесків для спільної 
діяльності. Відповідно до законодавства кооперативи в Україні поділяються на 
два види: сільськогосподарські обслуговуючі і виробничі кооперативи (табл.1). 

 
Таблиця 1 

Порівняльна характеристика виробничих та сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів 

Виробничі кооперативи Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи 
Комерційна організація Неприбутковий статус 
Стає власником виробленої 
продукції 

Власниками виробленої продукції залишаються 
селяни та фермери – члени кооперативу 

Надають послуги клієнтам Надають послуги переважно членам кооперативу 
(20%) 

Членами кооперативу можуть бути 
лише фізичні особи 

Членами кооперативу можуть бути фізичні та 
юридичні особи 

 
Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи мають неприбутковий 

статус. Це означає, що вони не сплачують податок на прибуток. Але відповідно 
лише 5-7% із сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів отримали 
даний статус (за дослідженнями вчених ННЦ) [1].  

Сільськогосподарський ринок монополізували посередники. Саме тому 
аграрна продукція має низьку ціну реалізації. В Україні сільськогосподарські 
обслуговуючі кооперативи не розвинені. Існує значна кількість сертифікованих 
елеваторів, які розміщені не досить оптимально (далеко від місця збору 
врожаю). Проте навіть коли елеватори не зайняті зерновими культурами, 
селяни часто не можуть скористатись їхніми послугами тому, що бронюють 
місце посередники. Селяни змушені продавати зібрані зернові культури 
посередникам за заниженими цінами. 60% елеваторів мають новітні, 
модернізовані технології та техніку, але 40% із них користуються застарілими 
потужностями, що призводить до завищення цін на їхні послуги, а відповідно і 
до зростання собівартості сільськогосподарської продукції [2]. 

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів затверджено 
постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 року №272. Цей 
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порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті за програмою «Державна підтримка сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів». Також у 2012 році передбачена державна 
підтримка для придбання техніки та технологічного обладнання 
сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами. Перелік техніки 
затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 
від 13.07.12 р. №432. Головним розпорядником бюджетних коштів та 
відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міністерство аграрної 
політики та продовольства, розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня - 
Міністерство аграрної політики АР Крим, головні управління 
агропромислового розвитку облдержадміністрацій. Одержувачем бюджетних 
коштів є сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи. Бюджетні кошти 
спрямовуються на конкурсних засадах на фінансову підтримку 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, членами яких є виключно 
особисті селянські господарства, фермерські господарства та фізичні особи – 
сільськогосподарські товаровиробники, для придбання сільськогосподарської 
техніки, обладнання та устаткування вітчизняного виробництва. Фінансова 
підтримка надається кооперативу у розмірі 90% вартості техніки без 
урахування ПДВ за умови попередньої оплати кооперативом постачальнику 
техніки 10% її вартості та укладення з управлінням відповідного договору [1]. 

Обслуговуючі кооперативи спрямовують свою діяльність на обслуго- 
вування сільськогосподарського та іншого виробництва учасників кооперації. 
Залежно від виду діяльності вони поділяються на переробні, заготівельно- 
збутові, постачальницькі, сервісні та інші. Розглянемо динаміку створення 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у Вінницькій області у 
2013-2015 рр. (табл.2). 

Таблиця 2 
Кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у 

Вінницькій області з 2013 по 2015 рік 
Станом на: 

 
 
 
 

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи 

Всьо
го 

в тому числі: із загальної кількості: 

міжра-
йонні 

район-
ні 

місцевого 
значення 
(сільські) 

пере-
робні 

заготі-
вельно-
збутові 

поста-
чаль-

ницькі 
сервісні 

багато-
функціо-

нальні 
інші 

2013 р. 84 3 17 64 3 25 0 0 42 14 
2014 р. 92 0 5 87 6 26 0 2 40 18 

1.10.2015 р. 95 0 5 90 6 26 0 2 40 21 
 

Отже, у Вінницькій області у 2015 році зареєстрованих найбільше 
заготівельно-збутових  та багатофункціональних обслуговуючих кооперативів. 
За досліджуваний період кількість обслуговуючих кооперативів зросла з 84 у 
2013 році до 95 кооперативів у 2015 році. Аналізуючи дані таблиці у 
Вінницькій області у 2015 році здійснюють діяльність 6 переробних 
обслуговуючих кооперативів. Переробні кооперативи займаються переробкою 
сільськогосподарської сировини (виробництва, хлібобулочних, макаронних 
виробів, овочевих, плодово-ягідних, м’ясних, молочних, рибних продуктів, 
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виробів і напівфабрикатів з льону, конопель, лісо- і пиломатеріалів тощо). 
Заготівельно збутових  у Вінницікій області зареєстровано у 2015 р. 26 
обслуговуючих коопетавів. Заготівельно-збутові кооперативи здійснюють 
заготівлю, зберігання, передпродажну обробку, продаж продукції, надають 
маркетингові послуги тощо. І лише 2 сервісних обслуговуючих кооперативи у 
Вінницькій області. Сервісні кооперативи здійснюють технологічні, 
транспортні, меліоративні, ремонтні, будівельні, екологовідновні роботи, 
здійснюють ветеринарне обслуговування тварин і племінну роботи, займаються 
телефонізацією, газифікацією, електрифікацією в сільській місцевості, надають 
медичні, побутові, санаторно-курортні, науково-консультаційні послуги, з 
ведення бухгалтерського обліку, аудиту та інше. У Вінницькій області взагалі 
не зареєстровані постачальницькі кооперативи. Постачальницькі кооперативи 
створюються з метою закупівлі та постачання засобів виробництва, 
матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виробництва 
сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки; виготовлення 
сировини і матеріалів та постачання їх сільськогосподарським 
товаровиробникам. У випадку поєднання кількох видів діяльності утворюються 
багатофункціональні кооперативи. Їх у Вінницькій області у 2015 році 
найбільша кільсть  -  40 [2].  

Висновок. Сільськогосподарська кооперація – це нова форма організації 
співробітництва сільськогосподарських товаровиробників. Ця форма організації 
обслуговування виробництва може об’єднувати їх і в умовах приватної 
власності, дозволяє продуктивно вирішувати ряд проблем у їх діяльності в 
досить складних ринкових відносинах. А саме: здійснювати реалізацію 
продукції на вигідних умовах та за прийнятними цінами; спільно зберігати та 
переробляти продукцію; забезпечувати матеріально–технічними засобами за 
доступними цінами та можливістю купівлі в кредит. 
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Анотація. У статті дана оцінка потенціалу підвищення ефективності 

використання енергії в Україні та шляхи спрямовані на його реалізацію. 
Зроблено акцент на механізмах стимулювання процесу енергозбереження.  

Ключові слова: енергетичні ресурси, інвестиційний попит, 
енергоефективність, енергозбереження, енергоємність, енергетична 
стратегія. 

Abstract. The paper assessed the potential of energy efficiency in Ukraine and 
ways aimed at its implementation. Made focus on mechanisms to stimulate the 
process of energy saving. 

Key words: energy saving, energy resources, energy efficiency, energy saving 
products, fuel and energy complex. 

Вступ. 
Найефективнішим індикатором «здоров’я» економіки країни є її 

енергоефективність. Саме енергетичний комплекс – одна з найважливіших 
галузей народного господарства держави. Для реалізації мети сталого розвитку 
України необхідно забезпечити підвищення рівня енергоефективності усіх її 
галузей, в тому числі промисловості, сільського господарства, житлово-
комунального та транспорту. Слід зазначити, що підвищення рівня 
промислового розвитку завжди супроводжується підвищенням масштабів 
впливу промислової діяльності на оточуюче середовище, що зумовлено 
утворенням шкідливих викидів та відходів, пов’язаних з генерацією енергії. Все 
це має глобальні регіональні та локальні наслідки. Отже головне завдання 
полягає в тому, щоб максимально посилити позитивний вплив промислової 
діяльності на процес економічного і соціального розвитку України при 
одночасному зведенні до мінімуму негативного впливу процесів видобутку та 
використання енергії та ресурсів на стан природного середовища. Тому саме 
енергоефективність виступає як один із найважливіших напрямків в комплексі 
заходів зі стимуляції економічного росту та укріплення міжнародних позицій 
національної економіки. 

Огляд літератури. 
Енергозбереження та підвищення енергоефективності відносяться до 

найвищих пріоритетів державної енергетичної політики сьогодення. 
Це пов’язано з тим, що десятиріччя неефективного використання 

енергоресурсів створили в Україні великий невикористаний потенціал 
енергозбереження, який досягає 40% усього сучасного енергоспоживання 
країни. (А. Арутюнян, І. Башмаков, В. Кондратьєв, Д. Туркін та ін.). 

Питома вага окремих компонентів у загальній величині цього потенціалу 
характеризується наступними даними: житлові будинки – 20 – 25%, 
електроенергетика, промисловість, транспорт – у кожному випадку в діапазоні 
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від 15 до 20%, теплопостачання, будівництво – від 10 до 15 відсотків, 
виробництво палива, енергопостачання державних закладів – від 6 до 12%. 

Для реалізації програми енергозбереження та енергоефективності в 
Україні прийнятий ряд законодавчих актів, основною метою яких є досягнення 
максимально ефективного використання природних енергетичних ресурсів і 
потенціалу енергетичного сектора для стійкого росту економіки, підвищення 
якості життя населення країни та зміцненню її зовнішньоекономічних позицій. 

Основний текст. 
Енергоефективність, вимірювана на макрорівні (енергоємність економіки 

країни), є ключовим індикатором, що характеризує стійкість розвитку 
енергетичного сектору та держави в цілому [2]. 

За даними Міністерства енергетики питома енергоємність економіки 
України в 2-3 рази вище, ніж у розвинених країнах світу, відзначимо, що доволі 
холодний клімат і велика територія країни не є нездоланними перешкодами для 
суттєвого зниження енергоємності ВВП. За оцінками фахівців, кліматичний 
фактор може бути причиною не більше ніж 25% -го перевищення 
енергоємності українського ВВП порівняно із західноєвропейським. 

Ситуація, що склалася, дозволяє характеризувати потенціал 
енергозбереження як перспективний еколого-економічний ресурс, освоєння 
якого екологічно необхідно і економічно доцільно. Попередні оцінки 
економічної ефективності освоєння даного ресурсу дозволяють припустити, що 
кожен відсоток економії енергоресурсів збільшить національний дохід на 0,3-
0,4%. Досягнення цього результату, однак, можливо лише у випадку здійснення 
комплексу заходів, охоплюючих всі рівні життєдіяльності країни, оскільки 
проблема енергозбереження є багатоцільовою та довготривалою. Рівень 
національної економіки передбачає зміну галузевої структури та розвиток 
низькоенергоємних галузей, на галузевому рівні необхідно провести 
переорієнтацію виробництва на випуск низькоенергоємних товарів, на рівні 
підприємств - впровадження енергоекономного обладнання. Населення внесе 
свій внесок у досягнення цілей енергозбереження, дотримуючись досить 
простих правил економії енергії на побутовому рівні.  

Основними стимулами до проведення заходів з енергозбереження можуть 
служити: 

- поліпшення макроекономічних показників, зниження екодеструктивного 
впливу на елементи біосфери, зростання престижу країни в результаті 
підвищення енергоефективності (для держави); 

- оптимізація ключових результатів господарської діяльності підприємств 
(для бізнесу); 

- підвищення якості життя (для населення і суспільства в цілому). 
Одним з недостатньо реалізованих до теперішнього часу стимулів є 

можливість отримання доходу від продажу квот на викиди парникових газів. 
Перелічимо основні заходи, які дозволять реалізувати зазначений 

потенціал підвищення енергоефективності в ПЕК: 
• зниження рівня споживання природного газу на власні; 
• підвищення ККД генеруючого обладнання (в даний час не перевищує 30-
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35%); 
• зниження втрат в електричних мережах (середній рівень становить 10%). 
Але підвищення ефективності використання енергії має на увазі не тільки 

енергозбереження, а й освоєння ресурсів відновлюваної енергетики, освоєння 
яких для нашої країни базується на економічному потенціалі, реальному навіть 
при сучасному рівні технологічного розвитку. 

У даний час в Україні складається сприятлива ситуація для реалізації 
потенціалу підвищення енергоефективності, зниження викидів парникових 
газів, впровадження відновлювальних джерел енергії, оскільки сформовано 
державний інтерес до проблеми і є політична воля для її решенія, а також 
розроблені державна програма енергозбереження та система інформаційно-
аналітичного забезпечення процесів енергозбереження та підвищення 
енергетичної ефективності, що включає аналіз енергоємності економіки та її 
галузей, а також інформацію про кращі вітчизняні та світові практики, 
результати моніторингу енергозберігаючих заходів. 

У той же час, реалізації енергоефективної політики перешкоджає цілий ряд 
серйозних бар'єрів, обумовлених як об'єктивними факторами, так і причинами 
організаційного характеру (О. Коробова, Д. Лазаренко, Я. Співак та ін.). Серед 
них слід виділити недостатній приплив інвестицій у проекти і програми з 
енергозбереження. Більшість вітчизняних енергоспоживачів не володіє 
засобами, необхідними для впровадження енергозберігаючих заходів у 
необхідному обсязі. У підприємств енергоємних галузей промисловості, 
об'єктів бюджетної сфери існують проблеми з формуванням внутрішнього 
інвестиційного потенціалу, зумовлені як загальноекономічними причинами, так 
і недосконалістю нормативно-правової бази. Очевидно, що для стимулювання 
енергозбереження необхідна зміна внутрішніх цін на енергоносії економічно 
виправданими і прийнятними для споживачів темпами.  

Разом з тим ефективне цінове регулювання є необхідним, але явно 
недостатньою умовою інтенсифікації енергозбереження, особливо стосовно 
монопольних галузей промисловості та транспорту, а також житлово -
комунального сектору, який характеризується низькою еластичністю попиту на 
енергоресурси. Створення економічної зацікавленості в підвищенні 
ефективності енерговикористання як у споживачів, так і у виробників енергії, а 
також стимулювання вітчизняних виробників енергоспоживаючого обладнання 
з найкращими показниками енергоефективності є важливим державним 
завданням.  

Заключення та висновки. 
Перебудова економіки України в цілому, модернізація окремих галузей та 

підприємств передбачає впровадження прогресивного технологічного 
устаткування, процесів і систем, що забезпечують технологічну перебудову та 
основні обсяги енергозбереження у базових галузях економіки та соціальній 
сфері. 

Потенціал енергозбереження закладено безпосередньо у: 
- впровадженні нових енергозберігаючих технологій; 
- -впровадженні нового енергоекономічного обладнання; 
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- удосконаленні існуючих технологій; 
- удосконалення енерговикористовуючого обладнання; 
- підвищення якості продукції, вдосконалення сировини та матеріалів; 
- заміщенні і вибору найбільш ефективних енергоносіїв; 
- зменшенні втрат сировини та матеріалів; 
- скороченні втрат енергоресурсів; 
- організаційно-технічних заходах; 
Особливу увагу слід приділяти: 
- використанню сучасних ефективних систем обліку та контролю за 

витратами енергоресурсів; 
- використанню вторинних енергетичних ресурсів; 
- впровадженню автоматизованих систем керування енергоспоживанням; 
- використанню енергетичних систем і приладів електроосвітлення; 
- застосування сучасних систем і засобів силової електроніки; 
- вдосконалення систем теплопостачання; 
- вдосконалення структури парку електроприладів у галузях тощо. 
До числа успішно використовуючих у світовій практиці і рекомендованих 

для впровадження в нашій країні механізмів стимулювання енергозбереження 
можна віднести: податкові пільги; митні пільги для підвищення частки на 
ринку імпортного енергоефективного обладнання; надання з боку державних 
органів, регіонального та муніципального рівнів гарантій повернення коштів, 
що залучаються для здійснення проектів з енергозбереження та розвитку 
відновлюваних джерел енергії, а також участь держави у створенні 
гарантійного фонду підтримки зазначених проектів; тарифне стимулювання; 
пряма фінансова підтримка енергозберігаючих проектів, підкріплена наявністю 
відповідних коштів у бюджеті. 

Отже впровадження прогресивних енергозберігаючих технологій у 
промисловості, сільському господарстві, транспорті, житлово-комунальному 
господарстві дають можливість реалізувати великі обсяги заощадження 
енергоресурсів в Україні і підвищити показники енергоефективності до рівня 
провідних країн світу. 
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Аннотация. Вода, забираемая из природного источника, проходит через 

водохозяйственную систему потребителя, участвует в технологическом 
процессе и сбрасывается снова в источник в виде сточных вод. При этом 
качественные показатели ее неизбежно ухудшаются. 

Ключевые слова: качественные показатели воды, дефицит водных 
ресурсов, загрязнение водных источников 

Abstract. First, water is drawn from a natural source, then it passes through the 
water system of the consumer where it is involved in the process. And finally, the 
water is reset again to the source of wastewater. This qualitative indicators will 
inevitably worsen. 

Key words: water qualitative indicators, water scarcity, pollution of water 
sources. 

Вступление. 
Вода, забираемая из природного источника, проходит через 

водохозяйственную систему потребителя, участвует в технологическом 
процессе и сбрасывается снова в источник в виде сточных вод. При этом 
качественные показатели ее неизбежно ухудшаются. 

Качественные показатели воды, химический состав и загрязненность 
влияют на здоровье людей, плодородие почв, урожайность, качество 
сельскохозяйственной продукции, а также оказывает влияние на сохранность, 
долговечность, надежность функционирования машин, механизмов и 
сооружений.  

Обзор литературы. 
Состояние водных ресурсов и их влияние на социально-экономические 

процессы жизни деятельности человека рассматривались в таких работах как 
«Социально-экономические вопросы использования водных ресурсов», 
Эльпинер Л.И., Чупис А.В., Панасовский Ю.В., «Концепция экосистемного 
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водопользования в Агропромышленном комплексе России», «Система 
экологического нормирования качества оросительной воды» Безднина С.Я. 

Однако, состояние водных ресурсов свидетельствует о том, что 
дальнейшее развитие жизнедеятельности в КБР, в частности и РФ в целом, не 
может осуществляться на базе исторически сложившихся путей экстенсивных 
технологических процессов по очистке загрязненных вод. 

Основной текст. 
В соответствии с ГОСТ 17.1.2.03-90 нормированию подлежат 14 тяжелых 

металлов и других элементов, в том числе 7 микроэлементов: железо, цинк, 
марганец, молибден, бор, медь, кобальт. Микроэлементы необходимы в 
микродозах живым организмам, играя функциональную роль, входят в состав 
ферментов и других биологически активных веществ, катализируют процессы 
синтеза органических соединений. Однако при превышении определенных 
концентраций они становятся токсичными. 

Сточные, сбросные, коллекторно-дренажные воды и поверхностный сток, 
содержащие соли, нитратный и аммониевый азот, фосфор, пестициды, тяжелые 
металлы нефтепродукты и др. загрязняющие вещества, поступающие в водные 
экосистемы, изменяют физические и органолептические свойства воды, 
химический состав и биохимический режим водоемов, состав 
микроорганизмов, биопродуктивность [4].  

Самый большой потребитель водных ресурсов является сельское 
хозяйство, среднегодовой забор воды составил 85,2% от забора воды для 
использования, что видно из табл. 1. 

Таблица 1.    
Динамика забора воды по отраслям КБР, млн.м3 

 

Параметры Годы Среднее 

1995 1998 2002 2004 2005 2006 2013  
1. Забор из в/о для 
использования 885,2 994,7 821,4 969,3 904,1 932,9 - 898,8 

2. Использовано 415,3 392,7 418,3 475,8 462,9 459,8 444,43 417,3 
3. Забор по отраслям:      
Сельское хозяйство 

763,3 
 

720,1 
 720,0 880,8 

 
816,1 

 - 983,36 765,6 

Промышленность 15,3 
 

10,6 
 

5,8 
 

6,3 
 

7,6 
 - - 9,6 

ЖКХ 94,4 
 

112,3 
 

94,3 
 

81,1 
 

79,1 
 - - 92,7 

Др. отрасли 12,2 
 

9,8 
 

1,4 
 

1,2 
 

1,2 
 - 1,33 4,7 

4. Сброс сточных вод в/о 75,7 69,1 66,5 57,7 54,6 50,3 61,99 63,6 

 
Самый крупный загрязнитель вод (табл. 2) - ЖКХ, сброс сточных вод за 

период с 1994-2013 составляет 47,6 млн.м3, а в сельском хозяйстве – 10,2 
млн.м3.  

Структура сбрасываемых в поверхностные воды загрязняющих веществ, 
приведена в табл.3 из которой видно, что сброс загрязняющих веществ 
превышает нормы предельно допустимых сбросов (ПДС). 
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Таблица 2.  
Сброс сточных вод по отраслям КБР 

Отрасли народного 
хозяйства 

Сброс сточных вод , млн.м3 

1994 1995 1997 2000 2002 2005 2011 2012 2013 
Сельское хозяйство 11,7 12,3 11,1 11,2 11,4 6,4 - - - 
Промышленность 15,4 10,9 6,1 3,9 4,0 7,5 - - - 
ЖКХ 52,5 52,1 53,8 44,0 50,7 40,2 - - - 
Другие отрасли 0,6 - 0,4 - 0,4 0,5 - - - 
Всего сброшено - 75,7 71,6 61,2 66,5 54,6 39,8 37,1 28,54 

 
Загрязнение водных источников тяжелыми металлами, нефтепродуктами, 

аммонийным, нитритным и нитратным азотом, пестицидами и другими 
токсическими элементами, и соединениями создает реальную опасность водной 
миграции загрязняющих веществ посредством круговорота воды в природе. 
Исследования показали, что на вторичном загрязнении водоемов через 
круговорот воды, выход металлов может осуществляться в новых более 
токсичных формах. 

Следовательно, неотложной задачей является принятие эффективных мер 
по защите водных объектов и поддержание нормативного качества воды в них. 

 
Таблица 3.  

Структура сбрасываемых в поверхностные водные объекты КБР, 
загрязняющих веществ [1,2,3]. 

Наименование показателя  
загрязнения 

Масса сброшенных з/в тонн в год ПДС 
т/год 

1994 1998 2001 2005 2006 2012 2013 
БПК пол  662,4 526,1 648,0 2253,5 695,7 759,56 687,07 327,5 
Взвешенные вещества  8901,0 667,9 1669,0 5222,0 1964,0 505,33 445,58 703,3 
Нефтепродукты  39,4 15,3 12,0 9,0 4,0 1,64 0,83 4,5 
Сухой остаток  43665,1 26754,1 36663,4 - - 14836,3 12418,2 4668,9 
Сульфаты  6458,6 3562,3 5033,0 3195,0 2890,0 1723,59 1549,02 4668,9 
Хлориды  7122,2 4714,9 7238 3930,0 4431,0 2652,29 1571,1 12128,7 
Азот аммонийных солей  238,6 153,9 186,4 164,7 216,0 202,92 169,95 39,3 
Азот нитритов  15,0 11,7 12,3 8,1 6,7 - - 1,6 
Азот нитратов  349,2 407,5 506,2 175,3 166,4 - - 183,3 
Железо  168,5 12,3 41,4 8,2 10,3 2445,1 1520,03 19,4 
Медь  0,59 0,199 0,279 0,094 0,083 64,5 41,57 0,097 
Никель  0,012 0,002 0,014 0,0 0,0 0,0 0,13 1,12 
СПАВ  5,2 7,1 7,5 2,273 1,129 1491,25 1358,79 6,0 
Цинк  0,38 0,6 0,12 0,008 0,05 0,0 0,0 0,09 
Молибден  2,8 1,3 4,6 0,479 0,479 0,0 0,0 0,15 
Хром  0,07 0,073 0,07 0,052 0,079 3,84 4,01 0,006 
Мышьяк  0,96 0,127 0,72 0,007 0,007 - - 0,2 
Фосфаты  357,9 299,6 254,66 - - 0,0 79,84 52.97 
Вольфрам  9,09 1,48 4,75 - - - - 0,18 
Сульфиды  0,23 0,097 0,36 - - - - 0,05 
Фториды  - 8,234 6,44 - - 2511,6 2306,37 - 

 

К самому интенсивному загрязнению водных объектов ведет утилизация 
сточных вод городов, при котором твердый сток отделяется механическим 
путем и вывозится на хранение на специально организованные площадки. 
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Твердый сток необходимо направлять не на специально организованные 
площадки, а в биогазовые установки. Биогаз в ближайшем будущем станет 
хорошей альтернативой для обеспечения потребности в электричестве и тепле 
на длительную перспективу. 

Жидкий сток подразделяется на нормативно чистые (без очистки), 
нормативно очищенные и, без очистки   и   сбрасывается в природные водные 
объекты методом разбавления, нормативно очищенных и не очищенных 
сточных вод - чистой водой. При этом нормативно очищенные сточные воды 
требуют 10-кратное количество чистой воды, а не очищенные - 30-50-кратное 
[4]. 

Сброс сточных вод без очистки в среднем составил 3,1 млн. м3, сброс 
недостаточно очищенных сточных вод 45,5 млн. м3 (табл.4). 

Конечно метод разбавления сточных вод очень эффективный, с точки 
зрения затрат - они минимальны, плюс возобновляемость речного стока каждые 
10-12 суток.  

          Наши расчеты показали, что при среднемноголетнем стоке р. Малка 
(т.к. отведение сточных вод в республике ведется в бассейн р. Малка) 
297,4 млн.м3, за 10-12 суток сток составит 81,4-97,8 млн.м3 при этом за 2006г. 
загрязненных сточных вод, было сброшено в поверхностные водные источники 
41,89 млн.м3, а за 2013г. – 28,54 млн.м3 [4]. 

Предположим, что в течение года идет равномерный сброс сточных вод, 
следовательно, на разбавление 1,15 млн.м3 сточных вод, за период 10-12 суток, 
потребуется при 32-кратном разбавлении 48,2 млн.м3 чистой воды. При этом 
надо учитывать, что сточные воды, образующиеся при производстве 
нефтепродуктов, требуют 60-кратного разбавления чистой водой, а в процессе 
изготовления синтетических волокон, требуется 185-кратного разбавления. 

Заключение и выводы. 
Приведенные данные позволяют сделать вывод о бесперспективности 

метода разбавления сточных вод чистой водой. В этой области должны 
произойти радикальные изменения, т.к. количество пресной воды не 
уменьшается, но ее качество резко падает, она становится не пригодной для 
потребления. Современное состояние окружающей среды требует разработки 
технологий очистку сточных вод, позволяющих не только сохранить, но и 
обеспечить ее восстановление при условии полной утилизации отходов, как 
твердых, так и жидких, в биологическом круговороте биосферы. 

Состояние водных ресурсов свидетельствует о том, что дальнейшее 
развитие жизнедеятельности в Кабардино-Балкарии не может осуществляться 
на базе исторически сложившихся путей экстенсивных технологических 
процессов без учета экологических требований. Необходим принципиально 
новый подход, основой которого является внедрение ресурсосберегающих, 
малоотходных и безотходных технологических процессов. 
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Аннотация. В работе рассматриваются принципы, методы и 

преимущества внедрения системы экологического менеджмента (далее по 
тексту – СЭМ) на предприятиях с целью экологизации и повышения эколого-
экономической эффективности производственной деятельности. 

Экологизация производства является важным шагом на пути к 
устойчивому развитию, поскольку она ведет к снижению отрицательного 
воздействия на компоненты окружающей природной среды (далее по тексту – 
ОПС), увеличивает эффективность использования сырья и энергии и 
способствует достижению баланса между окружающей средой и обществом. 

Управление, ориентированное на охрану окружающей среды 
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и рациональное природопользование, способствует формированию 
благоприятного имиджа предприятия, улучшению отношений 
с государственными органами власти, укреплению позиций на внутреннем 
рынке, завоеванию признания со стороны зарубежных и отечественных 
потребителей. 

Ключевые слова: экологизация производства, система экологического 
менеджмента, эко-эффективность. 

Abstract. The paper examines the principles, methods and benefits of 
implementing an environmental management system (hereinafter – EMS) in 
enterprises with the aim of greening and improving the environmental and economic 
efficiency of production activities. 

Ecologization of production is an important step towards sustainable 
development because it leads to reducing the negative impact on environmental 
components (hereinafter – TSO), increases the efficiency of use of raw materials and 
energy and contributes to the achievement of balance between the environment and 
society. 

Managing  for environmental protection and rational use of natural resources 
contributes to the formation of a favorable image of the company, improvement of 
relations with public authorities, strengthen the position in the domestic market, a 
gain recognition from the foreign and domestic customers. 

Key words: ecologization of production, environmental management system, 
eco-efficiency. 

Вступление. 
Мировые тенденции развития, характеризующегося глобализацией, 

требуют от современного производства высокого качества продукции, 
снижения вредного воздействия на окружающую среду и ресурсосбережения. 
Промышленность оказывает влияние практически на все компоненты ОПС, 
поэтому степень воздействия должна контролироваться человеком с целью 
недопущения деградации естественных экологических систем и превышения их 
ассимиляционного потенциала. 

Россия характеризуется ресурсоемким и энергоемким производством 
практически во всех отраслях. Одним из приоритетов устойчивого развития 
согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года [1] является экология живых систем и рациональное 
природопользование, поддержание которых достигается за счет 
сбалансированного потребления, развития прогрессивных технологий и 
целесообразного воспроизводства природно-ресурсного потенциала страны. 

Экологизация производства - это инструмент обеспечения экологической 
безопасности и достижения устойчивого развития, интегрирующий социо-
эколого-экономические процессы, основанные на принятии взаимосвязанных 
экономических, технико-технологических, социальных решений, 
способствующих эффективному достижению экологических целей и задач в 
эколого-экономический производственной системе [7]. 

В качестве эффективного способа повышения экологизации 
промышленного производства выступает формирование СЭМ с последующей 
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ее сертификацией на соответствие требованиям стандарта ISO 14001. 
Обзор литературы. 
Под экологизацией в научной и методической литературе чаще всего 

понимается разработка и внедрение в производство и повседневную жизнь 
людей таких производственных процессов и технологий, которые при 
получении максимально высокого качества продукции обеспечивали бы 
сохранение экологического равновесия в природе.  

Проблема экологизации различных отраслей хозяйства раскрыта в труде 
Реймерса Н.Ф.[5], понятия, принципы и методы внедрения системы 
экологического менеджмента на предприятиях изложены в трудах Дайман 
С.Ю. [3], Трифоновой Т.А. [6] и Ферару Г.С. [7]. 

Входные данные и методы. 
Экологизация представляет собой процесс неуклонного и 

последовательного внедрения систем технологических, управленческих и 
других решений, позволяющих повышать эффективность использования 
естественных ресурсов и условий наряду с улучшением или хотя бы 
сохранением качества природной среды (или вообще среды жизни) на 
локальном, региональном и глобальном уровнях [2].  

Экологизация производства может быть организована за счет применения 
рентабельных изменений и модернизации производства, состава продукции и 
формы услуг, грамотно организованной системы управления окружающей 
средой.  

Широкое распространение в мире международных стандартов по 
сертификации систем управления окружающей средой привело к росту числа 
компаний, добровольно принимающих и внедряющих в свою деятельность 
СЭМ с последующей сертификацией на соответствие требованиям стандарта 
ISO 14001, поскольку такая сертификация является одним из условий 
успешного выхода производимой продукции на международный рынок. 

Одним из примеров предприятия, внедрившего в производственную 
деятельность  СЭМ, является Тюменский филиал ООО «ЛЛК-Интернешнл» 
(завод моторных масел), расположенный в п. Богандинский Тюменского района 
Тюменской области. Основной вид деятельности предприятия - переработка 
углеводородного сырья, производство нефтепродуктов и продуктов 
органического синтеза (производство моторных масел). 

Филиал ООО «ЛЛК-Интернешнл» в Тюмени был основан как ОАО 
«БелОйл» в 1994 году, четыре года спустя был присоединен к ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез». В этом же 1998 году завод был введен в эксплуатацию. 
В 2007 году предприятие вошло в состав ООО «ЛЛК-Интернешнл». В 
настоящее время Тюменский филиал в рамках новой бизнес-модели 
ориентирован в основном на производство специальных смазочных материалов 
в небольших объемах. 

ООО «ЛЛК-Интернешнл» является дочерней структурой ПАО 
«ЛУКОЙЛ», поэтому реализует в своей деятельности положения 
экологической политики головной организации. Приоритетной целью 
компании в области экологии является обеспечение постоянного снижения и 
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недопущение сверхнормативного воздействия на окружающую среду, 
реализуемое за счет внедрения наилучших доступных технологий, 
оборудования, материалов и повышения уровня автоматизации  управления 
технологическими процессами [4]. 

В соответствии с СЭМ в Тюменском филиале ООО «ЛЛК-Интернешнл» 
проводится работа по выявлению экологически значимых аспектов загрязнения 
ОПС, в результате разрабатывается программа мероприятий, направленных на 
управление аспектами, оказывающими наибольшее воздействие на 
окружающую среду. 

Методы предотвращения загрязнения ОПС зачастую оказываются 
чрезвычайно результативными и экономически эффективными. Это относится 
и к методам, связанным с изменением технологических решений (требующим 
значительных затрат), но в первую очередь — к организационным подходам, 
связанным с контролем процесса производства, выбором сырьевых материалов, 
вторичным использованием или переработкой материалов, логистикой 
производства и т.п. [7]. Именно эти методы становятся основным 
инструментом СЭМ по снижению воздействия на окружающую среду, позволяя 
достигать максимальной экономической эффективности и экологической 
результативности. 

Эко-эффективность (то есть, в равной степени, эффективность 
экологическая и экономическая) отражает производительность природных 
ресурсов. Иными словами, она означает удельное воздействие организации на 
окружающую среду в расчете на прибыль или на производимую продукцию. 
Например, потребление энергии на единицу продукции или объем прибыли на 
тонну выброшенного в атмосферу углекислого газа. Таким образом, эко-
эффективность - это относительная комплексная величина, отражающая 
соотношение двух абсолютных переменных: экологической и финансовой 
результативности [6]: 

Эко-эффективность = Финансовая результативность / Экологическая   
                                                        результативность                                    (1) 

 
Данная формула (1) дает понять, что, как уже говорилось, принцип эко-

эффективности основан на стремлении к достижению экономической выгоды 
за счет снижения воздействия на окружающую среду и сокращения 
использования природных ресурсов.  

Результаты. Обсуждение и анализ. 
Экологизация производства предполагает постоянное применение 

интегрированных предупредительных стратегий охраны окружающей среды к 
процессам и продуктам для снижения риска загрязнения окружающей среды и 
отрицательного воздействия на человека, что достигается путем внедрения и 
поддержания СЭМ. 

СЭМ включает в себя принципы концепции эко-эффективности, которая в 
равной степени подразумевает экологическую и экономическую 
эффективность. Девиз этой концепции – «производить больше при меньших 
затратах». С одной стороны, уменьшение потребления материальных ресурсов, 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 86 



 Том 9. Выпуск 4(41)                                                                                                                                    Экономика  

энергии, сокращение выбросов и отходов положительно сказываются на 
состоянии окружающей среды, с другой стороны, это выгодно для бизнеса с 
экономической точки зрения, так как сокращает расходы на сырье.  

Заключение и выводы. 
В статье рассмотрена система экологического преобразования 

промышленных предприятий – СЭМ, позволяющая повысить эко-
эффективность производства. 

В качестве примера рассмотрено предприятие нефтеперерабатывающей 
отрасли – Тюменский филиал ООО «ЛЛК-Интернешнл», на котором внедрена 
СЭМ и реализуется экологическая политика, целью которой является 
обеспечение постоянного снижения и недопущение сверхнормативного 
воздействия на окружающую среду. 

Стремясь к эко-эффективности, необходимо адаптировать устоявшуюся 
систему управления на предприятии к существующим сегодня реалиям при 
помощи мероприятий, позволяющих поставить цели и достичь 
запланированных результатов, как по экологическим аспектам, так и в 
экономической сфере. Сегодня одним из лучших международно-признанных 
инструментов управления на предприятии, позволяющих реализовать 
принципы эко-эффективности на практике является внедрение системы 
экологического менеджмента в соответствии с требованиями стандарта ISO 
14001 [3]. Экологизация производства является результатом постепенного и 
комплексного использования организационных и технических инструментов 
СЭМ. 
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Анотація. Розглянуто проблеми елементів системи соціального захисту в 
Україні. Проведено дослідження з удосконалення соціального захисту за 
рахунок реформування системи пенсійного забезпечення. 

Ключові слова: соціальний захист, управління, пенсійна система, 
реформування. 

Abstract. The problems elements of social protection in Ukraine are considered. 
Research on improving social security by reforming the pension system. 

Key words: social protection, management, pension system, reform.  
Вступ. 
На сучасному етапі все більшу вагомість набувають питання розвитку 

соціального захисту населення як однієї з найважливіших основ стабілізації та 
ефективності соціально-економічної сфери. Рівень цивілізованості держави та 
суспільства визначається ставленням до найменш захищених та найбільш 
вразливих верств, які потребують соціального захисту, а саме, інвалідів, осіб 
похилого віку, малозабезпечених осіб, сімей з дітьми [1].  

Огляд літератури. 
Аспекти з питань соціальної політики, дослідження економічних проблем 

соціального захисту та управління ним висвітлювалися в роботах вітчизняних і 
зарубіжних учених, таких як: Богиня Д.П., Бондар І.К., Борецька Н.П., Колот 
А.М., Лібанова Е. М., Макарова О.В., Новікова О.Ф., Палій О.М. та інші [2].  

Вхідні дані та методи. 
При дослідженні використані методи системного та порівняльного аналізу, 

логічного моделювання та аналізу, системного, статистичного та зрівняльного 
аналізу, економіко-математичного моделювання; статистичні данні. 

Нажаль, аналіз наукових праць з питань соціальної політики й соціального 
захисту населення свідчить про наявність різних поглядів щодо теоретичних і 
методичних основ системи соціального захисту населення. В Україні досі не 
проведено аналіз наслідків реформування пенсійної системи та не оцінено її 
вплив на систему соціального захисту, у зв’язку з цим, виникає потреба у 
такого роду дослідженні.  

Систему соціального захисту можна розділити на дві складові: соціальне 
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страхування (активні заходи) і соціальну підтримку (пасивні заходи) у вигляді 
державної грошової допомоги, пільг, житлових субсидій та соціальних послуг 
населенню [3]. 

Пенсійне забезпечення розглядається як базова і одна з найбільш важливих 
соціальних державних гарантій стабільного розвитку суспільства, оскільки вона 
торкається безпосередньо інтересів непрацездатного населення, яке складає, як 
правило, понад 25-30% жителів будь-якої країни, і опосередковано усього 
працездатного населення. Особливо важливого значення воно має зараз в 
Україні, коли чисельність людей похилого віку, інвалідів і членів сімей, що 
втратили годувальника, становить близько 30% загальної чисельності 
населення. 

Внаслідок масштабності державної програми пенсійного забезпечення в 
умовах нашої країни, а також її складності через особливості накопичених за 
радянський період пенсійних зобов'язань сучасна, пенсійна система України 
відіграє величезну роль не тільки в соціальній і суспільно-політичній сфері, а й 
значним чином формуючи і перерозподіляючи грошові ресурси в 
регіональному і галузевому аспектах, впливає на стабільність і збалансування 
фінансової системи держави. 

У той же час не можна не враховувати, що міра дослідження соціальних і 
економічних аспектів функціонування пенсійної системи України відстає від 
потреб сучасної вітчизняної практики. Це не дозволяє оперативно реагувати на 
запитання практики і ухвалювати конструктивні рішення з численних 
актуальних проблем розвитку пенсійної системи.  

Пенсійна система, що склалася в Україні на основі Закону 1991 р., 
вичерпала можливості розвитку приблизно у середині 90-х рр. і стала вимагати 
перманентної «підгонки» до умов економічного і соціального життя, що 
змінюються. Незважаючи на численні спроби, багато чого ще зробити не 
вдалося. Необхідність реформування пенсійної системи пов'язана з негативною 
демографічною ситуацією, порушенням диференціації рівнів різних видів 
пенсій і надбавок до них, невідповідністю розміру пенсії працівника його 
трудовому внеску протягом періоду працездатності, недостачею надходжень в 
Пенсійний фонд для виплати пенсій і допомоги, порушенням паритету окремих 
видів пенсійних виплат різним категоріям пенсіонерів при проведенні 
інфляційного осучаснення мінімальних розмірів пенсії.  

Виявлені причини і наслідки кризи в пенсійній системі України 
переконують в необхідності проведення глибокої реформи пенсійного 
забезпечення. Разом з тим потрібно зазначити, що труднощі, які переживаються 
пенсійною системою, і, природно, людьми, що беруть в ній участь, не можна 
віднести цілком на вади, що є в пенсійному законодавстві, заснованому на 
солідарно-розподільній схемі. Багато, якщо не більшість пенсійних проблем 
повинні й можуть вирішуватися без радикальної зміни пенсійної системи. 

У вітчизняному пенсійному законодавстві, безумовно, є недоліки, які слід 
долати у міру появи можливостей для цього, передусім відповідних 
економічних передумов. 

На сьогодні до таких вад самої пенсійної системи додаються і соціальні 
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причини, які істотно впливають на дію не тільки пенсійного, але й усього 
законодавства України. Мається на увазі затяжна глибока криза суспільного 
виробництва, з усіма негативними наслідками цього, різке, безпрецедентне 
падіння рівня життя більшості населення, скорочення доходів держави і 
суспільства, а отже, й можливостей для швидкого виправлення економічної 
ситуації, невміння оптимально і з найбільшою соціальною віддачею 
розподіляти те, що суспільство ще має у своєму розпорядженні. 

Діяльність пенсійних фондів в Україні здійснюється відповідно до 
прийнятого пакета законодавчих актів щодо реформування системи пенсійного 
забезпечення, яке передбачає створення інфраструктури пенсійної системи, 
модифікацію розподільчої моделі пенсійного забезпечення й ефективне 
функціонування накопичувальної складової пенсійної системи. Головна мета 
пенсійної реформи полягає у посиленні соціального захисту  осіб,  що втратили 
працездатність, забезпечення гідного рівня їх життя на засадах збалансованості 
інтересів пенсіонерів та  працюючих громадян.  

Виходячи із загальних принципів обов'язкового пенсійного страхування, 
кожна держава реалізовувала у себе унікальну пенсійну модель. На прикладі 
найбільш ефективних моделей розглянемо застосування цих основних 
принципів [4]. 

Зараз в світовій практиці переважають дві гіпотетичні моделі побудови 
пенсійних систем: розподільна (солідарна) і накопичувальна (ощадна). 

Розподільна (солідарна) модель характеризується тим, що для виплати 
пенсій літнім людям використовуються актуарні надходження в фонд 
пенсійного страхування. Такими надходженнями можуть бути страхові внески 
застрахованих осіб і роботодавців (підприємств), а також дотації держави, які 
фінансуються з податків. Особи, які сплачували страхові внески, при 
досягненні пенсійного віку дістають право на пенсію, яка фінансується в свою 
чергу подальшим поколінням платників страхових внесків [5]. Отже, рівень 
благополуччя пенсіонерів цілком і повністю залежить від економічного 
благополуччя саме цього покоління, на яке вони вже ніяк не можуть вплинути. 
Пенсія в розподільних системах має соціальну природу, і її виплата обов'язково 
гарантується державою. 

Накопичувальна модель є повною протилежністю розподільної, вона надає 
перевагу індивідуальним пенсійним рахункам [6]. “Індивідуальний пенсійний 
рахунок " - це щось на зразок банківського рахунку. Особа робить грошові 
внески, які вміщуються на спеціальний рахунок протягом періоду трудової 
діяльності. Ці гроші інвестуються в певні інвестиційні проекти до того 
моменту, поки людина не досягне пенсійного віку.  

Найбільш широкий розподіл накопичувальні пенсійні системи отримали в 
країнах Латинської Америки і Азії.  

У останнє десятиріччя очевидність домінування розподільної системи 
відверто поставлена під сумнів практично у всіх країнах. У багатьох з них в 
зв'язку з істотними перевагами: незалежність від проблем демографічного 
плану, надання можливості ефективного використання коштів, що 
акумулюються для потреб економічного розвитку, забезпечення диференціації 
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розмірів пенсії – використовується накопичувальний принцип побудови 
пенсійної системи. 

Однак наявність серйозних фінансових і організаційних труднощів нарівні 
з деякими іншими міркуваннями змушують багато які країни стримуватися від 
корінного реформування розподільних систем, незважаючи на усвідомлення 
переваг систем накопичувальних.  

При обгрунтуванні напряму проведення пенсійної реформи в Україні 
основний упор був зроблений на макроекономічні і демографічні розрахунки. 
Однак такого обгрунтування недостатньо, оскільки воно не враховує 
особливостей пенсійної системи як частини соціальної системи країни. 

Принциповим моментом накопичувальної пенсійної системи є те, що 
розмір трудової пенсії, яку буде отримувати працівник, тісно пов'язаний у часі з 
величиною його пенсійних внесків, віком виходу на пенсію і залишковою 
тривалістю життя. Тому важливо провести додаткові розрахунки, які дадуть 
прогноз наслідків пенсійної реформи для різних верств населення, різних як за 
положенням в сфері зайнятості й на ринку праці, так і за своїми соціальними 
ролями [7].  

Результати. Обговорення та аналіз. 
Для того, щоб розглянути соціальні наслідки реформування системи 

пенсійного забезпечення, ми проаналізували вплив основних чинників, що 
визначають особливості положення чоловіків і жінок в сфері зайнятості та на 
ринку праці, гендерних стереотипів [8], прийнятих в нашому суспільстві, на 
рівень пенсійних накопичень для різних соціально-демографічних груп 
населення, намагалися оцінити вплив суспільно-корисних і вимушених перерв 
в трудовій діяльності, а також існуючої асиметрії в сфері зайнятості на пенсійні 
накопичення для чоловіків і жінок, що належать до різних соціально-
демографічних груп. 

Розрахунки показали, що народження однієї дитини та догляду за нею 
протягом трьох років знижує пенсійні накопичення жінки на 7-11% у 
порівнянні з жінкою, що не має дітей, або що не використовувала цю відпустку. 
Дві діти й дві відпустки "з'їдають" 14-21% накопичень, три - 21-30%. Таким 
чином, догляд за однією малолітньою дитиною зменшує пенсійні накопичення 
жінки в середньому на 7-10%. 

Якщо ж зрівняти пенсійні накопичення чоловіка й жінки, що мають 
однаковий рівень освіти, але врахувати при цьому, що жінка має дитину й 
використовувала повністю відпустку по догляду за нею, то, як показують 
розрахунки, її пенсійні накопичення складуть 63-71% накопичень чоловіка 
(незалежно від того є в нього дитина чи ні). Якщо жінка має двох дітей і 
використовувала дві відпустки, то - 56-65%, якщо трьох дітей, то - 50-58%.  

При цьому треба враховувати, що перерви в трудовій діяльності, пов'язані 
з необхідністю догляду за маленькою дитиною, на відміну від перерв, 
пов'язаних з підвищенням рівня освіти працівника, не тільки не сприяють росту 
заробітної плати або кар'єрному просуванню, а навпаки, є чинником, що 
стримують їхній ріст. Більше того, часто ріст заробітної плати й кар'єри жінки 
припиняються задовго до народження дитини - у той момент, коли начальство 
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довідається про очікувану подію.  
Якщо чоловіки й жінки не мають інших перерв у трудовій діяльності, крім 

обумовлених навчанням, то пенсійні накопичення чоловіків можуть бути 
максимально збільшено в 1,3-2,8 рази (при різних варіантах кар'єри), у той час 
як у жінок - в 1,5 рази при песимістичній кар'єрі й 3,1 рази при оптимістичній. 
Якщо зрівняти пенсійні накопичення чоловіків і жінок, що мають однаковий 
рівень освіти й траєкторії росту заробітної плати, то виявиться, що пенсійні 
накопичення жінок коливаються від 70% накопичень чоловіків у випадку, якщо 
вони обоє мають середня освіту до 77% при наявності в обох аспірантури. 

Результати розрахунків відносної величини пенсійних накопичень осіб, що 
не дожили до пенсії, стосовно накопичень осіб, що дожили до пенсії для різних 
соціально-демографічних груп, показують, що пенсійні накопичення чоловіків, 
що не дожили до пенсії, будуть становити близько 19-24% пенсійних 
накопичень чоловіків, що дожили до пенсії. У жінок цей показник буде 
дорівнювати 8-10%. Помітимо, що ці дані характеризують середні пенсійні 
накопичення окремої людини. Якщо ж розглядати всю сукупність працівників, 
то відношення сумарних пенсійних накопичень осіб, що не дожили до пенсії, 
буде іншим через різне число осіб, що входять у досліджувані групи.  

За допомогою моделювання встановлено залежність сум накопичень від 
тривалості трудового стажу, рівня освіти, наявності нестрахових періодів у 
стажі (догляд за дитиною, служба в армії), сценарію кар’єрного зростання, 
очікуваної тривалості життя після виходу на пенсію окремо для чоловіків та 
жінок, зпрогнозовано наслідки реформування пенсійного забезпечення шляхом 
запровадження накопичувального рівня пенсійної системи.  

Висновок. 
Одержані в ході дослідження результати дозволяють вирішити важливе 

науково-практичне завдання з удосконалення теоретико-методичних положень, 
розроблення практичних рекомендацій щодо розвитку пенсійної системи в 
Україні для забезпечення соціального захисту населення. 
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Анотація. В роботі розглядаються основні функції менеджменту, що 

мають бути враховані при розробці кадрової політики організації та 
надаються методичні рекомендації щодо формування кадрової політики на 
підприємствах державної форми власності. Методичні рекомендації 
складаються з сьома послідовних етапів, впровадження яких дасть змогу 
сформувати ефективну кадрову політику та забезпечити подальший розвиток 
підприємства. В роботі зроблено наголос на необхідності реформування 
кадрових служб на підприємствах державної форми власності, а також на 
впровадженні кадрового маркетингу на етапі підбору та найму персоналу. У 
висновку визначені основні напрямки впровадження активної кадрової політики 
в   діяльність підприємств. 

Ключові слова: кадрова політика організації, управління персоналом, 
генеральна стратегія розвитку організації, мотивація та розвиток персоналу. 

Abstract. This paper examines the main functions of management to be taken 
into account when developing personnel policies of the organization and provided 
guidelines for the formation of human resources policy at the state-owned 
enterprises. Guidelines consist of seven consecutive stages, the implementation of 
which will help form an effective personnel policies and to further develop the 
company. The paper highlighted the need to reform personnel services for state-
owned enterprises, as well as implementing marketing personnel at the stage of 
selection and recruitment. In conclusion set priorities for the implementation of 
active personnel policy in the activities of enterprises.  

Keywords: organization personnel policy, personnel management, the general 
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strategy of the organization, motivation and development of staff. 
Вступ. Кадрова політка, що зумовлена певною філософією і принципами, 

реалізованими керівництвом стосовно людських ресурсів, є однією з 
найважливіших зі складових частин стратегії організації. Вона в цілому 
визначає пріоритети підприємства у сфері управління персоналом. 
Сформульовані цілі кадрової політки реалізуються за допомогою конкретних 
кадрових стратегій організацій, наприклад, стратегії добору та найму 
персоналу, стратегії мотивації персоналу. 

Огляд літератури. Питання кадрової політики розглядались багатьма 
вітчизняними та закордонними  авторами, а саме А Кібановим, Ю.Забродіним, 
В. Петюхом, В. Савченком, Ф.Хмілем, В. Лукашевичем та іншими [1,2,3,4,5,6]. 
Однак, не зважаючи на зазначені дослідження, деякі питання  теоретичного та 
практичного характеру формування кадрової політики в організації потребують 
подальшого вивчення. 

Основний текст. Ключовими етапами розробки кадрової політики є: 
обґрунтування цілі розвитку кадрового потенціалу і формування складу 
структурних ланок, які забезпечують досягнення цих цілей; розробка та 
обґрунтування методичних рекомендацій по створенню цільових програм 
розвитку організаційних комплексів управління людськими ресурсами; вибір 
оптимального варіанту програми кадрової політики, який передбачає 
досягнення найбільшої ефективності менеджменту людських ресурсів. 

Отже, при формуванні та реалізації кадрової політики повинні бути 
враховані і забезпечені такі функції менеджменту як: 

1. Планування, яке включає аналіз та оцінку поточного стану кадрової 
політики з метою виявлення проблем, негативних впливів зовнішнього та 
внутрішнього середовища, дослідження причин плинності кадрів та 
безпосередньо планування кадрової потреби, а також планування витрат на 
персонал (набір, відбір, навчання, соціальні виплати). 

2. Організація роботи персоналу: набір та відбір, адаптація, просування 
кадрів, формування кадрового резерву, підготовка, перепідготовка, підвищення 
кваліфікації працівників. 

3. Мотивація, яка полягає у забезпеченні виплати заробітної плати, 
надання позачергових відпусток, забезпеченні житлом. 

4. Координування діяльності як самої служби персоналу, так і усіх 
структурних підрозділів, з якими співпрацює даний підрозділ. 

5. Контроль стабільності персоналу, роботи відділу кадрів, матеріального 
стимулювання за результатами діяльності, виконання запланованих заходів, 
атестація персоналу. 

Було б невірним сприймати кадрову політику як щось незмінне, стале, 
саме тому вважаємо, що процес формування кадрової політики – це порядок 
дій, який включає етапи врегулювання і забезпечення виконання стратегічних 
планів організації через ефективне використання персоналу, здійснення 
безперервного аналізу, вдосконалення та розвитку кадрової роботи, а також 
контроль за реалізацією цих завдань.  

В загальному вигляді порядок формування кадрової політки організації 
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може  бути представлений у вигляді  наступних етапів:  
На першому етапі необхідно проаналізувати діючу систему управління 

персоналом в організації, що дасть можливість виявили переваги та недоліки, 
що існують, на підставі яких в подальшому буде розроблятись програма дій по 
формуванню кадрової політики взагалі. 

На другому етапі  повинно проводитись дослідження зовнішніх та 
внутрішніх факторів, що впливають на систему управління персоналом в 
організації. Цей етап передбачає вивчення законодавчих актів, що регулюють 
трудову діяльність в країні, внутрішню документацію організації, яка 
регламентує стосунки між адміністрацією та працівниками. Також на цьому 
етапі аналізуються всі  фактори руху кадрів – від їх найму, навчання і 
просування до оцінки результатів їх діяльності і мотивації. 

На третьому етапі проводиться оцінка сильних та слабких сторін кадрової 
політки організації. Саме виявлення слабких сторін дозволить керівництву 
врахувати причини, що їх спричинили та запобігати їх при розробці кадрової 
політки в майбутньому. 

Кадрова політка організації передбачає в першу чергу формування 
стратегії управління  персоналом, яка, в свою чергу, базується на стратегії 
розвитку підприємства в цілому. 

Четвертий етап передбачає формування стратегічних цілей системи 
управління персоналом в організації. Так основною стратегічною ціллю 
кадрової політики в  умовах кризових явищ є виживання з найменшими 
втратами кадрового потенціалу і забезпечення максимально можливого 
соціального захисту персоналу.  

На п’ятому етапі  кадровою службою підприємства повинні бути 
розроблені проекти розвитку системи управління персоналом, які б 
враховували стратегічні цілі управління персоналом та базувались  на 
попередньому аналізі сильних та слабких сторін діючої системи. 

На підставі розроблених проектів формується комплекс методів 
управління персоналом, тут можуть бути вже вживані методи, так і методи, які 
раніше на даному підприємстві не використовувались. Формування конкретних 
методів управління складає шостий етап, який фактично завершую формування 
кадрової політики організації в цілому. 

Останній, сьомий етап, передбачає оцінку ефективності кадрової політики 
організації, що була сформована раніше, та вибір її оптимального варіанту. В 
якості критеріїв відбору можуть виступати підвищення продуктивності праці,  
скорочення плинності кадрів, розвиток персоналу та інші. 

Таким чином кадрова політика в сучасних  умовах функціонування 
підприємств покликана стабілізувати діяльність та забезпечити подальший 

розвиток підприємства; сприяти поліпшенню соціальних умов для 
персоналу; забезпечити інвестування капіталу не лише в новітні технології, а й 
у працівника, сприяти створенню умов для активності, творчості й належного 
морально-психологічного клімату в колективі. 

Формування кадрової політики організації має відбуватись у відповідності 
з  генеральною стратегією розвитку, саме тому необхідно звернути увагу на 
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поточну ситуацію здійснення  виробничої діяльності організації. В більшості 
випадків в організаціях державної форми власності реалізується пасивна 
кадрова політика. Це значить, що робота з кадрами зводиться до діагностики 
кадрової ситуації в цілому, а ліквідація негативних наслідків шляхом оцінки 
персоналу.  

Стратегічною ціллю системи управління персоналом в організації повинна 
бути така кадрова політика, сутність якої полягає в пошуку та застосування 
підходів і методів, що забезпечили б бажаний перебіг подій, спонукали 
робітників до продуктивної праці та створення матеріальної і психологічної 
задоволеності працівників трудовою діяльністю. 

Для втілення нової кадрової політики в життя на підприємствах державної 
форми власності має бути сформована кадрову службу нового рівня, яка 
прогнозуватиме кадрову ситуацію на підприємстві, розроблятиме антикризові 
програми, проводитиме постійний моніторинг ситуації з корегуванням 
відповідно змінам зовнішніх та внутрішніх факторів. 

Закінчення і висновки. Таким чином, проаналізувавши основні складові 
процесу формування кадрової політики на сучасному етапі, можна зробити 
висновок, що в організаціях, зокрема державної форми власності, повинна  
розроблятись активна кадрова політика, тобто керівництво повинно не тільки 
мати обґрунтований прогноз розвитку ситуації, але й засоби впливу на 
ситуацію.  

Важливим стратегічним напрямком формування нової кадрової політики 
може стати  ефективне застосування кадрового маркетингу, оскільки активна 
кадрова політика має формувати вимоги до персоналу на етапі його підбору та 
найму.   

Основними напрямками  активної кадрової політики мають бути : 
• політика зайнятості, як забезпечення висококваліфікованим персоналом, 

що має безпечні умови праці; 
• політика професійного просування, під якою розуміється створення умов 

для підвищення кваліфікації та кар’єрного зросту; 
• політика прогресивної мотивації, тобто надання оплати праці вищої ніж 

на інших підприємствах відповідно до здібностей, досвіду та відповідальності 
та врахування побажань працівників стосовно нематеріальної мотивації; 

• політика трудових відносин, як дотримання правил корпоративної 
культури та встановлення певних процедур для вирішення трудових 
конфліктів. 
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