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ОПТИМИЗАЦИЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КАК УСЛОВИЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВ В 

УСЛОВИЯХ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА 
 

Белошапка В.С. 
кандидат экономических наук, доцент,  

ДВНЗ «Киевский национальный экономический университет им.В. Гетьмана» 
 

Банковская деятельность всегда сопряжена с повышенным риском. 

Однако, риски преобразуются по мере наступления новых реалий современной 

жизни. Имея возможность их предугадать и своевременно нейтрализовать, 

можно обеспечить экономическую безопасность банков в условиях выхода из 

кризиса. 

Экономическую безопасность банка следует рассматривать в двух 

плоскостях: внутренней и внешней. Внутренняя определяет быстроту 

реагирования банка на угрозы, возникающие в результате негативных явлений 

внутри банка. Внешняя определяет противодействие внешним спонтанным и 

преднамеренным угрозам банку. Итак, экономическая безопасность банка 

предполагает состояние, когда банк готов отразить любые угрозы своему 

состоянию, как в настоящем, так и в будущем. В свою очередь, на уровень 

экономической безопасности банка влияют финансовая стабильность банка и 

качество кредитного портфеля банка [1]. Предметом нашего внимания является 

именно качество кредитного портфеля банка, тогда как вопросы финансовой 

стабильности банка выходят за рамки исследования данной работы и требуют 

отдельных научных публикаций. 

Чтобы повысить качество кредитного портфеля, необходимо его 

оптимизировать. В зарубежной практике работа по оптимизации кредитного 

портфеля банков в первую очередь предполагает работу с так называемыми  

«токсичными активами», под которыми принято подразумевать 

обесценившиеся и безнадежные активы. Безусловно, минимизация объемов 

«токсичных активов» в конечном итоге положительно влияет на финансовую 

стабильность банков, следовательно, мы видим важное влияние «токсичных 
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активов» на оба вышеозначенных критерия экономической безопасности банка. 

Таким образом, оптимизация кредитного портфеля банков путем снижения 

объема «токсичных активов» является условием обеспечения экономической 

безопасности как отдельного банка, так и банковского сектора страны в целом. 

А в условиях выхода страны из финансового кризиса работа с «токсичными 

активами» выходит на уровень государственной задачи, которая решается с 

привлечением центрального банка, что подтверждает опыт зарубежных стран. 

В целом, у банков есть три стратегии решения проблемы «токсичных 

активов», как это приведено ниже: 

- держать кредиты на балансе и продолжать искать решение проблемы 

(главным образом, путем реструктуризации задолженности или ее судебного 

взыскания). Работа с просроченной задолженностью может выполняться или 

внутренним коллекторским департаментом или путем передачи взыскания 

долгов посторонним исполнителям; 

- продажа третьей стороне. Продавец может продолжать обслуживать 

портфель на основе договора об обслуживании; 

- списать проблемные кредиты с баланса. 

Преимущества и недостатки перечисленных стратегий решения 

проблемы «токсичных активов» представлены в таблице 1. 

Рассмотрим примеры оптимизации кредитных портфелей банков в 

контексте решения проблемы «токсичных» активов в условиях выхода из 

кризиса разных стран. 

В первую очередь, отметим, что оптимизация кредитных портфелей 

банков путем выкупа «токсичных» активов может рассматриваться с позиции 

стратегии, лежащей в ее основе — европейской или американской. 

Американская стратегия выкупа «токсичных» активов заключается в полном их 

выкупе, тогда как европейская — преимущественно в работе с банками в целом 

и проблемными активами частности. Создание специализированного 

учреждения для работы с «токсичными активами» проблемных банков — 

известный в мире рецепт. 
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Таблица 1 

Банковские стратегии решения проблемы «токсичных активов» 

Стратегия Преимущества Недостатки 
Держать 
кредиты на 
балансе 

1. Отсутствие затрат на услуги 
коллекторских компаний 
2. Отсутствие скидки (дисконта) при 
дальнейшей продаже 

1. Затраты времени и 
усилий персонала банка 
при отсутствии гарантии 
погашения проблемного 
кредита 
2.Необходимость 
формирования 100% 
резерва (если заемщик не 
возобновит платежи) 
3. Негативное влияние 
проблемного токсичного 
кредита на качество 
кредитного портфеля банка 

Продажа 
третьей стороне 

1. Нет необходимости тратить время и 
усилия персонала банка на работу с 
проблемными кредитами, что дает 
возможность сосредоточить усилия на 
прибыльных банковских операциях 
2. Возможность избежать конфликта с 
заемщиком 
3. Улучшение качества кредитного портфеля 
в связи с передачей проблемных кредитов 
4. Улучшение валютной позиции (если 
кредит валютный) 

1. Потеря части стоимости 
кредитного портфеля (в 
связи с продажей с 
дисконтом)  
2. Риски банка не 
уменьшаются если 
трансакция оплачивается 
ценными бумагами 

Списание 1. Нет необходимости тратить время и 
усилия сотрудников банка на работу с 
проблемными кредитами, что дает 
возможность сосредоточить усилия на 
прибыльных банковских операциях 
2. Улучшение качества кредитного портфеля 
в связи со списанием проблемных кредитов 
3. Улучшение валютной позиции (если 
кредит валютный) 
4.Выполнение инструкций центрального 
банка 

1.Возврат на баланс 
невозможен 
2.Возможны налоговые 
издержки, связанные со 
списанием, которое не 
освобождается от 
налогообложения 

  

Проблемные активы нескольких банков отдельно или вместе с 

адекватными обязательствами могут быть переведены в одну банковскую 

структуру, которая в зависимости от выполняемых функций и структуры может 

называться по-разному: bad bank («плохой», или госпитальный, банк), bridge-

банк («банк-мостик», или переходный банк), специально созданное агентство 

(финансовая компания) по управлению проблемными активами [3]. 
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Кризисные явления в банковском секторе, и в первую очередь, вызванные 

невозвратом кредитов заемщиками — распространенная причина угроз 

экономической безопасности банков. Повышение экономической безопасности 

банков путем оптимизации их кредитных портфелей распространилось с 70-хх 

годов 20 ст. Так, приобретение правительством проблемных кредитов имело 

место на Ямайке, в Южной Корее, Индонезии, Чили и других странах, где 

возникали проблемы в банковском секторе.  

Показательным в этом плане является пример финансового кризиса в 

конце 1970-х годов в Чили. Этот кризис был одним из самых тяжелых по 

глубине падения ВВП, размеру проблемных кредитов и суммарных затрат на 

выход из кризиса. В первую очередь, эти затраты были связаны с 

дорогостоящими программами по поддержке заемщиков и промедлением 

банков в принятии решений по оптимизации кредитных портфелей. Но в 

конечном итоге программа поддержки банков оказалась весьма успешной. 

Оптимизация кредитных портфелей состояла в реструктуризации 

задолженности и рефинансировании валютных долгов заемщиков. Был 

использован следующий механизм: проблемные «токсичные» кредиты 

временно выкупались центральным банком (с обязательством обратного 

выкупа и сохранением права управления за банками) за долговую расписку, по 

которой начислялись проценты. Активы выкупались частями – выкуп 

очередной доли был приурочен к выплате по расписке в том же размере плюс 

проценты, т.е. фактически центральный банк перечислял коммерческому банку 

процентный платеж вместе с долей плохого кредита, для которого банк должен 

был собрать обеспечение. 

В Мексике в 1980-х годах в обмен на «токсичные» активы банки 

получили государственные ценные бумаги [4]. Если эти обязательства не 

погашались в срок, они конвертировались в собственный капитал банка, а 

страхователь вкладов получал право собственности на банк. Впоследствии для 

работы с «токсичными» кредитами была создана компания по управлению 

активами. Мероприятия по возврату проблемных кредитов предусматривали 
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государственную помощь отдельным группам заемщиков. На первом этапе 

нерезидентам было запрещено приобретать мексиканские банки, дабы 

обеспечить экономическую безопасность банков в условиях их слабой 

конкурентоспособности. Но впоследствии ограничения ослабили, в результате 

канадский, британский и американский капитал вошел в банки Мексики. 

Обесценивание корейской воны и отток краткосрочных средств в 

иностранной валюте спровоцировали банковский кризис в Южной Корее в 

1980-х гг. 20 ст., что незамедлительно ухудшило финансовое состояние банков 

и привело к нестабильности банковской системы. В докризисный период в 

Южной Корее работала специальная государственная организация (хамса), 

которая занималась приобретением «токсичных» кредитов у «здоровых» 

банков. Помощь банкам в период выхода из кризиса оказывала, главным 

образом, корпорация страхования депозитов (KDIC), путем вливания 

собственного капитала в капитал банков с «токсичными» активами. Покупку 

активов финансировала KDIC, а обязательства по взысканию долгов было 

передано хамса. Большинство банков, получивших помощь, оптимизировали 

кредитные портфели и стабилизировали свою работу, a KDIC продала свои 

доли в их капитале [5]. В целом, государственная компания по управлению 

проблемными активами показала свою высокую эффективность в Корее и 

положительно повлияла на обеспечение экономической безопасности банков. 

В начале 90-хх гг. 20 ст. оптимизация кредитных портфелей с целью 

обеспечить экономическую безопасность банков была проведена также в 

Индонезии. Слабые государственные банки с неэффективным управлением 

составляли около 40% от их общего количества. Уровень концентрации 

ресурсов и долларовых кредитов был очень высоким, а девальвация валюты 

была значительной, что создавало серьезные проблемы для заемщиков и 

банковского сектора страны. Индонезийское правительство и Всемирный банк 

создали Агентство по реструктуризации банков Индонезии (АРБИ), 

призванное, с одной стороны, обеспечивать полную защиту вкладчиков и 

большинства кредиторов банков, а с другой стороны, отвечающее за 
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реструктуризацию проблемных банков и взыскание проблемных кредитов. 

Агентство полностью выкупило несколько слабых частных банков (некоторые 

позже объединились) и оказало частичную помощь проблемным частным 

банкам, которые считались потенциально жизнеспособными. Так, АРБИ 

приобрело «токсичные» кредиты нескольких достаточно эффективных банков, 

с выдачей им разрешения выкупить у Агентства долю в акционерном капитале. 

Однако цены такого выкупа значительно превышали средства, вложенные в 

«токсичные» кредиты Агентством. При этом Агентство действовало медленно, 

чтобы избавиться от «токсичных» банковских активов и оптимизировать 

кредитные портфели банков с наименьшими разрушительными последствиями 

для экономики, а результаты этих действий следует оценить как 

высокоэффективные. 

Показательным в контексте исследуемых вопросов есть и опыт 

Республики Казахстан. По инициативе Министерства финансов Казахстана в 

2008 году основан Фонд стрессовых активов, целью которого является 

улучшение качества кредитного портфеля казахских банков путем оптимизации 

его составляющих и избавления от «токсичных кредитов» в условиях выхода из 

кризиса. Фонд функционирует путем выкупа сомнительных активов банков и в 

дальнейшем управляет ими. Приобретение активов осуществляется по 

балансовой стоимости, с учетом объема созданных резервов, с учетом 

дисконта. Выкуп сомнительных активов дает возможность высвободить активы 

банков от токсичных активов и заставляет банки признавать свои убытки. 

Очередной пример в работе с «токсичными активами» – банки Ирландии. 

Щедрая раздача банковских кредитов на покупку жилья обернулась в период 

мирового финансового кризиса невозвратом долгов и реальной угрозой 

банкротства. На помощь пришло государство, организовав в апреле 2010г. 

Национальное агентство по управлению активами. Правительство поручило 

агентству очистить кредитные портфели шести проблемных банков. 

«Токсичные кредиты» агентство выкупало с дисконтом – эту меру банки 

окрестили «стрижка» (hair cut), но всё равно из бюджета Ирландии пришлось 
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направить на списание части долга около 17 миллиардов евро [6]. В программе 

выкупа активов участвовали пять банков: EBS, Irish Nationwide, The First Bank 

of Ireland, Anglo Irish и Allied Irish Banks. Для каждого из банков дисконт 

определялся индивидуально, в пределах 35-58%. Центральный банк Ирландии 

установил жесткие требования по капиталу: Allied Irish Banks вынужден был 

докапитализироваться на 7,4 миллиарда евро, а Bank of Ireland – на 2,7 

миллиарда евро [6]. Государство действовало на опережение, чтобы избежать 

худшего варианта развития событий – банкротств банков. Однако, спасая 

банковскую систему, правительство Ирландии не замалчивало истины, что 

главный виновник кризиса неплатежей – сами банки, проводившие 

неоправданно рисковую кредитную политику, приведшую к кризису. 

В Испании, также пережившей последствия финансового кризиса, с 1 

декабря 2012 был организован специальный банк, которому другие банки 

страны могли продать (с дисконтом в 20-70%) часть собственных «токсичных 

кредитов», ставших «проблемными» после краха ипотечного рынка в 2008 

году. Государственная компания под названием «Общество управления 

активами, появившимися в результате банковской реорганизации» или «Плохой 

банк» сначала скупал активы у наиболее «проблемных» банков Испании – 

Bankia, Catalunya Banc, Nova Galicia и Banco de Valencia. Речь шла, в первую 

очередь, о недвижимости строительных компаний и частных лиц, оказавшихся 

не в состоянии возвращать ранее выданные им кредиты.  

Для аккумулирования средств, ставка была сделана не только на 

государственные фонды, но и на средства частных инвесторов, готовых стать 

акционерами «плохого банка». Для них, например, был установлен 

минимальный налог на прибыль – всего 1%. Кроме того, частным инвесторам  

обещали дивиденды в среднем по 15% годовых в течение 15 лет. Стремление 

правительства Испании привлечь частных инвесторов и ограничить участие 

государства в «плохом банке» объясняется тем, что спасение банков за счет 

средств госбюджета непопулярно среди населения, протестующего против 

поддержки банков правительством в условиях выхода из кризиса. 
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В результате проведенной на предварительном этапе работы, 

акционерами «плохого банка», помимо государства, стали относительно 

благополучные, испанские банки (Santander и BBVA), страховые компании и 

пенсионные фонды, а также частные инвесторы. 

В свою очередь, в Турции после глубокого финансового кризиса 2000-

2001 гг. принят закон «О реструктуризации задолженности финансового 

сектора» от 31 января 2002 года. Согласно закона, реализовался «Подход 

Стамбула» («Istanbul Approach»), основной частью которого была помощь 

банкам в оптимизации их кредитных портфелей с помощью Агентства по 

управлению активами. «Подход Стамбула» заключался в достижении 

договоренности между центральным банком и коммерческими банками по 

вопросам токсичных активов. Центральный банк выкупал у банков такие 

активы в обмен на реструктуризацию банками долгов компаний-заемщиков. 

Благодаря «Стамбульскому подходу» в течение 2002-2005 гг. были 

реструктуризированы долги 322 компаний. Сумма реструктуризации к концу 

2002 года составляла почти 16% общего объема выданных кредитов в стране 

[7]. В мае 2001 г. была принята программа содействия финансовой 

стабильности банков Турции, согласованная с МВФ и Мировым Банком, 

включающая реструктуризацию государственных банков, укрепление частных 

банков и мероприятия по улучшению банковского регулирования. В результате 

реализации программы: 1) сокращена численность банковского персонала и 

количество отделений государственных банков; 2) ликвидирована 

краткосрочная задолженность банков кредиторам, за исключением 

центрального банка; 3) решена проблема экономической безопасности банков 

за счет снижения проблемных активов в кредитных портфелях. 

Федеральное правительство Германии в 2009г. также оказалось перед 

необходимостью разработки плана по обеспечению экономической 

безопасности банков. Предложенная программа поддержки финансового 

сектора должна была помочь банкам справиться с последствиями кризиса 

таким образом, чтобы избежать покупки государством «токсичных активов» и 
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национализизации банков. В рамках указанной программы была создан Bad 

Bank Light, так называемый «облегченный вариант плохого банка». Суть 

заключается в том, что государство скупает «токсичные активы» банка в обмен 

на гарантию банка вернуть убытки в долгосрочной перспективе. «Облегченный 

вариант плохого банка» не предполагает срочных вложений государственных 

средств для обеспечения финансовой стабильности банка, однако способен 

быстро снять часть нагрузки с банков. На протяжении многих лет банки 

участвуют в финансировании своих ненадежных активов. Кроме того, в течение 

в течение 40-50 лет часть прибыли банков в качестве компенсации будет 

получать именно государство.  

Наиболее успешный, стабильный и многолетний опыт обеспечения 

экономической безопасности банков  путем решения проблемы «токсичных» 

активов – у Швеции. Она первой из западных стран начала выкуп плохих 

активов. Причем, еще задолго до последнего финансового кризиса – в начале 

90-х годов. В 1992 г. правительство предприняло ряд мер, вошедших в историю 

под названием «шведского опыта по работе с токсичными активами», а именно: 

1. Решение о полной гарантии всей банковской системы (114 банков). 

Это решение, формально одобренное Парламентом в декабре 1992 года, 

предоставляло защиту государства от убытков всем кредиторам, кроме 

акционеров. Гарантия предоставлялась без всяких ограничений по объему, то 

есть на всю сумму возможных невозвратов по платежам. В современной 

экономической истории это беспрецедентный пример. 

2. Для санации банковской системы было создано специальное 

ведомство – Агентство по поддержанию банков (Bank Support Authority), 

которое занялось сегрегацией банковских активов: «хорошие» сохранялись на 

балансе, а «плохие» перемещались в единый «плохой банк» (bad bank). Роль 

«плохого банка» исполняли две учрежденных Bank Support Authority 

специализированных структуры – «Securum» и «Retriva». Идея заключалась в 

том, что безнадежные кредиты вместо того, чтобы быть срочно 

ликвидированными по минимальным ценам, реструктуризовались в «плохом 
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банке», который мог переждать кризис и после восстановления 

платежеспособности должников, вернуть кредиты на рынок по достойной цене. 

Причем «Securum» и «Retriva» выкупали у банков проблемные, но не 

безнадежные активы, пытаясь их реанимировать. Важно отметить, что 

«неизлечимо больные» кредиты банально списывались. 

С банками, пожелавшими воспользоваться поддержкой государства, BSA 

заключало соглашение, по условиям которого первый транш убытков 

покрывали акционеры, а последующие убытки обменивались на долевое 

участие государства (в лице BSA). Государственное вмешательство в частные 

банки Швеции выразилось в санации трех банков – Nordbanken, Första 

Sparbanken и Gota Bank. Банк Första получил от государства кредит в 1991 г., 

банк Gota – в 1992 г. В обоих случаях речь шла о неспособности банков 

выполнить требование государства о поддержании 8-процентного минимума 

оборотного капитала. Львиная доля инвестиций пошла в Nordbanken, в котором 

еще до кризиса доля государства составляла 70 %. Государство выкупило у 

частных акционеров Nordbanken оставшиеся 30 % акций, реструктурировало 

банк, слило его с банком Gota и в 1995 году передало в частные руки, выйдя по 

убыткам практически на нуль. Nordbanken и банк Gota получили 98 % всех 

денежных инвестиций государства. Четыре других крупнейших банка Швеции 

– Föreningsbanken, S-E-Banken, Swedbank и Svenska Handelsbanken – отказались 

от помощи государства,  изыскав возможность увеличить оборотные средства 

за счет внутренних резервов акционеров и частных инвестиций. 

3. Льготное кредитование банков обеспечивал Центральный банк 

Швеции (Riksbank), который также взял на себя обязательства по покрытию 

задолженности местных банков по кредитам, полученным за рубежом.  

Принимая меры по санации экономики, правительство Швеции сделало 

акцент на преодоление паники на внутренних рынках Швеции, а также возврат 

доверия международного инвестиционного капитала к стране. Обе цели были 

достигнуты в кратчайшие сроки. Во-первых, шведский финансовый кризис 

носил выраженный локальный характер и никоим образом не дестабилизировал 
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ни европейский, ни американский финансовые рынки. Во-вторых, объемы 

«токсичных активов» в абсолютном выражении были незначительными. 

Считается, что эксперимент удался: из финансового кризиса Швеция 

вышла с реструктурированной банковской системой.  

В США после кризиса 2008г. также инвентаризировали все проблемные 

активы, затем выставили их на аукцион и меняли на ценные бумаги 

Федеральной корпорации страхования депозитов со значительным дисконтом. 

Концепция создания банка-коллектора была ключевым в плане финансовой 

стабильности (Financial Stability Plan) Обамы-Гайтнера, принятом конгрессом 

США в феврале 2009 года. В целом, правительство США  потратило порядка $ 

1трлн на очистку банковских балансов от «токсичных» активов. 

Разделяем позицию Э.Розенгрена, президента Федерального резервного 

банка Бостона (ФРС-Бостон), что важность решения проблемы «токсичных» 

активов сложно переоценить: «Было бы желательно действовать быстро, чтобы 

вывести проблемные активы с банковских балансов, чтобы банки смогли вновь 

сосредоточиться на будущих перспективах, а не на прошлых ошибках»[8]. 

Операционно-тактические меры, направленные на оптимизацию 

кредитного портфеля банка и обеспечение его экономической безопасности в 

условиях выхода из кризиса видятся автору в следующем: 

 Оценка «токсичности» активов банка и оптимизация портфеля путем 

ликвидации портфеля проблемных кредитов. 

 Полная сегрегация неосновных бизнесов банка и основных (с 

последующим  избавлением от неосновных бизнесов банка). 

 Пересмотр и переоценка кредитных портфелей, которые больше всего 

пострадали от кризиса (пересмотр лимитов, реструктуризация, новое 

расписание погашения).  

 Разработка и имплементация плана финансового оздоровления банка и 

оценка реального внешнего давления на банк и его финансовую стабильность. 
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 Выбор инструмента государственной поддержки банка 

(государственные гарантии; частичная приватизация; вывод токсичных активов 

в специализированное агентство). 
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СИСТЕМНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Салашенко Т. И. 
кандидат экономических наук 

Научно-исследовательский центр индустриальных проблем развития 
 

Энергетическая безопасность является одной из главных целей 

энергетической политики государства, тем не менее, границы данного понятия 

размыты, что приводит к трудностям в измерении и поиска путей её 

обеспечения. Традиционно при обсуждении вопросов энергетической 

безопасности акцентируют внимание на источниках энергообеспечения, но не 

на потребностях, интересах и ценностях, которые она призвана обеспечивать. 

Приоритетность целей энергообеспечения над целями эффективного 

энергопотребления определяет сегодняшний характер национальных 

энергетических решений в политики большинства государств: поиск новых 

поставщиков-импортеров, диверсификация маршрутов поставки, получение 

скидок от рыночной цены на энергетические ресурсы пр. Такой подход не 

снижает остроту проблемы энергетической безопасности, а только подменяет 

её вопросами надежного энергообеспечения.  

Концептуализация энергетической безопасности должна быть направлена 

на определение границ данного понятия, чтобы устранить «перехлестывание» 

между целями политики энергетической безопасности, устойчивого развития и 

экономической эффективности. Конечная цель данной работы убедиться, что 

концепция энергетической безопасности является рабочим инструментом, 

который позволит выработать такие цели энергетической политики, которые, 

во-первых, будут выступать в качестве активного инструмента определения 

приоритетных направлений и основных путей расшивки «узких мест» и, во-

вторых, будут балансировать с целями устойчивого развития государства. 

Сегодня в научной литературе встречаются два концептуальних подхода 

к определению понятия «энергетическая безопасность», а именно: 

— непрерывность поставок энергии и энергоносителей; 
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— непрерывность обеспечения энергетических потребностей с позиции 

обеспечения устойчивого развития. 

Центральное место среди представленных теоретических подходов 

занимает концепция непрерывности поставок энергии и энергоносителей. 

Именно она обеспечила развитие всех других теоретических направлений, 

оставляя в центре внимания именно источники энергообеспечения и 

непрерывность энергоснабжения. Исходным определением, которое дало 

толчок для развития всего спектра научных исследований по данной 

проблематике, является его интерпретация Международным энергетическим 

агентством (МЭА) как «непрерывность поставок энергии по доступной 

цене» [7.1]. Отправной точкой, определившей данный концептуальный подход 

к пониманию сущности «энергетическая безопасность», можно считать 

нефтяной кризис 1973 г., который выдвинул на первый план проблему 

безопасности нефтяных поставок. Однако, и сегодня основной акцент МЭА в 

проблеме энергетической безопасности делается на риски, связанные с 

“источниками энергии и инфраструктурой их обеспечения”, которые исходят из 

различных природных, экономических и политических факторов [7.1]. Развитие 

этого подхода получило в определениях Организации Объединенных Наций 

(ООН), которая в основе своей Программе развития 2000 г. определило 

энергетическую безопасность как «непрерывное наличие энергии в разных 

формах, в достаточном количестве и по доступным ценам» [7.2]. Данный 

подход также используется Всемирной ассоциацией угля (ВАУ), которая 

подразумевает под энергетической безопасностью «обеспечение легких 

поставок доступных энергоносителей, которые в состоянии обеспечить 

надежный источник энергии без уязвимости к долгосрочным или 

краткосрочным сбоям» [7.3]. Аналогичные определения имеют место в 

документах Департамента торговли и промышленности Великобритании [7.4], 

Экономического института стран АСЕАН и Восточной Азии [7.5], 

Инициативной группы по энергетической безопасности и климату при 

Брукингском институте [7.6], более ранних нормативных документах ЕС (1995 
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Green Paper of Eurocomission [7.7]). Наиболее полным в данной группе можно 

считать определение Всемирного энергетического совета (ВЭС), который под 

энергетической безопасностью понимает «эффективное управление поставками 

первичной энергии из внутренних и внешних источников, надежность 

энергетической инфраструктуры и способность поставщиков энергии 

удовлетворять текущий и будущий спрос» [7.8]. Общей характеристикой 

первой группы определений является понимание того, что увеличение 

относительного уровня дефицита энергии являются основной проблемой 

(опасностью) энергетической безопасности, а для реализации политики 

энергетической безопасности необходим компромисс между непрерывностью 

поставок отдельных видов энергии и энергоносителей и уровнем их цен.  

Диспропорции в социально-экономическом развитии и имеющийся 

энергетический потенциал приводят к появлению разных взглядов на проблему 

энергетической безопасности в рамках первого подхода. Страны богатые 

топливно-энергетическими ресурсами (экспортеры ТЭР) делают упор на 

стабильность внутреннего производства и стабильность внешних поставок с 

целью максимизации доходов государственного бюджета. Энергодефицитные 

страны (импортеры ТЭР) стремятся адаптироваться к постоянно 

изменяющимся условиям на внешних энергорынках, проявляя большую 

озабоченность касательно сальдо торгового баланса. Страны-транзитеры ТЭР 

направляют усилия на минимизацию собственных энергетических затрат путем 

предоставление льготного доступа к энергетической инфраструктуре.  

Вторая группа авторов, определяя энергетическую безопасность, 

пытается изложить его концепцию в контексте господствующей научной 

парадигмы устойчивого развития. В ряде определений можно встретить ссылку 

на экономические, социальные или экологические ограничения. Наиболее 

распространённым из определений, относящихся к этому подходу, является 

определение данное Мировым банком, которое включает в контекст 

энергетической безопасности социальную составляющую, определяя её как 

«обеспечение устойчивого производства и потребления энергии по разумной 
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цене для того, чтобы: во-первых, способствовать экономическому росту и, 

поэтому, снижению уровня бедности; и, во-вторых, прямо улучшить качество 

жизни населения путем расширения доступа к современным энергетическим 

услугам» [7.9]. Такой же акцент на социальную составляющую делает 

Всемирный экономический форум, определяя энергетическую безопасность как 

«надежные, стабильные и устойчивые поставки энергии по доступным ценам и 

при приемлемых социальных расходах» [7.10].  

Помимо социальной составляющей в ряде работ подчеркивается роль 

экологического фактора в энергообеспечении (например, в определении 

Межправительственной группы экспертов по изменению климата, которое 

звучит как «широкий спектр источников энергии и энергоносителей, 

обеспечивающие необходимые энергетические услуги для достижения 

долгосрочной безопасности поставок, которые доступны и имеют минимальное 

влияние на окружающую среду» [7.11]).  

Более полно энергетическая безопасность в контексте устойчивого 

развития раскрывается в документах Еврокомиссии (2000 Green Paper of 

Eurocomission [7.12]), которое выражает следующий смысл: «обеспечение 

благосостояния своих граждан и надлежащего функционирования экономики 

при непрерывности физического наличия энергетических продуктов на рынке, 

по цене, доступной для всех потребителей (частных и и промышленных), 

обращая внимание на экологические проблемы и двигаясь в направлении 

устойчивого развития». 

В официальных документах Украины имеет место переход от первой ко 

второй концепции энергетической безопасности. Так, согласно утратившей 

силу Методике расчета уровня экономической безопасности Украины от 

02.03.2007 № 60 [7.13] под энергетической безопасностью понималось 

«состояние экономики, которое обеспечивает защищенность национальных 

интересов в энергетической сфере от существующих и потенциальных угроз 

внутреннего и внешнего характера, и позволяет удовлетворять реальные 

потребности ТЭР для обеспечения жизнедеятельности населения и надежного 
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функционирования национальной экономики в режимах обычного, 

чрезвычайного и военного положения». В данном определении акцент был 

сделан на удовлетворения энергетических потребностей и лишь вскользь 

упоминалась социальная и экономическая составляющие устойчивого развития 

в контексте всё того же энергообеспечения. В 2013 г. на смену ей Приказом 

Министерства экономического развития и торговли Украины от 29. 10. 2013 г. 

№ 1277 были утверждены новые Методические рекомендации по расчету 

уровня экономической безопасности Украины [7.14], где понятие 

энергетической безопасности уже рассматривается в контексте устойчивого 

развития: «состояние экономики, которое способствует эффективному 

использованию энергетических ресурсов страны, наличие на энергетическом 

рынке достаточного количества производителей и поставщиков энергии, а 

также доступности, дифференцированности и экологичности энергетических 

ресурсов». Хотя новое понимание данного термина и указывает на важность 

экологической составляющей энергетической безопасности, но все же основной 

упор делается на источники энергообеспечения (поставщиков и 

производителей энергии), выводя за рамки круга проблем энергетической 

безопасности сферу энергопотребления : энергетическая безопасность только 

способствует, а не является состоянием, при котором достигается эффективное 

пользование ТЭР. 

Подытоживая теоретический обзор сущности понятия «энергетическая 

безопасность», можно отметить, что все данные определения явно или неявно 

включают идею противодействия опасностям, которые влияют на 

непрерывность энергоснабжения. Разнообразие имеющихся трактовок данного 

понятия определяется рядом ограничений, фильтров тяжести, по которым и 

предлагается измерять безопасность или небезопасность изменений в сфере 

исключительно энергообеспечения.  

Некорректность существующей теории энергетической безопасности 

видится в несоответствие философским представлениям сущности самого 

феномена «безопасность». Хотя на метауровне проблема постижения сущности 
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безопасности пока остается полностью неразрешенной, определены отдельные 

элементы, которые и составляют его философскую концепцию. Сегодня 

существуют различные трактования понятия безопасности, однако все из них 

являются эмпирическими, отражающими субъективное мнение авторов. Вряд 

ли возможно найти строгое теоретическое определение, которое будет отражать 

только объективную сторону самого феномена.  

В общем виде феномен безопасности системы представляет собой «не 

нечто отдельное от самой системы или некоторый ее особый компонент, а 

специфическое определение отношения существования системы к отрицанию 

ее бытия (опасности)» [7.15]. Наиболее распространенными подходами в 

философском трактовании безопасности выступают: 

1) безопасность как состояние защищенности от угроз потребностей и 

интересов. Хотя именно этот подход считается традиционным, в его основе 

содержатся принципиальные противоречия: во-первых, защититься от угроз 

невозможно, поскольку те представляют собой только агрессивные намерения; 

во-вторых, потребности и интересы необходимо удовлетворять, а не защищать. 

2) безопасность как специфическая деятельность (действия — 

прим. авт.). При таком подходе безопасность рассматривается процессуально, к 

которой относится выявление, предупреждение, устранение, ослабление 

опасностей и угроз, обеспечение защищенности, предоставление необходимых 

условий и гарантий для жизни, развития и саморазвития, обеспечение 

благоприятных условий. 

3) безопасность как определенное состояние, среди которых можно 

выделять: состояние отношений между субъектами, состояние устойчивости и 

стабильности общественного организма, состояние жизнедеятельности 

государства, состояние живого организма и социальной системы. 

Вся представленная совокупность эмпирических подходов к пониманию 

безопасности имеет право на существование, однако их нельзя рассматривать 

как теоретические (всеобщие и универсальные). В качестве объектов 

безопасности философия рассматривает потребности, интересы и ценности 
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(рис. 1). 

Объекты 
безопасности

Потребность 
Ценность 

Интерес

состояние человека, 
выражающее зависимость активная направленность 

 

Рис. 1. Объекты энергетической безопасности [7.16] 
 

Осмысление проблемы безопасности приводит нас к выводу, что не все 

потребности являются объектом безопасности, а только те из них, которые 

выступает атрибутом существования субъектов системы и её самой, и которые 

реализуются посредством их деятельности, т.е. интересы. 

Безопасность представляется как совокупность взаимосвязанных 

отношений между субъектами, которые находятся в определенной 

иерархической (вертикальной) структуре системы (индивид → общество → 

природа), и в то же время эти отношения горизонтально упорядочены 

(согласованы). Таким образом, термин безопасности соотноситься с действиями 

субъектов и определяется неделимостью по её отдельным субъектам 

(«безопасность для себя через безопасность для всех»): безопасность системы 

равнозначна безопасности её наиболее слабого элемента [7.17, 7.18]. 

Отмеченное позволяет дать собственное эмпирическое понимание понятия 

«безопасность» на философском уровне как состояние открытой системы, 

обеспечивающие её существование и гарантирующие удовлетворение 

интересов её элементов, а также действия направленные на его (состояния) 

достижения.  

Концепция безопасности строится на законах диалектики [7.16]:  

 — законе единства и борьбы противоположностей определяет 

контрадикторные (нормальное — кризисное) и контрарных (нормальное — 

от объективного 
содержания условий его 
существования и развития 
и выступающее 
источником различных 
форм его активности  

человека на различные 
объекты, освоение 
которых оценивается им 
как благо; потребности, 
выступающие мотивацией 

отношение между 
представлением субъекта о 
том, каким должен быть 
оцениваемый объект, и 
самим объектом.  

поведения индивида
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предкризисное — кризисное) состояния безопасности; 

 — законе перехода количественных изменений в качественные, переход 

от локальных и скрытых, постепенных количественных изменений в 

безопасности отдельных субъектов к изменениям коренным, открытым — 

качественно изменяющих всю систему; 

 — законе отрицания отрицания характеризует направления процесса 

развития, единство поступательности и преемственности в развитии. 

Представленное позволяет сделать первый главный вывод: безопасность 

рассматривается как системное понятие. Методология её исследования может и 

должна быть построена на общей теории систем (Л. фон Берталанфи [7.19]), 

теории организации систем и их жизнеспособности (С. Бир [7.20]). 

Традиционно при исследовании проблем энергетической безопасности 

выделялись определенные её составляющие (блоки): энергонезависимость, 

энергоэффективность, волатильность цен, экологическая устойчивость и 

прочие. Однако, такой поход видится малообоснованным и, следовательно, 

низкоэффективным и не приводит к существенным результатам и выводам. В 

данной работе предлагается заменить блоковый подход на системный, 

основанный на структуре самой энергосистемы, по элементам которой далее 

оцениваются индикаторы энергетической безопасности. 

Основу концепции энергетической безопасности в рамках системного 

подхода составляют энергетические системы и отношения между их 

отдельными элементами по поводу удовлетворения энергетических интересов. 

Отмеченное приводит нас к пониманию под объектами энергетической 

безопасности атрибутов энергосистемы и энергетических интересов её 

элементов (рис. 2).  

Представленное на рис. 2 проблемное поле позволяет выдвинуть 

следующие эмпирическое определение энергетической безопасности как 

состояние энергосистемы, обеспечивающие её существование и развитие, 

гарантирующие удовлетворение энергетических интересов её элементов, а 

также действия направленные на его достижение. 
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Система — совокупность элементов, 
находящихся в отношениях и связях друг с 
другом, которая образует определенную 
целостность, единство. 

Энергосистема — совокупность элементов 
энергопотребления и энергообеспечения, 
находящихся во взаимосвязях друг с другом 
посредством элементов энергораспределения, 
которая образуют определенную целостность 

Атрибут системы – предикат (свойство, 
признак) системы, достаточный для ее 
идентификации и необходимый для ее 
существования.  

Потребность — состояние элемента системы, 
выражающее зависимость от объективного 
содержания условий его существования и 
развития и выступающее источником 
различных форм его активности

 Интерес — активная направленность 
элемента системы на различные объекты, 
освоение которых оценивается им как благо; 
потребности, выступающие мотивацией 
поведения . 

Атрибут энергосистемы – свойства, 
энергосистемы, достаточные для ее 
идентификации во внешней среде и 
необходимые для ее существования.  

Энергетические потребности — внутренние 
состояние элементов энергосистемы, 
выражающее зависимость от энергии для 
своего существования и развития.  

Энергетические интересы — энергетические 
потребности, которые реализованы 
посредством побудительных мотивов 
поведения субъектов экономических 
отношений.  

 

Рис. 2. Проблемная поле объектов энергетической безопасности 
 

 

Простая модель открытой системы, предложеная Л. фон Берталанфи 

[7.19] считается применимой к исследованию проблем безопасности 

энергосистем (рис. 3). Энергосистема представляет открытую систему, которая 

является частью, во-первых, энергосистемы более высокого порядка (внешней 

энергосистемы), во-вторых, более сложной социально-экономической системы, 

и, в-третьих, экосистемы (природы). В качестве ресурсов в систему вводятся 

компоненты социально-экономической системы (технология и человеческие 

ресурсы, информация и пр.). первичные топливно-энергетические ресурсы 

(ТЭР), которые энергосистема сама изымает из экосистемы. Непосредственно 

преобразованию подлежат ТЭР, которые дают компоненты более высокой 

сложности, представляющие результат жизнедеятельности, которые 

оцениваются как экономические блага, выводимые в социально-экономическую 

систему. Одновременно с этим из энергосистемы выводятся отходы и выбросы.  

 24



 

ЭНЕРГОСИСТЕМА 
Ресурсы 

Результаты 
жизнедеятельности 

Отходы и выбросы

 

 

Рис. 3. Простая модель открытой энергосистемы 
 

Основываясь на модели жизнеспособных систем (Viable System Mode — 

VSM) С. Бира, все энергосистемы рассматриваются как рекурсивные [7.20]: 

т.е.: 

— каждая энергосистема является частью самой себя: полученные 

результаты жизнедеятельности (блага) вводятся затем в энергосистему для 

поддержания её существования; 

— и в то же время содержит другие жизнеспособные / рекурсивные 

системы (подсистемы энергообеспечения, преобразования энергии и 

энергопотребления), а сама содержится в жизнеспособной системе следующего 

уровня (социально-экономической, которая сама является частью экосистемы) .  

Системная декомпозиция предусматривает выделение подсистем и 

отдельных элементов. Модель состава энергосистемы зависит от того, на каком 

уровне остановить дробление. В качестве такого деления в энергосистемы, 

рассматриваемого в данной работе, представляется выделение подсистем 

энергообеспечения, энергопреобразования и энергопотребления (рис. 4). 

Именно объединение воедино систем энергообеспечения, 

энергопреобразования и энергопотребления позволяет рассматривать 

непрерывность энергетического цикла, включающего виды ТЭР по стадиям 

трансформации: добыча первичных ТЭР → преобразование ТЭР и их 

распределение → потребление энергии и энергоносителей. Такой подход в 

рамках системной концепции безопасности позволяет добиться существенных 

результатов по снижению объемов потребления: так экономия ТЭР в 

подсистеме энергопотребления дает дополнительную экономию всей 

энергосистеме: снижаются расходы подсистемы энергопреобразования, 

расходы на добычу ТЭР в подсистеме энергообеспечения. 
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Рис. 4. Упрощенная модель состава энергосистемы 
 

Модель структуры энергосистемы может быть представлена в виде 

производственной, организационной и экономической структуры. 

Производственная структура энергосистемы отражает направление движения 

(преобразования) ТЭР от входа к выходу энергосистемы. В её основе находятся 

виды энергоресурсов распределенные по подсистемам. 

Особенностью энергосистемы можно отметить то, что каждый элементы 

подсистемы энергообеспечения потенциально может быть преобразован в 

подсистеме энергопреобразования в любой из видов энергии и 

энергоносителей, и в то же время использован как сырье и материалы в 

неэнергетической сфере подсистемы энергопотребления. Например, уголь 

может быть преобразован в электроэнергию на пылеугольных ТЭС, 

использован для выработки тепловой энергии в котельных, потреблен как 

котельно-печное топливо, из него можно получить синтетическое моторное 

топливо, или же использовать как сырье в химической промышленности для 

неэнергетического потребления. Направление энергетических потоков в 

конкретной энергосистеме определяются её имеющейся производственно-

технологической базой, а соответственно укрепление энергетической 

безопасности связано с её развитием. 

Измерение энергетической безопасности должно проводиться в обратном 

порядке движению энергетических потоков в энергосистеме: от подсистемы 

энергопотребления к подсистеме энергопреобразования, и затем к подсистеме 

энергообеспечения. Таким образом, изменение блокового на системный подход 

приводит к новому пониманию составляющих энергетической безопасности, в 
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качестве которых должны выступать энергетические подсистемы (рис. 5). В 

соответствии с моделью жизнеспособных систем С. Бира, вектор измерения 

безопасности энергосистемы предусматривает оценку основных её подсистем 

по трем уровням [7.20]: 

— фактическому — имеющегося на текущий момент  при 

существующих ресурсах и существующих ограничениях; 

— номинальному (наличному) — что можно достичь при 

существующих ресурсах, при существующих ограничениях; 

— потенциальному — что можно достичь, развивая наши ресурсы и 

снимая ограничения. 

Сравнение данных величин позволяет нам определить три уровня 

безопасности: текущую, латентную и расчетную, — каждая из которых может 

иметь три контрарных состояния: нормальное, предкризисное и кризисное 

(рис. 6). В основе системной концепции энергетической безопасности лежит 

балансовый подход, который обеспечивает единство и согласованность 

энергетических потоков в энергосистеме. Баланс энергосистемы, как 

предполагается, составляет основу для расчета большинства локальных 

индикаторов.  

Определить уровни энергетической безопасности возможно путем 

сравнения локальных её индикаторов по трем видам энергобаланса:  

— фактическому — количественные и качественные показатели 

энергосистемы, которые достигнуты при имеющихся ТЭР и существующих 

ограничениях; 

— номинальному, который определяется исходя из критерия 

аллокационной эффективности (достижение результатов жизнедеятельности 

элементов энергосистемы заданной (рациональной) структуры при 

использования эффективной комбинации ТЭР, обеспечивающей минимальные 

потери в энергосистеме); 

— потенциальному, критерием построения которого выступает теория Х-

эффективность (достижение максимально возможных результатов 
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жизнедеятельности элементов энергосистемы заданной (рациональной) 

структуры из имеющегося набора ТЭР и с использованием наилучшей из 

доступных технологий). 

Подсистема 
энергообеспечения 

Подсистема 
энергопреобразо-

вания 

Подсистема 
энергопотребления 

Безопасность энергопотребления — состояние 
подсистемы энергопотребления, при котором 
удовлетворяются энергетических интересов её элементов, 
гарантирующие их существование и адаптацию к 
изменениям во внешней среде.

Безопасность энергопреобразования — состояние 
подсистемы энергопреобразования, гарантирующие её 
существование в изменчивой внешней среде и результаты 
деятельности которой согласованы с энергетическими 
интересами подсистемы энергопотребления . 

Безопасность энергообеспечения — состояние 
подсистемы энергообеспечения, гарантирующие её 
существование в изменчивой внешней среде, и 
обеспечивающие энергетические интересы подсистемы 
преобразования энергии.

 

Рис.5. Системные составляющие энергетической безопасности 
 

Следовательно, представленный системный подход к исследованию 

проблем энергобезопасности приводит к новому методическому подходу её 

оценки, основанной не на анализе индикаторов по отдельным составляющим, а 

по подсистемам целостной энергосистемы.  

Проблема энергетической безопасности рассматривается в контексте 

рыночных отношений в открытой энергосистеме, хотя рынком круг вопросов 

энергобезопасности не ограничивается. Центральное место энергетической 

безопасности занимает удовлетворение энергетических интересов, все 

опасности оказывают возмущающие воздействие на состояние 

удовлетворенности её элементов и их существование (рис. 7). При этом 

удовлетворение энергетических интересов возможно через сбалансирование 

спроса на энергию и её предложения. В данной работе подчеркивается 

принципиальная важность взаимоувязки подсистем энергообеспечения, 

энергопреобразования и энергопотребления, в отличие от традиционных 

подходов, основой которых являются источники обеспечения энергетических 
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потребностей, необходимого количества и по доступным ценам. 

Фактический уровень Номинальный уровень Потенциальный уровень

Текущая безопасность Латентная безопасность 

Н ПК К Н ПК К 

÷ ÷

Расчетная безопасность

Н ПК К

÷

 

Рис. 6. Уровни и состояния безопасности энергосистемы: Н —нормальное 
состояние; ПК — предкризисное состояние; К — кризисное состояние 

 

Обеспечить энергетическую безопасность означает достичь такого 

состояния энергосистемы, при котором её субъекты осознают эффективный 

уровень собственного энергопотребления, обеспечивающий им выбранный 

вариант функционирования и способствует их развитию, а поставщики энергии 

способны удовлетворить возникшие энергетические интересы в необходимом 

количестве и надлежащего качества. При этом цены выступают в качестве 

регулирующего звена, которые определяют поведение субъектов: 

ограничивают необоснованные потребности, а обоснованные потребности 

превращают в энергетические интересы. 

Таким образом, можно выделить ряд принципиальных утверждений, 

которые обосновывают системную концепцию энергетической безопасности: 

1. Объектами энергетической безопасности выступают атрибуты 

энергосистемы и энергетические интересы её элементов. 

2. Энергетическая безопасность рассматривается как внутренние 

состояние энергосистемы.  
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Рис. 7. Модель энергетической безопасности в современной сфере  
энергопользования 

 
3. Импорт и экспорт априори рассматриваются как энтропийные 

процессы, выступающие в качестве опасностей для её целостности и 

существования. 

4. Оценивая энергобезопасность нужно исходить из качественных и 

количественных характеристик её подсистем: энергообеспечения, 

энергопреобразования и энергопотребления. 

5. Необходимо рассматривать энергетическую безопасность по трем 

уровням фактическому (текущему), номинальному (исходя из аллокационной 

эффективности) и потенциальному (исходя из Х-эффективности). 

6. Измерение энергетической безопасности имеет обратный порядок 

по отношению к направлению движения энергетических потоков в 

энергосистеме: безопасность энергопотребления → безопасность 

энергопреобразования →безопасность энергообеспечения. 

7. На каждому уровне энергобезопасности возможны три контрарных 

состояния: нормальное, предкризисное и кризисное. 
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Незалежність держав, що входили в СРСР, перехід національних 

економік на ринкові відносини змінили форми власності, методи 

господарювання. Активізувалися приватні підприємці, товариства, механізми 

акціонування. Зміни зумовили перегляди переліків підприємств. Їх поступ, 

зазвичай, відбувався на основі державних промислових підприємств. Це 

призвело до створення акціонерних секторів в економічних системах. 

Розвиток акціонерних товариств (АТ, корпорацій, компаній, 

підприємств), корпоратизація національних економік і поширення акціонерних 

компаній (АК), ринкові відносини, інтеграція акціонерного й корпоративного 

секторів економічних систем зумовили формування інституціональних 

(корпоративних) економік. Одним з факторів поступу переробної 

промисловості, машинобудівних корпорацій в цих та інших умовах сучасної 

реальної економіки є застосування компаніями у комплексі спектру 

особливостей підприємств – АК. 

Проблеми ринкової і корпоративної економіки, розвитку акціонерного й 

корпоративного секторів національних економік, поступу фондового ринку, 

корпоративного управління, організування діяльності АК, зокрема 

машинобудівних, вирішували В. Андронов, О. Ареф’єва, М. Білик та інші [1-3; 

7; 13; 15, 16; 19-22; 24]. На основі наукових досліджень різних джерел 

інформації з використанням диференційних способів і підходів детерміновано 
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квінтесенції й концепції, класифіковано та типологізовано АК, учасників 

корпоративних відносин, вивчено етапи еволюції, специфіку регулювання 

ринкової і корпоративної економіки, акціонерного й корпоративного секторів 

національних економічних систем, виявлено та згруповано проблеми, у 

ретроспективі проаналізовано їх сутність, природу і зміст, систематизовано 

чинники, ситуації й описано середовище виникнення проблем, визначено та 

запропоновано методи, узагальнено вектори руху, конкретизовано і уточнено 

напрями їх вирішення, розроблено заходи, пропозиції й рекомендації із 

попередження, вирішення проблем, наведено результати апробації способів та 

підходів до їх вирішення в умовах сучасної економіки, окреслено перспективи 

досліджень. Це грунтовне, детальне аналізування можливості позиціонування, 

розгляду і застосування машинобудівними корпораціями особливостей АК як 

фактора поступу в умовах сучасної економіки. 

Метою публікації є оприлюдення результатів вивчення можливості 

позиціонувати і використовувати машинобудівним корпораціям особливості 

АК з позиції чинника розвитку в умовах сучасної економіки. Для її досягнення 

доцільно визначити домінуючі умови поступу сучасної економіки, 

проаналізувати динаміку і тенденції розвитку машинобудівних корпорацій в 

світі, вітчизняних компаній, удосконалити типології підприємств, вибірково 

порівняти їх відмінності, у тому числі на основі положень теорії синергетики, 

узагальнити результати дослідження, розробити пропозиції й навести 

рекомендації щодо зміни стану українських корпорацій. 

Об’єктом дослідження є процес поступу машинобудівних корпорацій в 

умовах сучасної економіки. Предметом є теоретико-методологічні положення 

розвитку компаній на основі врахування підприємствами особливостей АК. В 

дослідженні застосовано такі загальнонаукові і загальноекономічні методи, як 

аналізу (графічного, документів, історичного, кількісного, порівняльного, 

синергетичного, системного, ситуаційного, статистичного, структурного, 

трендового, факторного, функціонального, якісного), вибірки, групування, 

деталізації, конкретизації, логічного узагальнення, синтезу, систематизації, 
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типологізації, положення теорій еволюції, кібернетики й синергетики, 

комплексний підхід, поєднуючий засади синергічного та системного. 

Ринкова економіка, орієнтована на поступ машинобудівних корпорацій і 

використання потенціалу АК, потребує уточнення їх назв, типів за 

організаційно-правовими формами (ОПФ) до специфіки еволюції економіки. 

Не оминула ця тенденція і Україну: ухвалено господарський кодекс, 

закони про акціонерні товариства й холдингові компанії [4; 11, 12] тощо. 

Диспути, полеміка і невирішені правові дилеми, юридичні колізії, прецеденти в 

корпоративній юриспруденції дозволили корекцію абревіатур ТзОВ, – 

товариства з обмеженою відповідальністю, – на обмеженої відповідальності 

(ТОВ), акціонерних товариств відкритого й закритого типів (ВАТ, ЗАТ) на 

публічні (ПАТ, ПуАТ) та приватні (ПрАТ). Її результатами є поява граф 

«публічні» і «приватні» АТ в статистичних щорічниках, припинення реєстрації 

ВАТ й ЗАТ, зміна їх загальної кількості на користь ПуАТ та ПрАТ (табл. 1). 

Таблиця 1 

Кількість АТ в Україні у 2006-2013 рр. 

Кількість за роками 
Назви 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

відкриті 11345 10895 10406 10058 9480 7769 7592 – 

закриті 21948 21503 21098 20502 19649 16479 15110 – 

публічні – – – – 194 967 1012 – 

приватні – – – – 172 1423 1497 – 

всього 33293 32398 31504 30560 29495 26638 25211 24982 

Примітки: 1. На 01.11.2013 р. 2. Побудовано авторами за даними Державного комітету статистики 
(Держкомстату) України [6]. 
 

Ні в абревіатурах, ні у прописаних дефініціях АТ чи корпорацій і 

інтегрованих корпоративних структур (ІКС) не враховано, що вони є АК. Це не 

вигідно учасникам: «... підприємства, що ведуть асоційований бізнес, не мають 

... пільг в оподаткуванні, ведення консолідованої звітності потребує не лише 

досвідчених фахівців, але і додаткових витрат, підприємства ... не 

заінтересовані афішувати й легалізувати ... корпоративні відносини ...» [13]. Не 

враховано, що компанії класифікуються і типологізуються за різними ознаками. 
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Вади теорії корпоративного управління гальмують просування підприємств на 

ринку. Незважаючи на це, триває їх розвиток. Важлива роль відведена  в ньому 

монополіям, якими нерідко є машинобудівні корпорації. 

В економічних науках явище монополії розглядається негативно. Тоді, як 

пояснити і відноситися до парадоксу зростання кількості машинобудівних 

корпорацій, феномену їх поступ в світі. Існування ознак функціонування і 

наявність тенденцій розвитку компаній в умовах сучасної економіки 

підтверджуються [5; 7, 8; 13, 14; 17, 18; 23]: 

1) ринкова економіка розвивається завдяки становленню бізнесу. Його 

поступ здійснюється на основі кооперації, що є фактором створення 

машинобудівних корпорацій. Результатами розвитку є глобалізація 

промисловості, інтернаціоналізація ринку, застосування альтернативних, 

додаткових і резервних джерел ресурсів, диверсифікація діяльності; 

2) машинобудівні корпорації відіграють важливу роль в поступі ринкової 

економіки, корпоративних і національних економік. Ринкова вартість галузевих 

лідерів, найуспішніших і найбагатших компаній, переважає показники 

бюджетів держав, що розвиваються. Глобалізація і інтернаціоналізація 

стимулюють створення нових підприємств, розвиток наявних. Монополісти 

ресурсів, ринків і виробництв, національні економічні системи, що беруть 

участь в інтеграційних економічних процесах, залежні від підприємств; 

3) у ході поступу машинобудівних корпорацій під дією їх політики 

активізується людський чинник, еволюціонують форми і системи оплати праці, 

мінімізуються витрати й втрати ресурсів, підвищується продуктивність праці 

персоналу компаній, покращується використання основних засобів, 

посилюються взаємокореляції та взаємозалежності між учасниками, 

прискорюються кооперування, диверсифікація і оновлення продукції, 

удосконалюється менеджмент підприємствами в умовах сучасної економіки; 

4) в 1970 р. зареєстровано 7 тис. корпорацій, зокрема машинобудівні, у 

1976 р. – 11 і 86 тис. філіалів, в 1990 р. – 24 тис. У 1990 рр. налічувалось 40 тис. 

компаній. Вони контролювали 250 тис. дочірніх і спільних підприємств, філій. 
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До 1990 р. кількість підприємств збільшилась в 11 разів. У 2007 р. їм належало 

11% валового внутрішнього продукту. Вони працевлаштували 82 млн. осіб; 

5) зараз є 37 млн. інвесторів і компаній, серед яких 43 тис. – це 

корпорації, що представляють різні галузі, в тому числі машинобудування. 

Кількість держав, де оперують філіали, перевищує число консульств і 

посольств, які мають за кордонами країни базування. Кількість співробітників 

підприємств, членів сімей рівна населенню Македонії; 

6) вартість активів найбільших публічних компаній рівна 159 трлн. дол. 

США. Річний обсяг продаж перевищив 200 млрд. дол., виручка склала 38, 

прибуток сягнув 2,43, капіталізація корпорацій рівна 39 трлн. дол. Вони 

працевлаштували 87 млн. осіб. 1318 з 43 тис. компаній застосовують перехресні 

директорати. З них 1% – це підприємства, що вертикально і горизонтально 

інтегровані. Ці 147 підприємств є власниками 40% світового капіталу. В 

середньому, кожне з 43 тис. підприємств пов’язане із двадцятьма іншими. В їх 

володінні більшість «блакитних фішок» і виробничих потужностей. 

Підприємства одержують 20% світового прибутку і контролюють галузі, 

зокрема машинобудування, на які припадає 60% світових доходів; 

7) капіталізація ста лідерів з двадцяти двох держав рівна 13 трлн. 597 

млрд. дол. 43 корпорації, в тому числі машинобудівні, походять з США. 

Вартість компаній рівна 6 трлн. 740 млрд. дол. чи 49,6% капіталізації ста 

лідерів. В першу десятку входять підприємства переробної промисловості. 

Четверте місце посідає Дженерал Електрік (General Electric, США). На десять 

англійських підприємств припадає 1,278 (9,4%), на сім китайських – 1 трлн. 145 

млрд. дол. (8,4%). Вартість підприємств з інших держав становить менше 5%; 

8) до лідерів віднесено японські корпорації, зокрема машинобудівні. 

Зростає кількість компаній з Малайзії, Сінгапура і Тайланда; 

9) динаміка приросту рівня капіталізації австралійських, бельгійських, 

датських, канадських, колумбійських і корейських корпорацій, в тому числі 

машинобудівних, впродовж 2008 – 2013 рр. перевищила 50%. Анхойзер-буш, 

Інк. (Anheuser-busch, Inc.) продемонструвала максимальний показник зростання 
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вартості компанії – з 54 до 159 млрд. дол. Це забезпечило США перше місце за 

відносним приростом капіталізації підприємств (199,44%). Найбільше 

абсолютне зростання вартості підприємств належить США – 1 трлн. 300 млрд. 

дол. В першій п’ятірці за приростом капіталізації Самсунг Груп (Samsung 

Group, Південна Корея), Анхойзер-буш і Уелс Фарго (Wells Fargo, США); 

10) з сімнадцяти нових корпорацій, зокрема машинобудівних, що 

з’явилися в рейтингу ТОП-100, найбільше компаній із Австралії і США. 

Вартість останніх становить 522 млрд. дол.; 

11) за 2008 – 2013 рр. капіталізація корпорацій, в тому числі 

машинобудівних, зросла з 12,191 до 13,597 або на 1 трлн. 406 млрд. дол. 

(11,53%). Максимальний абсолютний приріст вартості компаній належить 

галузі нових технологій – 587 млрд. дол., відносний – сфері послуг (67,28%). 

Капіталізація американських підприємств в галузі новітніх технологій рівна 

1,643 з 1 трлн. 829 млрд. дол. чи становить 89,83%, 8 із 10 лідерів знаходяться 

на території США. Найбільша кількість американських підприємств з 

власністю в 0,924 (91,76%) із 1 трлн. 7 млрд. дол. функціонує і розвивається у 

сфері послуг, вісім з дев’яти підприємств також знаходяться на території США; 

12) основними причинами розвитку машинобудівних корпорацій в 

умовах сучасної економіки є не типова поведінка, реакції диференційних груп 

учасників на не стандартні ситуації і стани, що виникають під час поступу 

економіки, машинобудування. 

Щодо українських машинобудівних корпорацій, то в 2013 р. вони не 

потрапили до рейтингу ТОП-100. В ньому опинились дев’ять польських 

компаній, тридцять російських підприємств і одне з Чехії [8; 14; 17, 18]. 

Отже, динаміка і тенденції розвитку провідних машинобудівних 

корпорацій засвідчують, принаймні, їх участь в існуючих й триваючих у світі 

складних процесах глобалізації ринкової економіки, інтернаціоналізації 

корпоративних та транснаціоналізації національних економік. Компанії 

відіграють важливу роль в поступі держав, промисловості, зокрема переробної і 

її галузей, інших видів економічної діяльності. 
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Провідні машинобудівні корпорації в ході розвитку впливають на 

вітчизняні компанії, машинобудування, національну економічну систему 

України. З одного боку, за їх присутності національна економіка стає чутливою 

до глобальних криз, із іншого, стабільною, бо в разі внутрішнього дизбалансу і 

дестабілізації машинобудівні корпорації підтримують бізнес й філіали, 

інвестуючи у них для того, щоб сиплементувати поступ компаній, їх дочірніх та 

спільних підприємств, філій. Вони задають тон розвитку внутрішнього ринку 

праці, працевлаштовують працездатне населення [3; 5]. 

Власники провідних машинобудівних корпорацій під час поступу 

«підштовхують» український уряд до виходу на міжнародний фінансовий 

ринок, впровадження світових стандартів, особливо в сфері корпоративної і 

соціальної відповідальності, дотримання правил лістингу на біржах [5; 7], 

забезпечення на урядовому рівні реалізації стратегічних програм розвитку 

компаній, навчання підприємствами й рекрутингу кваліфікованих, досвідчених 

та компетентних менеджерів (експертів з управління), надання всебічної 

повномасштабної підтримки поступу нових машинобудівних корпорацій, 

освоєння і закріплення компаній на ринку, створення й використання передової 

техніки, ефективних технологій виробництва продукції, прийняття 

законодавчо-нормативної бази, що регулює акціонерний та корпоративний 

сектори національної економічної системи України, вирішення проблем із 

менеджментом діяльністю, з складовими елементами технології і способами, 

підвищення результативності управління підприємствами, стимулювання 

розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності тощо. 

Наслідки дії провідних машинобудівних корпорацій на вітчизняне 

машинобудування, українські компанії і підприємства розкрито в [7]. 

Результати досліджень дають загальну уяву про те, чому в державі мало 

вітчизняних і національних АК. 

Результати окреслюють сучасний і сьогоднішній стани української 

переробної промисловості, автомобілебудування, в тому числі на прикладі 

машинобудівних корпорацій, у порівнянні з зарубіжними – Дженерал моторз 
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(General Motors), Крайслер (Chrysler Corporation, США), Нісан (Nissan Motor, 

Японія), Опель (Adam Opel GmbH, Німеччина), Рено (Renault, Франція), 

Спайкер (Spyke, Голандія), Фіат (FIAT Group) тощо. 

Одержати нову інформацію про те, чому мало АК, стан вітчизняної 

переробної промисловості, українських машинобудівних корпорацій можемо, 

переглянувши отримані результати досліджень. Передбачено їх оновлення, 

поглиблення, розширення і уточнення на основі проведення грунтовного 

дослідження й застосування результатів детального аналізування динаміки, 

тенденцій поступу та стану вітчизняних машинобудівних корпорацій в 2013 р. 

Інвестиційна, інноваційна і технологічна відсталість позбавляє 

машинобудівні корпорації конкурентних переваг, конкурентоздатності 

продукції. Основними причинами є погіршення якості, підвищення цін на 

продукцію в зв’язку з замінами компаніями комплектуючих і сировини на 

дешевші, із здорожченням для підприємств енергетичних ресурсів, 

збільшенням витрат на паливно-мастильні матеріали. 

Витрати машинобудівних корпорацій на енергетичні ресурси в процесі 

виготовлення продукції є одними з найвищих в світі. 

Все це не могло не змінити і позитивно відобразитись на структурі 

собівартості продукції, не призвести до підвищення її вартості, виникнення й 

загострення в машинобудівних корпорацій дефіциту у оборотних коштах. Це 

обумовлено переглядом умов, призупиненням або розірванням договірних 

відносин компаній з контрагентами і споживачами продукції, проблемами в 

інформаційному забезпеченні процесів аналізування, управління оборотними 

коштами, із регулюванням їх складу й структури у системах заходів з 

антикризового менеджменту та кризового управління. Як наслідок, зменшення 

об’ємів замовлень на продукцію, їх відкликання, призупинення чи припинення 

надання послуг, виконання робіт і виготовлення товарів, зменшення в 

підприємств обсягів реалізації, виручки, річних продаж. 

Відсталість і застарілість основних засобів, заміни комплектуючих й 

сировини на доступніші для машинобудівних корпорацій, погіршення якості 
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продукції, здорожчення та збільшення витрат на ресурси, підвищення цін на 

послуги, роботи і товари, конкуренція, присутність на ринку провідних АК, 

втрата переваг й конкурентоздатності – фактори, що не дозволяють збільшити 

кількість підприємств в умовах сучасної економіки, погіршують стан компаній 

у промисловості і її галузях, в машинобудуванні, які скорочують переліки АК у 

національній економіці України. 

Перш за все йде мова про зменшення кількості машинобудівних АТ, що 

засвідчено інформацією рис. 1, як про тип АК, що, на погляд авторів, з вагомих 

причин є одним із найбільш ефективних, затребуваних і перспективних для 

України в умовах сучасної економіки, й, звичайно, погіршення їх стану. 
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Рис. 1. Зменшення кількості АТ в Україні у 2006-2013 рр.  

(побудовано авторами за даними [6]) 
 

З рис. 1 видно, що кількість АТ зменшується з 33293 в 2006 р. до 24982 у 

2013 р. (8311 або 75%). Це, на погляд авторів, негативна тенденція в розвитку 

машинобудівних корпорацій і акціонерного сектору національної економічної 

системи України. Вона припиняє використання окремих типів компаній, 

зменшує кількість підприємств. Згідно з рис. 2, останні вже присутні на 

національних теренах. У перспективі, тенденція зумовить, щонайменше, не 

застосування АТ як ефективного, затребуваного і перспективного типу АК для 

України в умовах сучасної економіки. 

В акціонерному секторі національної економіки України домінують ЗАТ. 

У 2006-2012 рр. доля ВАТ відносно ЗАТ в середньому становила 50%. Часки 
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ПАТ і ПрАТ у 2010-2012 рр. відносно кількості АТ в 2006-2013 рр. незначні 

(10% на 2013 р.). Основним чинником зменшення кількості і погіршення стану 

АТ є прийняття [11]. 
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Рис. 2. Результати ретроспективного аналізування кількості АТ за типами: 
побудовано авторами за даними [6] 

 

Якщо припустити, що 2006 р. є базовим для ВАТ і ЗАТ, а 2010 р. – для 

ПАТ й ПрАТ, то на наукових засадах, побудувавши графік динаміки, можна 

об’єктивніше встановити тенденції, які спостерігаються в ході поступу 

машинобудівних корпорацій та акціонерного сектору національної економічної 

системи України (рис. 3). 
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Рис. 3. Результати ретроспективного аналізування динаміки, тенденцій 
розвитку акціонерного сектору національної економіки України: 

побудовано авторами за даними [6] 
Отже, зменшення кількості машинобудівних АТ відкритого і закритого 

типів компенсується збільшенням АК публічного, приватного типів. 
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З-поміж факторів зменшення кількості і погіршення стану 

машинобудівних АТ зростання кількості АК, що представляють групу ІКС 

(компаній, підприємств) й корпоративний сектор національної економічної 

системи України (табл. 2). 

Таблиця 2 

Кількість ІКС в Україні у 2006-2013 рр. 

Кількість за роками 
Основні типи 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

консорціум 80 84 84 89 92 92 94 94 

концерн 406 403 400 396 390 387 373 354 

корпорація 824 842 849 862 866 872 862 840 

Примітка. Побудовано авторами за даними [6]. 
 

З табл. 2 видно, що поширення ІКС в машинобудуванні прискорилося у 

порівняні з іншими АК із прийняттям [11]. Причина в тому, що з 2010 р. ВАТ і 

ЗАТ повинні були юридично стати ПАТ і ПрАТ. З зрозумілих, раціональних 

мотивів, що породжені його недосконалістю, учасники не бажають це робити 

на практиці. Вони вимушені використати прототипи, аналоги ВАТ і ЗАТ, 

альтернативні ОПФ. Аналоги, альтернативні ОПФ, мають забезпечити поступ 

компаніям за наявних бюджетів ресурсів в умовах сучасної економіки. Є інший 

варіант подолання правової кризи розвитку акціонерного сектору національної 

економіки України – припинити діяльність завдяки механізмам банкрутства. 

Тенденція збільшення кількості ІКС в умовах сучасної економіки 

пояснює зменшення кількості машинобудівних АТ у національній економічній 

системі України: по-перше, вони є складовими і основою створення 

машинобудівних корпорацій; по-друге, зливаючись, ВАТ й ЗАТ стають 

основою формування та поступу холдингів; по-третє, частина з АТ відкритого і 

закритого типів, що не в змозі вести подальшу боротьбу за ринок у ролі ПАТ, в 

якості ПрАТ, у структурі машинобудівних корпорацій й холдингів, розвиватись 

визнані банкрутами та ліквідовані як суб’єкти господарювання. Отже, 

зменшення кількості машинобудівних корпорацій на користь збільшення ІКС є 

закономірністю. 
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Серед машинобудівних корпорацій, що розвиваються, варто виділити 

ВАТ «Холдингова компанія «АвтоКрАЗ» і ПАТ «Крюківський вагонобудівний 

завод» (м. Кременчук), ЗАТ «Єврокар» (с. Соломоново), ПАТ «Автомобільна 

Компанія «Богдан Моторс» й «Українська автомобільна корпорація» (м. Київ), 

«Азовмаш» (м. Маріуполь), «Запорізький автомобілебудівний завод» та «Мотор 

Січ» (м. Запоріжжя), «Конвеєрмаш» (м. Миколаїв), «Новокраматорський 

машинобудівний завод» (м. Краматорськ) [7; 9, 10; 13; 17; 23]. 

Основними проблемами розвитку машинобудівних корпорацій є приріст 

виручки, що, інколи, не супроводжується пропорційним зростанням прибутку, 

рівня рентабельності. Це пояснюється освоєнням виробничих потужностей. Її 

приріст супроводжується збитками, бо рівень продуктивності, що відповідає 

точці беззбитковості, ще не досягнутий. Спостерігається ефект «операційного 

важеля». Він підтверджує непропорційність змін виручки і прибутку. 

Взірцем вирішення проблем поступу машинобудівних корпорацій, що, на 

погляд авторів, заслуговує уваги є «АК «Богдан Моторс». 

«Богдан Моторс» є головним виробничим активом корпорації «Богдан». 

Об’єднавши виробничі потужності ВАТ «Луцький автомобільний завод» (зараз 

ДП «Автоскладальний завод №1», м. Луцьк) і «Черкаський автомобільний 

завод «Богдан» (раніше ДП «Автоскладальний завод №2», тепер ПАТ 

«Черкаський автобус», м. Черкаси), сьогодні «Богдан Моторс» є 

автомобілебудівним підприємством з сучасними потужностями [9; 10]. 

В 2008-2011 рр. «Богдан Моторс» і корпорація «Богдан» 

характеризувалися погіршенням показників фінансово-економічної діяльності 

підприємств корпоративної структури. Погіршення було викликано фінансовою 

кризою 2008-2009 рр. 

Зниження купівельної спроможності споживачів продукції 

автомобілебудування в 2009-2010 рр., основною причиною якого є зменшення і 

згортання, призупинення автокредитування, спонукало зниження темпів 

приросту ринку й об’ємів виробництва товарів, виконання робіт та надання 

послуг. Це не дозволило завантажити виробничі потужності. Вони в «Богдан 
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Моторс» у складі і структурі корпорації «Богдан» розраховані на виготовлення 

120 тис. автівок в рік [9; 10]. Неповне завантаження призвело до зменшення 

обсягів виробництва з 83316 автівок до 14393 (83,7%). 

Незважаючи на проблеми розвитку, «Богдан Моторс» в результаті 

реалізації заходів антикризового корпоративного управління є одним з лідерів у 

переліку найбільших українських машинобудівних корпорацій, в галузі 

автомобілебудування, зберігає перші позиції на ринку. 

«Богдан Моторс» виготовляє легкові автівки під торговими брендами 

«Богдан», «ВАЗ», «Субару» (Subaru, Японія), «Хюндай» (Hуundai, Південна 

Корея), автобуси, вантажівки, тролейбуси. 

Перспективним шляхом поступу для «Богдан Моторс» є вихід на нові 

ринки. Експорт продукції дає змогу збільшити об’єми виробництва, покращити 

показники компанії і стан підприємства. Орієнтація на вітчизняного споживача 

надалі залишається важливим напрямом. З 2009 р. і до тепер підприємство 

повільно, однак впевнено нарощує, розширює виробництво продукції. Із 14393 

автівок, виготовлених в 2009 р., приріст виробництва у 2011 р. сягнув позначки 

в 20539, склавши 42,7%. В 2012 р. виготовлено 32 тис. автівок, збільшено 

приріст обсягів виробництва продукції на 58% у порівнянні з 2011 р. 

«Богдан Моторс» використовує матеріали, сировину і комплектуючі, що 

отримуються від контрагентів. Ризиком для компанії залишається залежність 

від постачальників енергоресурсів, паливно-мастильних матеріалів. Він 

зменшується завдяки укладанню з контрагентами договорів про взаємовигідну 

довгострокову співпрацю під час виробництва продукції. 

Отже, наслідками зменшення кількості машинобудівних АТ і погіршення 

стану компаній є зниження темпів, призупинення розвитку підприємств, поява 

небезпечних тенденцій, явищ й процесів для учасників, акціонерного сектору та 

національної економіки України. 

Щоб підтвердити чи спростувати доречність поширення ІКС у 

машинобудуванні, необхідно досліджувати негативні явища, які можуть мати 

місце за їх створення, поширення й поступу в умовах сучасної економіки. 
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Незважаючи на окремі успіхи у розвитку українських машинобудівних 

корпорацій в умовах сучасної економіки, їх стан є складним. 

Пояснити збільшення кількості машинобудівних корпорацій методами 

класичної економічної теорії на практиці якщо не неможливо, то маловірогідно. 

Теорія не має інструментарію для пояснення протиріччя на наукових засадах. 

Проаналізувати суперечність з позицій явища економічних наук, умов 

сучасної економіки намагалися в 16: монополії не руйнують ринок. Це форми 

і методи природного поступу економічних систем, що рятують його від криз 

перевиробництва продукції, зокрема тієї, яка продукується машинобудівними 

корпораціями (конкретизовано нами. – Авторський колектив). 

Упереджене ставлення до машинобудівних корпорацій зумовлено двома 

причинами: меркантильні мотиви і застосування недосконалих методів для 

дослідження компаній. Їх доцільно вилучати з економічних наук, із 

корпоративного управління. Слід виділити з переліків підприємств найбільш 

ефективні в умовах сучасної економіки, враховуючи ставлення наук, 

грунтовніше аналізувати АК на відмінності, звертаючись до досягнень шкіл 

економічної теорії. 

Оскільки перехід національних економічних систем на ринкові відносини 

змінив форми власності, зумовив перегляди переліків підприємств і 

машинобудівних корпорацій, дослідити відмінності АК можемо на основі 

аналізування їх типологій (табл. 3). 

Авторська типологія машинобудівних корпорацій і АК, що наведена в 

табл. 3, є комплексною й поліфункціональною. По вертикалі перелічено типи 

підприємств за історією генези, ОПФ, умовами і структурою, послідовністю 

створення суб’єктів господарювання, галузями й типами бізнесу, в які залучені, 

рівнями та секторами економічних систем, що розвиваються на їх основах. 

По горизонталі авторами запропоновано типологізувати підприємства за 

формами власності. 

Теоретична цінність і практичне значення типології в тому, що 

представлена узагальнена інформація є основою для чіткої орієнтації у формах 
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власності, абревіатурах назв, переліку підприємств за критерієм «ОПФ», в 

змісті, який за ними криється, для оперативного пошуку й порівняння 

необхідних ознак, детекції, ідентифікації та аналізування відмінностей 

поширених типів АК на кшталт корпорацій, у тому числі в машинобудуванні. 

Таблиця 3 

Типи і послідовність створення АК 

 
Примітки: 1. Поширені ОПФ. 2. БМЗ – підприємства, що створюються без використання механізмів 

злиття (на основі об’єднання фізичних, юридичних осіб), ДГВ – договірні відносини, ДСГ – домашні і сімейні 
господарства, Е – рекрутинг експертів; М, С, В – малий, середній й великий бізнес, МЗ – створюються з 
застосуванням механізмів злиття (інтеграція юридичних осіб), наявний синергетичний ефект; ПКУ – розвиток 
на основі принципів корпоративного управління, ВГС – виробничо-господарські структури, ПУК – пайова 
участь в капіталах, ВГО – виробничо-господарські об’єднання, СКУ – використання та поступ систем 
корпоративного управління, СНЕК – сектори і рівні національних економік, ТДВ – товариства додаткової 
відповідальності. 3. Публічні компанії в США, інших країнах. 4. В США, у економічній теорії корпораціями 
називають більшість підприємств. 5. Винятком є трести. 6. ВГС й ВГО формують загальний та єдиний перелік 
корпоративних підприємств (корпоративних структур). 7. Побудовано авторами. 

 
Машинобудівні АТ доречно формувати тоді, коли їх поступ планується 

на основі залучення і використання в процесі розвитку компаній потенціалів 

фізичних й (чи) юридичних осіб з однаковими, подібними потребами, рівними 

або тотожними можливостями, однаковими за метою, формами власності та 

(чи) ОПФ, видами діяльності і галузями або наближеними, спільними 

виробничо-соціальними інтересами, мотивами участі. Основними результатами 

є заснування нових підприємств і збільшення статутних фондів 

функціонуючих, рекрутинг експертів, впровадження й застосування систем 

корпоративного управління, поступ корпоративної політики, одержання статусу 
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учасника, консолідація, підвищення конкурентоздатності продукції, 

розширення горизонтів ринку збуту товарів, робіт та послуг, нарощення об’ємів 

виробництва, отримання можливостей  використати особливості АК як фактора 

розвитку в умовах сучасної економіки, переглянути рівні економічної і 

корпоративної безпеки суб’єктів господарювання, інколи інтеграція з 

партнерами, конкурентами й ефекту синергізму. АТ є основою створення ІКС. 

Натомість машинобудівні корпорації доцільно формувати тоді, коли їх 

поступ планується на основі залучення і використання в процесі розвитку 

компаній потенціалів юридичних осіб, що різняться метою, за формами 

власності й (чи) ОПФ, можливостями, видами діяльності, галузями, але 

власники та персонал яких має відносно однакові і подібні потреби, інтереси, 

мотиви, здібності, вміння й навички, завдання, функції та обов’язки. 

Результатами є створення інноваційних компаній, рекрутинг експертів, поступ і 

удосконалення систем, технологій й методів управління підприємствами, 

перегляд та покращення політики, інтенсифікація консолідації, посилення 

зв’язків між учасниками, збільшення рівня керованості, забезпечення і 

виробництво висококонкурентоспроможної продукції, проникнення, 

закріплення, освоєння й утримання ринку нових товарів, робіт та послуг, злиття 

і поглинання майна, ресурсів партнерів, збутовиків, конкурентів, посередників 

й постачальників тощо, одержання синергізму від розвитку компаній, 

організування та фінансування підготовки експертів, формування стратегічних 

альянсів і кластерів, поширення корпоративних мереж, подальше застосування 

особливостей АК у ролі чинника розвитку в умовах сучасної економіки, 

підвищення рівнів економічної й корпоративної безпеки підприємств. 

Проведемо експеримент, апробуючи можливості типології на прикладі 

порівняння інформації про ознаки, відмінності і властивості поширених ОПФ, 

що представляють акціонерний сектор машинобудування й інституціональний 

рівень національної економіки України. Відповідно до даних Держкомстату 

України, це АТ, корпорації і холдинги. 
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Розвиток машинобудівних АТ (рис. 4) в порівнянні з заснуванням 

корпорацій і створенням холдингів є поширеним способом одержання статусу 

учасника. 

 

 

 

Класифікації АТ 

Типології АТ 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Типи, послідовність організаційно-управлінської трансформації 
машинобудівних корпорацій: побудовано авторами 

 

Результати еволюції фундаментальних ідеологій виникнення і практик 

поступу машинобудівних корпорацій схематично проілюстровано на (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Типи, послідовність розвитку і поширення машинобудівних 
корпорацій: побудовано авторами 

 

Мотивами поступу машинобудівних АТ, корпорацій і холдингів в 

машинобудуванні є забезпечення й отримання можливостей, у першому 

випадку, застосувати ознаки АК в умовах сучасної економіки у галузях 

переробної промисловості, в другому, централізовано управляти операційною 

діяльністю підприємств на основі делегування акціонерами функцій тактичного 

менеджменту експертам, у третьому, змінювати внутрішнє (ендогенне) 

середовище виробничо-господарської діяльності. 

історична нова 

за ознакою «ОПФ» 

«відкриті», відкритого типу публічні 

«закриті», закритого типу приватні 

Класифікації корпорацій 

Типології корпорацій  

за ознакою «ОПФ» 

класичні некласичні 

«фордівські»  «слоунівські» «нові» 
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Відмінності і, зокрема, основні переваги машинобудівних АТ перед 

корпораціями й холдингами визначаються особливостями поступу АТ. 

Особливості розвитку АТ визначаються типовими етапами і специфікою 

заснування компаній. 

Аналізуючи етимологію організаційних структур управління 

машинобудівних корпорацій, виявлено, що перші компанії, наприклад, Форд 

моторз (Ford Motors Co., США), Дженерал моторз розвиваються, 

використовуючи догми і ортодоксальний підхід до менеджменту, 

запропонований Г. Фордом. Класичною економічною теорією підприємства, що 

застосовували прапринципи корпоративного управління, названі корпораціями 

«фордівського» типу 22; 24; 20, 21. 

Їх політикою передбачені акцент на вертикальний менеджмент 

машинобудівними корпораціями, чіткий розподіл горизонтальних зв’язків між 

функціональними управлінськими службами, виробничими підрозділами 

компаній і учасниками, використання лінійних структур управління 

підприємствами, розподіл функцій з пріоритетом вертикальних, надання 

преференцій адміністративним методам менеджменту [20, 21. 

З плином часу, «фордівські» машинобудівні корпорації втрачають перше 

місце. Лідером є компанії «слоунівського» типу. На відміну від перших, в 

других вітається впровадження економічного примусу і стимулювання 24; 20, 

21. Їх застосування дозволяє реорганізувати несучасні «фордівські» корпорації 

в горизонтально інтегровані конгломерати різнопрофільних підприємств. В 

результаті реорганізації, служби і підрозділи здобули економічну незалежність, 

спрощено оперативний менеджмент. Це підвищило ефективність управління 

машинобудівними корпораціями, бо в основі стратегічного менеджменту 

компаніями лежало використання контрольних пакетів акцій підприємств. 

Запропонований А. Слоуном підхід до управління машинобудівними 

корпораціями апробований на прикладі Дженерал мотроз. Практика засвідчила, 

що корпорації «слоунівського» типу ефективніші за «фордівські». 
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В ХХ ст. розвиваються машинобудівні корпорації, що відрізнялись від 

класичних. Цей тип компаній одержав назву «нових» 24; 20, 21. 

Їх політикою передбачені акцент на вертикальну інтеграцію і 

консолідацію учасників, віртуальність й нечіткість полів діяльності 

машинобудівних корпорацій. Головним капіталом є інтелектуальний. Його 

проявами і різновидами є знання, вміння, навички персоналу компаній. 

Джерелами фінансування підприємств є активи пенсійних і страхових фондів, 

інституціональних учасників. Політикою передбачено зростання ваг, рівнів 

ефективності контролювання контрагентів і споживачів продукції, 

превалювання кадрового капіталу над матеріальним. 

Згідно з [3; 20, 21], машинобудівними корпораціями «нового» типу є 

мереживні компанії, підприємства «зворотної диверсифікації» (виводять із 

основного виробництва непрофільну продукцію, в тому числі машинобудівну 

(конкретизовано нами. – Авторський колектив), і які концентрують зусилля на 

продукуванні майбутніх товарів, робіт й послуг), що спеціалізуються на 

аутсорсингу, багато- та транснаціональні корпорації. 

Забезпечення ефективного менеджменту діяльністю підприємств в 

результаті поєднання інтересів з делегуванням повноважень централізованого 

регулювання діяльності – це основні переваги машинобудівних корпорацій 

перед АТ і холдингами. 

Перевагами холдингів перед машинобудівними АТ і корпораціями є 

адаптація учасників до умов глобалізації й постіндустріального суспільства, 

володіння, концентрація та накопичення, оптимальне розпорядження 

капіталом, ефективне вирішення проблем стратегічного і тактичного 

менеджменту, природня пристосованість для поступу компаній в умовах 

сучасної економіки, існуючого середовища. 

Основними недоліками машинобудівних АТ, корпорацій і холдингів є: 

1) дефіцит експертів, податковий тиск, проблеми в співпраці 

машинобудівних АТ з реєстраторами, із процедурою емісій акцій компаній, з 
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торгівцями корпоративними цінними паперами, розбіжності у звітності ПАТ і в 

обліку ПрАТ, щорічний розмір прибутків, доходів [25]; 

2) неефективність прийняття і виконання стратегічних рішень. Причиною 

є правова рівноправність учасників. Практика свідчить, що досвідчені 

учасники, особливо співвласники машинобудівних корпорацій, неоднаково 

бачать шляхи вирішення проблем стратегічного розвитку і операційної 

діяльності компаній. Це основа конфронтації учасників, прийняття 

неоптимальних рішень, виникнення надмірної кількості і неконтрольованих 

корпоративних конфліктів. Недоліком є делегування окремих функцій 

тактичного менеджменту. В умовах сучасної економіки, серед яких 

конкуренція, вибір конкурентоспроможних форм власності і ОПФ, формування 

конкурентних переваг, прийняття непопулярних рішень на кшталт 

вищеозначеного є загрозливим як для учасників, так й небезпечним для 

підприємств. Часткове делегування звужує театр дій учасників, обмежує поле 

операційної діяльності підприємств до допоміжних галузей машинобудування і 

суспільного виробництва; 

3) невиключені ризики, за яких пошук, залучення нових учасників, 

введення і удосконалення складів їх груп, формування з них елементів 

архітектури механізмів, структур систем менеджменту машинобудівними 

холдингами, розширення кола учасників може відбуватись, по-перше, із 

порушенням прав, без використання легітимних способів, наприклад, купівлю 

контрольних пакетів акцій компаній, по-друге, злочинним шляхом, приміром, 

не лише з нівелюванням норм бази, регулюючої сектори національної 

економічної систем України, але й недотримання нормативів, за допомогою 

незаконних, не дозволених злиттів, несанкціонованих поглинань та рейдерства, 

по-третє, присвоєння статусу учасника може відбуватись примусово. 

Варто наголосити, що нівелювання норм бази, недотримання нормативів, 

не дозволені і незаконні злиття, несанкціоновані поглинання – це, переважно, 

помилки, що фатальні для АК. Вони робляться часто не експертами в ході 

поступу машинобудівних корпорацій, застосування тих або інших АК для 
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задоволення потреби у накопиченні капіталу. Поширеність такого роду 

тенденцій засвідчує практика корпоративного управління і досвід розвитку АК. 

Попередню інформацію, одержану під час експерименту з апробації 

можливостей типології, можемо доповнити за рахунок додаткової, отриманої в 

результаті розширення його меж і ускладнення шляхом проведення аналізу АК 

на відмінності на основі використання засад теорії синергетики. 

В науковій літературі є концепції і методи для дослідження етапів, 

тенденцій, результатів поступу складних систем, якими доречно тлумачити 

машинобудівні корпорації й холдинги. Концепції і способи формують основи 

еволюційної теорії, кібернетики й теорії синергетики (рис. 6). 

Еволюційна теорія, що не враховує перехідні і революційні процеси 

поступу, за сутністю принципово не відрізняється від підходів кібернетики. 

Тому першу слід розглядати в ролі складової останньої (на рис. 6 це показано 

пунктирною стрілкою). 

 Концепції дослідження етапів, тенденцій і результатів розвитку систем 

 

 
еволюційні кібернетичні синергічні 

 

 

результати досліджень систем 

 “кількісні” рівноважні невизначені 

 

 

неперехідні саморегульовані нелінійні 

 
нереволюційні інше нерівноважні 

 
“якісні” інше 

інше  

Рис. 6. Схематична ілюстрація місця концепцій дослідження етапів, 
тенденцій і результатів розвитку систем в основі теорій еволюції, 

кібернетики, синергетики: побудовано авторами 
 

Сутність кібернетики в тому, що розвиток систем розглядається як 

рівноважний і саморегульований процес, який може тлумачитися у якості 

зворотного чи оберненого. 
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Теоретичною основою синергічного підходу є результати аналізування 

природи і потенціалу кооперації, в ході якої відбувається взаємодія, 

скоординована співпраця між індивідами з однаковими й спільними інтересами. 

Економічні процеси розділено на дисипативні і рівноважні [3; 20, 21]. В 

рівноважних системах поступ неможливий. Тільки дисипативні мають 

здатність до розвитку. І чим далі процес поступу знаходиться від стану 

рівноваги, тим він ефективніший. 

Цей підхід відрізняється від звичного для класичної економічної теорії. 

Основи еволюції законів ринку представлені догмами, парадигмами і 

парадоксами досягнення станів рівноваги. Розглянутий І. Пригожином підхід 

ставить під сумнів ефективність принципів управління системами, що 

враховують засади кібернетики. Особливо підривалась довіра до принципу, за 

яким основним завданням управління є створення засобів, що компенсують і 

нівелюють впливи збурень на об’єкти менеджменту. Натомість І. Пригожин 

стверджував, що збурення розвивають системи. 

Г. Хакеном було запропоновано аналізувати поступ складних і 

самоорганізацію відкритих систем на основі синергічного підходу. Основним 

постулатом є положення, за яким нерівноважність створюється і зберігається за 

рахунок потоків ресурсів з зовнішнього (екзогенного) середовища 

функціонування. Нерівноважність веде до створення складних і стійких 

структурами систем, до самоорганізації. Системи розвиваються завдяки 

нерівноважності і самоорганізації 20, 21. 

Результати досліджень І. Пригожина і Г. Хакена різняться. Проте ними 

аналізуються подібні явища і процеси. Вони науково довели: узгоджена 

когерентна дія різних сил за певних умов може проявитися в ефектах 

емерджентності, мультиплікації, синергізму тощо. Ефекти сприяють розвитку 

систем, забезпечуючи перетворень їх станів 3; 20, 21. 

Наслідком застосування синергічного підходу є розширення категорійно-

понятійного апарату сучасної економічної теорії за рахунок доповнення 

поняттям синергічного поступу. Це універсальна категорія для опису 
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перетворень станів гетерогенних економічних систем під час розвитку, що 

відбуваються в квазістаціонарних, перехідних і стаціонарних режимах 

функціонування, за криз, у нестійких станах, які ведуть до прийняття 

дуалістичних рішень. Загальновизнаними ознаками синергізму від поступу 

систем є наявність структурних (якісних), фазових перетворень їх станів, 

невизначеність, нелінійність, необерненість, нерівноважність 3; 20, 21. 

Автори вважають, що синергічний розвиток – це універсальна категорія 

для опису поступу гомогенних систем, які створюються в результаті інтеграції 

елементів, що викликає заміщення (природні зміни або метаморфози, штучні 

трансформації чи перетворення) станів систем, які є основною причиною 

виникнення і збереження ефекту синергізму. Заміщення або мутація є 

невід’ємними ланками еволюції, «руху вперед», розвитку систем. На відміну 

від існуючих, в запропонованій дефініції слово «гетерогенні» заміщується 

словом «гомогенні», синергізм від розвитку систем зумовлюється виникненням 

ефекту синергізму, решта ефектів не враховуються. 

Гетерогенні економічні системи складні. Вони формуються з різних 

елементів. Останні диференціюються за критеріями. Гомогенні формуються з 

однорідних, із аналогічними чи подібними властивостями. Поступ 

машинобудівних корпорацій і холдингів на основах теорії синергетики, 

синергічного підходу може відбуватись за дотримання учасниками наступних 

умов. Це побудова і покращення однорідних структур управління. Їх виконання 

зумовлює потребу в зміні ознак систем. 

Тепер під синергізмом від розвитку машинобудівних корпорацій 

більшість з фахівців із економічної теорії і корпоративного управління 

розуміють такі ознаки компаній, як перетворення станів підприємств, 

одержання можливості розвиватися еволюційно й революційно, з проявами 

амбівалентності, багатофазності, емерджентності, узгодженості, багаторазові та 

систематичні зміни фазових портретів. Ці прояви ведуть до виникнення ефекту 

синергізму, збільшення кількості елементів, ускладнення систем, змін 

інтенсивності і сил, перерозподілів кореляцій 20, 21. 
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Основи кібернетики і синергетики аналогічні. Це концепція динаміки і 

методологія самоорганізації систем. Самі концепції різняться. Якщо основою 

кібернетики є загальна теорія управління рівноважними системами, то 

синергетики – нерівноважними. 

Недоліком досліджень ефекту синергізму від розвитку машинобудівних 

корпорацій є те, що він аналізується не в розрізі граней призми, не у площині 

притаманних йому типів, а в контексті інших. Ні в економічній теорії, ні на 

практиці корпоративного управління не робляться спроби виокремити ефект і 

проаналізувати його сутність. 

Причиною виникнення ефекту синергізму від розвитку машинобудівних 

корпорацій є метаморфози і трансформації структур управління. Структури 

охоплюють служби, підрозділи і учасників, види економічної, операційної 

діяльностей компаній. Малоімовірним є «моментальне» визначення ефекту, 

зокрема від поступу підприємств, бо його сутність складна. 

Типологія ефектів синергізму від розвитку машинобудівних корпорацій 

схематично проілюстрована на (рис. 7). 

 Основні ефекти синергізму 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 7. Типи ефектів синергізму від розвитку машинобудівних корпорацій: 
побудовано авторами 

 

З рис. 7 видно, що, крім первинних ефектів, варто розрізняти похідні. 

Вторинні стосуються, як правило, операційної діяльності компаній. Лише після 

аналізування особливостей економічної і операційної діяльностей підприємств, 
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компаніях й узагальнення результатів доречно переходити до розрахунку 

ефекту від розвитку машинобудівних корпорацій. 

Якщо проаналізувати різниці між машинобудівними корпораціями і 

холдингами на основі використання засад теорії синергетики, то з її положень 

витікає, що компанії є складними функціонуючими організаційно-

економічними системами із синергізмом від розвитку й ефектами синергізму як 

спільними ознаками підприємств. 

Машинобудівні корпорації захищають і забезпечують протекцію 

компаніям, а відтак, захищають учасників від негативних впливів середовища. 

Захист є природною, а протекція – штучною реакціями систем на агресивне 

зовнішнє середовище. Завдяки делегуванню функцій тактичного менеджменту 

відбуваються перетворення станів підприємств. 

Результатом перетворень станів машинобудівних корпорацій є перегляд 

їх організаційно-економічної сутності. В компаній виникають не тільки 

екзогенні, однобічні зв’язки, а і ті, що покликані метаморфізувати, 

перетворювати ендогенне середовище. Ініційовані, зазвичай, 

внутрішньофірмовими учасниками покращення і поступ кореляцій підприємств 

з внутрішнім, внутрішньофірмовим середовищем спонукають перетворення 

систем взаємодії із зовнішнім. В підприємств з’являється можливість не лише 

реагувати на дії, метаморфози і трансформації зовнішнього середовища, але й 

прогнозувати та впливати на них. Розвиток підприємств, кількісні зміни і 

трансформації внутрішньофірмового середовища призводять до якісних: 

удосконалення систем управління, покращення середовища, змінювання станів, 

поступу підприємств. 

Отже, машинобудівні корпорації за критерієм «форми зв’язків ОПФ з 

середовищем» є типом АК, що відносяться до перехідних, бо, до слова, на 

відміну від синдикатів, які є екзогенними, і холдингів, що є ендогенними, не 

мають прямого відношення до екзогенних й ендогенних. 

Узагальнення результатів аналізування машинобудівних корпорацій і АК 

на відмінності дозволяє виявити методологічні розбіжності, виділити з 
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переліків підприємств ефективні в умовах сучасної економіки. Зважаючи на 

результати, до ефективних за рівнями складності заснування і ОПФ, ступенями 

результативності, функціональності в машинобудуванні, й таких, що, на погляд 

авторів, мають розвиватися зачислені наступні: перше місце посідають АТ, 

друге за корпораціями, третє – холдингами. 

Маніпуляції з результатами дозволять зробити не тільки це, а і 

переглянути, розширити, удосконалити класифікації й типології АК, 

доповнити, укомплектувати новими ознаками та типами класифікатори 

промислових, машинобудівних корпорацій. Застосування класифікаторів 

полегшить управління компаніями. Це підвищить рівень ефективності 

управління, сприятиме розвитку підприємств в умовах сучасної економіки. 

Повернути машинобудівним корпораціям переваги, конкурентоздатність 

в умовах сучасної економіки можливо коштом активізації компаній на ринку і 

пошуку нових джерел, мобілізації наявних бюджетів ресурсів, забезпечення їх 

використання у процесі розроблення, реалізації заходів з генерації 

підприємствами ефекту синергізму. Він генерується без втрат, значних витрат 

ресурсів. Для генерування ефекту експертам потрібно вести пошук, залучати 

нових учасників, удосконалити таксономію і склади груп, сформувати з 

учасників елементи архітектури механізмів, структури систем менеджменту 

підприємствами, продовжити розширювати коло учасників. 

Основними ознаками ефекту синергізму є залучення машинобудівними 

корпораціями з зовні, накопичення компаніями додаткових і концентрація 

резервних ресурсів, цільове розпорядження, їх «вільне» застосування в ході 

вирішення проблем поступу підприємств, їхньої операційної діяльності. 

Використання ефекту забезпечує і дозволяє покращити стан підприємств за 

рахунок нелінійного розвитку в умовах сучасної економіки, національної 

економічної системи України. 

Таким чином, розвиток машинобудівних корпорацій в умовах сучасної 

економіки є змінами у успіхах менеджменту підприємств в роботі з гармонізації 

корпоративного управління і розвитку культури менеджменту, гуманізації 
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корпоративних відносин, ознак й поведінки компаній на ринку, набуттям нових 

властивостей у процесі діяльності підприємств в існуючому середовищі. Їх 

наслідком є еволюційний чи революційний переходи ВГС і ВГО з якісно 

нижчих станів до вищих завдяки трансформаціям зв’язків між учасниками, 

складу й структури виробничо-господарських систем. 

Результати досліджень стосуються актуальних теоретико-методологічних 

питань корпоративного управління. Під час дослідження визначено умови 

розвитку сучасної економіки, проаналізовано тенденції поступу 

машинобудівних корпорацій, корпорації і холдинги на відмінності, в тому числі 

на основі положень теорії синергетики. На основі узагальнених результатів 

досліджень удосконалено типологію, наведено уточнену послідовність 

створення компаній, розроблено пропозиції і рекомендації щодо покращення 

стану підприємств, машинобудування України. 

Узагальнено результати вивчення і підтверджено можливість 

застосування машинобудівними корпораціями особливостей АК з точки зору 

чинника поступу в умовах сучасної економіки. 

Подальші дослідження слід присвятити грунтовному вивченню однієї з 

властивостей і особливостей машинобудівних корпорацій, якою є ефект 

синергізму. Завдяки йому компанії не втрачають ефективність, ринкову 

привабливість і функціональність. Доцільно вивчити причини виникнення, 

типи ефекту, практичні аспекти проблем генерування і управління синергізмом 

від розвитку підприємств в умовах сучасної економіки, розробити методику 

розрахунку ефекту. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  
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НОУ ВПО «Ессентукский институт управления, бизнеса и права», РФ 

 
Современная цивилизация знает множество разнообразных потребностей, 

которые образуют определенную систему. Американский психолог А. Маслоу, 

создатель иерархической теории потребностей, выделяет пять их групп или 

уровней, которые можно представить в виде своеобразной пирамиды [5]. На 

втором месте по степени важности, насущности для жизнедеятельности людей 

(после физиологических потребностей) находятся потребности в безопасности. 

С другой стороны, международный опыт последних лет показывает, что 

одним из условий успешного преодоления мирового финансово-

экономического кризиса является хорошо налаженная работа по 

прогнозированию и нейтрализации локальных кризисных ситуаций. Другими 

словами, должен осуществляться постоянный мониторинг экономической 

безопасности страны. Для такого решения данной проблемы необходимо, 

прежде всего, иметь четкое определение категории «экономическая 

безопасность». Широкое распространение получило ее понимание как 

состояние защищенности личности, общества, государства, нации, предприятия 

(организации) от внешних и внутренних опасностей и угроз, способных 

нанести этим субъектам существенный ущерб. Однако при таком подходе 

неизбежно сужается спектр направлений и проблем в данной области.  

Более убедительна позиция, согласно которой «обеспечение безопасности 

– это не просто «защита» от возникших (существующих) угроз, но и 

прогнозирование, предупреждение и профилактика внутренних и внешних 

угроз с целью обеспечения стабильного развития общества» [10, c.6]. Поэтому 

национальная и, в частности, экономическая безопасность может и должна 

рассматриваться как в тактическом (оперативном), так и в стратегическом 

планах с формированием соответствующих организационных и управленческих 
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механизмов. Оперативное управление преследует цель реагирования на 

возникшую ситуацию для ее эффективного использования либо нейтрализации. 

Стратегическое управление - это управление объектом, исходя из задач 

достижения некоторой удаленной во времени цели. С этим связано 

качественное отличие алгоритмов выработки управленческих решений 

оперативного и стратегического типов. 

Обобщающим, надежным индикатором состояния экономической 

безопасности общества как в тактическом, так и в стратегическом аспектах 

является социальная сфера, в которой происходит непосредственное 

удовлетворение разнообразных потребностей людей. Мировая практика 

свидетельствует о том, что наибольшего успеха достигают те страны и 

отдельные фирмы, в которых применяется модель социально-экономического 

развития с человеческим фактором в основе. Фактически это выражается в том, 

что инвестиции в человека превышают инвестиции в машины и оборудование. 

Человеческий капитал формируется за счет инвестиций в повышение уровня и 

качества жизни населения, в том числе в воспитание, образование, здоровье, 

знания, предпринимательские способности, информационное обеспечение, 

безопасность и экономическую свободу людей, а также в науку, культуру, 

искусство. 

Человеческий капитал как запас знаний, умений, навыков, опыта 

способен не только накапливаться в процессе инвестирования, но и, по 

аналогии с физическим капиталом, материально и морально изнашиваться. 

Доходность от инвестиций в человеческий капитал со временем возрастает. На 

него не распространяется закон убывающей отдачи при верно выбранной 

стратегии его накопления и развития. 

История человеческой цивилизации показывает, что человеческий 

капитал всегда был одним из основных факторов прогресса, предопределивших 

успехи одних стран и неудачи других. Особенно показательно влияние данного 

феномена на рост экономики на примере Японии. В стране восходящего 

Солнца, придерживающейся веками изоляционистской политики, всегда был 
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высок уровень человеческого капитала, включая образование и 

продолжительность жизни. В начале ХХ века среднее число лет обучения 

взрослого населения в Японии составляло 5,4 года, в Италии 4,8года, в США 

8,3 года, а средняя продолжительность жизни - 51 год (примерно, как и в 

Европе и США). В России эти показатели были равны соответственно 1-1,2 

года и 33-35 лет [3, c.136].  Поэтому Япония по уровню стартового капитала 

оказалась готовой в ХХ столетии совершить технологический рывок и войти в 

число передовых стран мира. 

Человеческий капитал является самостоятельным экономическим 

ресурсом, фундаментом роста ВВП в сочетании с НТП в современных 

условиях. Отличие данного ресурса от природных ресурсов, классического 

труда и обычного капитала состоит в необходимости постоянных повышенных 

инвестиций в него и существование значительного временного лага в отдаче от 

этих инвестиционных вложений. В развитых странах мира в начале XIX века в 

человеческий капитал вкладывалось примерно 20 % всех средств, а в 

физический капитал – 80 %. Спустя 200 лет, в начале XXI века ситуация со 

структурой совокупного капитала в странах Запада и Японии стала 

противоположной  - соответственно 80 % и 20 % [5]. 

Причем основную долю инвестиций в человеческий капитал в передовых 

странах осуществляет государство, в чем и состоит одна из важнейших его 

функций в части регулирования экономики. На современном этапе НТП 

инвестиции в высокотехнологичные отрасли при низком уровне и качестве 

человеческого капитала не приносят должной отдачи. Сравнительно быстрые 

успехи таких государств, как Тайвань, Гонконг, Сингапур, Китай, Греция, 

Испания, Португалия и др. подтверждают вывод о том, что фундаментом для 

формирования человеческого капитала является высокая культура основной 

массы населения этих стран. 

Передовой опыт ряда стран мира, с одной стороны, а также сложности и 

трудности в социально-экономическом развитии современной России, с другой 

стороны, поставили вопрос о серьезной корректировке избранного курса 
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реформирования экономики нашей страны. В практическом плане следует 

пересмотреть отношение к выбранной в качестве образцовой модели развития, 

основанной на теории экономического равновесия. Все больше специалистов 

высказывают предположение о том, что применение у нас догматической 

теории экономического равновесия служит лишь ширмой для оправдания 

практики разграбления страны [4, c.26].  И на Западе все чаще приходят к 

выводу, что эта теория изживает себя, уступая место концепции  повышения 

регулирующей роли государства, призванного активизировать человеческий 

потенциал как главный фактор безопасного развития страны. Например, 

известный американский политолог Ф. Фукуяма, выступая на экономическом 

форуме в Санкт-Петербурге в 2007г., отмечал, что ослабление роли государства 

в странах, либерализующих свою экономику, привело ее к худшему состоянию. 

В российской действительности данное обстоятельство проявляется в 

возникновении и укреплении реальных угроз экономической безопасности 

нашего государства [8]. Многие из них обусловлены снижением роли 

человеческого потенциала в процессе так называемых рыночных 

преобразований. В результате мобилизационный тип развития был заменен 

олигархическим, в небывало короткий срок построен олигархический 

капитализм самой уродливой формы. Важнейшей особенностью реформ 1990-х 

годов явилось «растворение» государственных интересов в интересах 

политико-финансовых групп. Для олигархического типа развития, 

сформировавшегося в ходе реформ, характерны сращивание частной 

собственности и власти, приоритет капитала над трудом. Источником 

политического влияния стала сырьевая частная собственность, коррупция и 

криминализация экономики. 

Активизации человеческого потенциала как механизму нейтрализации 

сложившихся угроз безопасному развитию противоречит концепция 

формирования «эффективных» частных собственников. В современной России 

они преуспели в основном в растаскивании, присвоении общенародной 

собственности и вывозе капитала за рубеж. Тотальное перемещение 
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собственности и доходов от государства и массового потребителя к 

немногочисленной экономической элите, финансовой олигархии лишило 

производство внутреннего импульса развития, нейтрализовало действие 

массового человеческого капитала и обрекло экономику на стагнацию. Природе 

экономической безопасности в большей степени соответствует концепция 

формирования крупных самоуправляющихся структур с коллективной формой 

собственности. Такую идею, применительно к селу, отстаивал известный 

русский экономист Кондратьев Н.Д.: «…если мы хотим иметь более высокую 

производительность труда, если мы хотим более быстрого развития 

производительных сил в сельском хозяйстве, мы не можем допустить слишком 

значительного измельчения хозяйства» [2, c. 173]. На этом пути будут 

создаваться коллективы, члены которых получают возможность не только 

эффективно трудиться и зарабатывать средства для достойной жизни, но и 

трудиться плодотворно, реализуя свой человеческий потенциал. Роль этого 

потенциала в обеспечении безопасного развития, в преодолении возникающих 

угроз особенно рельефно проявляется в аграрном секторе. 

В рамках реализации национального проекта «Развитие АПК» в 

настоящее время значительно большее внимание уделяется выделению 

кредитов. Однако следует иметь в виду, что не всякий крестьянин является 

рачительным хозяином и сумеет рационально использовать предоставляемые 

кредиты. У нас уже были периоды, когда в эйфории фермеризации кредиты 

выдавались любому, желающему стать фермером. Некоторые использовали эти 

кредиты далеко не в фермерских целях. Не следует идеализировать 

крестьянство как социальный тип. Ему, как и другим слоям населения, присущи 

своя специфика, свои черты. В частности, крестьянам присущи консерватизм и 

сопротивление переменам. Отсюда элементы нежелания коллективизации, 

малый интерес к фермеризации. Крестьянин настороженно относился к власти, 

особенно когда сталкивался с моментами неуважения, несправедливости, а то и 

насильственных методов. Поэтому многие черты, приписываемые крестьянину 

как природные, на самом деле были защитной реакцией на принуждение. Уход 
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из сегодняшней деревни молодёжи, процветающее пьянство являются ответом 

на безысходность, на отсутствие условий для нормальной трудовой 

деятельности. Всё это деформировало интерес к труду и привело к снижению и 

даже угасанию трудового энтузиазма, всего человеческого капитала на селе. 

Угасание трудовой активности русского крестьянства связано с ещё 

одним обстоятельством, на которое обратил внимание, в частности, М. 

Горький. В своей работе «О русском крестьянстве» он отмечал, что человек 

Запада в раннем детстве, только встав на ноги, видит вокруг себя 

монументальные результаты труда своих предков. «Это впечатление 

всасывается ребёнком Запада и воспитывает в нём сознание ценности человека, 

уважение к его труду и чувство своей личной значимости как наследника чудес 

труда и творчества предков» [1, c.8]. При этом писатель считал, что такие 

чувства и оценки не могут возникнуть в душе русского крестьянина: 

«Безграничная плоскость, на которой тесно сгрудились деревянные, крытые 

соломой деревни, имеет ядовитое свойство опустошать человека, высасывать 

его желание». 

Без всякого преувеличения можно утверждать, что за годы рыночных 

преобразований в нашей стране отечественный крестьянин был возвращен в 

среду, аналогичную той, о которой писал М. Горький. Перед взором 

современного крестьянина предстают не только необработанные поля, но и 

развалившиеся, некогда функционировавшие животноводческие фермы и 

комплексы, «кладбища» разломанной сельскохозяйственной техники, 

разрушенные объекты производственной и социальной инфраструктуры. 

Естественно, что такая картина не мобилизует крестьянина на высокую 

трудовую активность. Он понимает, что на него не делается ставка как на 

кормильца страны, поскольку в этом участвует и иностранный производитель, 

импортер продовольствия. Положение может еще больше осложниться после 

вступления России в ВТО. 

Ошибочность аграрной политики, как правило, состояла в игнорировании 

коренных интересов крестьянства. Основной целью поддержки, даже если она 

 69



и оказывалась аграрному сектору, на первый план выдвигался результат роста 

производства сельскохозяйственной продукции. В то время как главная цель 

аграрной политики должна состоять в повышении благосостояния тружеников 

села. И уже на этой базе можно обеспечивать устойчивое производство 

сельскохозяйственной продукции. Именно такова диалектика взаимодействия 

сельского человеческого потенциала и обеспечения продовольственной 

безопасности страны. 

Разумеется, «болевые точки» человеческого потенциала, порождающие 

угрозы безопасному развитию общества, существуют не только в АПК, но и во 

всем народном хозяйстве. Общенациональной проблемой, значительно 

снижающей человеческий потенциал, является чрезмерное расслоение 

общества по уровню доходов: величина коэффициента, показывающего 

соотношение доходов 10% самого богатого и самого бедного населения,  

достигло рекордного уровня – 16 раз. Между тем как в советское время данный 

разрыв не превышал 5 раз. Причём критически опасным, создающим угрозы 

для социальной обстановки, считается 7-8 - кратный разрыв. Такое неравенство 

вызывает массовое чувство несправедливости и тормозит экономический рост. 

Статистические данные о росте реальных доходов в среднем на душу населения 

не вызывают всеобщего доверия, поскольку понятно, что рост средних 

показателей обеспечивается преимущественно сверхдоходами небольшой части 

населения. 

По уровню доходов на душу населения Россия отстает от ведущих стран 

Запада в 10-15 раз, а в таких сферах, как наука, образование, медицина, - в 20-

30 и более раз. И это при том, что природная составляющая национального 

богатства в расчете на душу населения в сопоставимых оценках в 5 раз 

превышает аналогичный показатель Норвегии и Канады, в 6 раз – США, в 20 – 

Германии, Великобритании и Франции, в 38 – Японии и в 80 раз – Китая. По 

оценке ООН, часовая заработная плата ниже 3 долл. является предельной. 

Средняя зарплата в нашей стране намного ниже этого порогового значения. 

Если в развитых странах доля заработной платы и социального страхования в 
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ВВП составляет соответственно 45-47 и 12-18 %, а в совокупности 57-65 %, то в 

России все показатели занижены: удельный вес зарплаты в ВВП – 26 %, а 

взносов на социальное страхование – 7,5 %, в совокупности – 33 % ВВП, то 

есть вдвое меньше, чем в развитых странах. Такое положение парализует 

творческие, созидательные силы работника, обусловливает социальную 

напряженность в обществе, порождает апатию и т.д. 

Многолетняя практика подтверждает, что одной из корневых причин 

разрушения экономики страны явилась реализованная модель приватизации. В 

процессе ее осуществления были сделаны две принципиальные ошибки: 

одновременно с приватизацией активов предприятий их новым хозяевам была 

предоставлена возможность приватизации и присвоения рентного дохода. 

Этому в немалой степени способствовало то, что государство как один из 

основных собственников предприятий устранилось от управления 

принадлежащим ему имуществом. Господствующие высоты в экономике 

занимают теперь предприятия частной или смешанной формы собственности. 

Сегодня по количеству долларовых миллиардеров Россия уступает только 

США. Однако по такому показателю, как совокупное их состояние к ВВП 

страны, мы имеем абсолютный рекорд: по итогам 2006 года этот показатель 

составил 30.9 % (в США всего 6 %). Абсолютные показатели совокупного 

состояния составили соответственно 172 и 272 млрд. долл. Российские 

миллиардеры наращивают свое состояние в 6 раз быстрее, чем растет ВВП 

страны. Поэтому первостепенная задача сегодня – остановить процесс 

частного, несправедливого присвоения национального богатства страны, 

расширить государственную собственность на основе и в интересах всего 

общества. 

Критический анализ отмеченных выше результатов российских реформ 

содержится в книге американского экономиста, лауреата Нобелевской премии 

Дж. Стиглица «Глобализация: тревожные тенденции» [9]. В оценке российской 

экономической политики ученый указывает на две ошибки: были созданы 

стимулы скорее к грабежу государственной собственности, чем к накоплению 
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капитала; уничтожены те немногие достижения, которые оставила советская 

эпоха. Одно из таких достижений – высокий уровень человеческого 

потенциала. Другая часть промотанного наследства – относительное равенство. 

По этим причинам  признание незаконности приватизации 90-х годов, 

являющейся корнем имущественного неравенства в России, - совершенно  

необходимое условие. Такое признание важно для долгосрочного 

функционирования экономики России. Дж. Стиглиц полагает, что гарантия 

прав собственности, а также экономический рост, который она делает 

возможным, зависит, прежде всего, от легитимности этих прав в глазах 

общественности. Если на тех, кто владеет богатством, смотрят как на 

преступников, то никакая юридическая система не может обеспечить 

безопасность такой собственности. 

Приступая к тотальной приватизации государственной собственности, ее 

идеологи обещали, что с приходом эффективного частного собственника резко 

повысится эффективность производства и улучшится жизнь населения. Однако 

время показало, что порочная приватизация, навязанная России извне (в 

частности, МВФ), способствовала не экономическому успеху страны, а 

созданию монопольных структур в сырьевом секторе и исчезновению 

инновационной конкуренции. Отсюда и результаты – криминализация 

экономики и власти, концентрация и монополизация производства в руках 

узкого круга собственников. За годы реформ по доле в мировом национальном 

продукте Россия оказалась отброшенной на много лет назад. Если в 1970-е г.г. 

страна производила 8% мирового ВВП, в 1990-е г.г. – 5,5 %, в 2000 г. – 2,7 %, 

то в настоящее время – 2,4 %.  

Для оценки международной глобальной безопасности страны следует 

использовать систему индикаторов, характеризующих ее место в 

территориальном пространстве, в народонаселении, в запасах и добыче 

полезных ископаемых, в лесных ресурсах, в финансово-банковских активах, в 

экспорте и импорте, в объеме ВВП на душу населения. В этой системе четко 

прослеживаются диспропорции между индикаторами, характеризующими, с 
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одной стороны, территориальное пространство, природно-ресурсный потенциал 

и его использование, а с другой –финансовый потенциал, объемы ВВП, 

международную торговлю (экспорт-импорт), уровень и качество жизни. Наш 

природно-ресурсный потенциал в разы превышает финансовый потенциал, 

объем ВВП, экспорт и ВВП на душу населения [7]. Многие диспропорции 

сложились неодномоментно. Но за годы реформ они усугубились, особенно в 

части социальных показателей. 

Все выше изложенное подтверждает прямую, непосредственную связь 

между потерями, утратами в человеческом капитале и кризисом в экономике за 

время рыночных реформ. В итоге небывало глубокого для мирного времени и 

затяжного кризиса экономика России отброшена назад по объему производства, 

конкурентоспособности продукции, эффективности управления. Очевидно, что 

без решения проблемы кардинального роста уровня и качества российского 

человеческого капитала невозможно решить главные проблемы страны и 

остановить снижение уровня ее экономической безопасности. 

Укрепление человеческого капитала и прогресс в социальной сфере  

России возможно осуществить по нескольким направлениям. Назовем лишь 

некоторые из них:  

- разработать комплексную программу финансирования и 

стимулирования роста величины и качества российского человеческого 

капитала; 

- осуществить декриминализацию России (в условиях криминально-

бюрократического государства решение проблемы роста человеческого 

капитала в принципе невозможно); 

- кардинально увеличить прямые государственные и частные инвестиции 

в человеческий капитал; 

- значительно расширить объемы государственных инвестиций в 

дошкольное и школьное образование; 

- реформировать систему высшего образования в направлении 

подавления коррупции и закрытия слабых коммерческих вузов; 
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- ускоренно создавать национальные инновационную и венчурную 

системы; 

- осуществить эффективную трансформацию медицинского 

обслуживания населения. 
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ, МЕТОДІВ ТА ІНДИКАТОРІВ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 
Тимошенко О.В. 

кандидат економічних наук, доцент, докторант,  
Національна академія управління 

 

Визнані недоліки та суперечності існуючих методичних підходів до 

інтегрального оцінювання рівня економічної безпеки, неоднозначність поглядів 

вчених-економістів до діагностування її складових, неможливість порівнювати 

стан національної економічної системи за протистоянням внутрішнім та 

зовнішнім загрозам - суттєво знижують формування конкурентних переваг,  

унеможливлюють розробку ефективної економічної моделі взаємодії України 

на глобальних ринках та надання практичних рекомендацій щодо зміцнення її 

рівня в цілому.  

Враховуючи авторський досвід подібних досліджень, нами 

запропоновано такий методичній підхід комплексного діагностування та 

моделювання рівня економічної безпеки та її функціональних складових, який 

може бути використаний на світовому рівні або для певного кластеру країн. 

Запропонований алгоритм передбачає реалізацію таких етапів: 

- формування інформаційно-статичної бази даних для розрахунку 

оціночних показників;  

- визначення границь інтервалів порогових значень;  

- порівняння отриманих даних із пороговими значеннями та їх подальше 

нормування з метою приведення у одновимірні величини;  

- встановлення вагових коефіцієнтів в розрізі індексів та субідексів 

економічної безпеки;  

- розрахунок інтегрального індексу економічної безпеки із урахуванням 

структурних компонент;  

- побудова моделі для подальшого прогнозування рівня економічної 

безпеки, яка б відповідала в необхідним умовах, складання прогнозу та 
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верифікація моделі (оцінка її якості та статистична оцінка достовірності 

моделі).   

Невід’ємним та важливим етапом розрахунку інтегрального індексу 

економічної безпеки є перевірка тісноти  статистичних зв’язків між їх 

числовими рядами за допомогою коефіцієнтів кореляції з метою уникнення 

посиленого ефекту під час розрахунку інтегрального показника. У разі 

виявлення значної парної кореляції числових рядів індикаторам надається 

менша вага [3].  

Нормування індикаторів здійснюється із метою приведення статистичних 

даних та показників до безрозмірних величин для однозначного тлумачення та 

порівняння між собою, що передбачає в кінцевого рахунку знаходження 

інтегрованих субіндексів економічної безпеки. Із досліджуваного арсеналу 

існуючих методів нормування індикаторів нами обрано метод 

характеристичних значень, який передбачає нормування статистичних значень 

показників із урахуванням існуючих оптимальних, порогових та граничних 

значень індикаторів [14]. Кожен субіндекс може мати декілька граничних 

значень,  наприклад, верхнє критичне, нижнє оптимальне, оптимальне, 

оптимально-критичне, верхнє критичне. Залежно від ступеня впливу первинних 

показників на агрегований індекс встановляються різні базові формули 

нормалізації.  

При цьому наголошуємо, що із теоретичних основ наукової економічної 

думки індикатори економічної безпеки нами поділено на стимулятори, 

дестимулятори і показники змішаного типу. Враховуючи описані методи до 

встановлення порогових значень, нами запропоновано характеристичні 

значення для кожного субіндексу економічної безпеки (таблиці 1,2,3,4,5,6,7). 

Залежно від первинних динамічних рядів, із метою усунення головного 

протиріччя нормування, який припускає від’ємні значення індикаторів, нами 

передбачено узгоджувати порогові величини в кожному конкретному випадку 

із одночасним переміщенням критичних значень для збереження існуючих 

пропорцій та адекватного нормування величин [14]. Отже, враховуючи 
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зазначене, частина запропонованих нами характеристичних значень показників 

не є сталими величинами і підлягатимуть коригуванні у кожному конкретному 

випадку.  

Враховуючи принцип коректності групування показників нами виділено 

наступні індикатори, які найбільш повно характеризують стан 

макроекономічної безпеки (таблиця 1). 

Таблиця 1 
Основні індикатори макроекономічної безпеки та їх характеристичні 

значення 
№ 

Назва показника і його сутність 
Характеристичні значення (для показників стимуляторів Х 

– для дестимуляторів У,  
для показників змішаного типу -  Z) 

Показники-стимулятори Х крит. Хнебезп. Хзадов. Хнижне 
оптим. 

Хоптим.
Хверхнє 
опти. 

1.1. Темп приросту ВВП, % 100 102 105 107 110 125 
1.2. Відношення обсягу ВВП на одну 

особу в країні до середнього 
значення в країнах ЄС-28, % 

30 50 60 70 80 90 

1.3. Відношення обсягу ВВП на душу 
населення за ПКС в країні до 
середнього по країнах ЄС-28, % 

50 75 80 85 90 100 

1.4. Розмір економіки країни, відсотків 
до ВВП країн Європейського союзу  

2 3 5 6 7 10 

Показники-дестимулятори 
Уверхнє 

опти. 
Уопти. 

Увнижне 
опти. 

Узадов. Унебезп Укрит. 

1.5. Рівень тінізації економіки , % ВВП 10 12 15 18 25 35 
1.6. Рівень безробіття ( за методологією 

Міжнародної організації праці), % 
5 6 7 8 9 10 

1.7. Рівень тривалого безробіття (понад 
12 місяців), % до загальної 
чисельності  безробітних 

5 10 15 20 22 25 

Показники змішаного типу 
Zкрит. Zнебезп. Zзадов. 

Zнижне 

оптим. 
Zвптим. 

Zверхне 

оптим. 

1.8. Сальдо поточного рахунку 
платіжного балансу країни, % ВВП 

-7 -5 2 3 7 10 
 

На основі авторських узагальнень, виділено найбільш вагомий 

результативний показник макроекономічної безпеки, а саме темп приросту 

ВВП, який характеризує основний зміст економічного розвитку країни, а саме її 

економічне зростання. Порогові величини даного індикатора встановлюються в 

кожному конкретному випадку, залежно від значень індикаторів в нормованих 

динамічних рядах. У таблиці 1 автором запропоновано характеристичні 

значення даного індикатора на основі аналогового підходу.  
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Так, відношення обсягу ВВП у розрахунку на одну особу до середнього 

розміру ВВП по країнам-членам Європейського-союзу в фактичному вимірі, 

так із урахуванням паритету купівельної спроможності вочевидь будуть мати 

достатньо високі коефіцієнти парної кореляції, що унеможливить їх подальше 

застосування при  визначенні інтегрального індексу. Попри це, зазначені 

субіндекси є вкрай важливим з огляду оцінювання та порівняльного аналізу 

розвитку економіки України та країн-членів Європейського союзу.  

Розмір тіньової економіки, на думку більшості дослідників, є 

визначальним чинником, який впливає на всі інші складові та критерії 

економічної безпеки в цілому і є найбільш значущою загрозою і реальною 

небезпекою розвитку національної економіки. Саме тіньова економіка призвела 

до того, що економіка України почала рухатися по шляху звуженого 

відтворення, зниження її конкурентоспроможності й виробничого потенціалу 

[11]. 

Характеристичні значення розміру тіньової економіки встановити важко, 

а в деякій мірі, навіть не є коректним, оскільки визнання оптимальних значень, 

навіть, на мінімальних рівнях призводить до усвідомлення діяльності 

неофіційних підприємницьких структур та можливості уникнення від сплати 

податків, хоча, як не існує абсолютного стану економічної безпеки, так і не 

існує абсолютно легальної національної економічної системи. Крім того, 

методів оцінювання обсягів тіньової економіки існує настільки багато 

(наприклад офіційні методики, монетарний метод, метод порівняння витрат і 

товарообороту, фінансовий метод збитковості підприємств) що, в свою чергу, 

породжує значні розбіжності та неоднозначність сприйняття офіційного її 

розміру. За розрахунками відомого дослідника тіньової економки у Європі      

Ф. Шнайдера в економічно розвинених країнах рівень тіньового ВВП  в 

офіційному ВВП складає від 10 до 25% [2]. Враховуючи описані 

макроекономічні дослідження та встановлені факторні зв’язки нами 

запропоновані наступі характеристичні значення індикатора «рівень тінізації»: 

від критичного, що створює загрози розвитку економічних систем - 35% ВВП 
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країни, задовільного 18% від ВВП країни та до прийнятного – 10% від ВВП 

країни.  

Вектори порогових значень індикаторів «Рівень безробіття» та «Рівень 

довготривалого безробіття» автором запропоновано із урахуванням 

законодавчого підходу, а саме на основі методологічних засад Міжнародної 

організації праці [3]. Так, верхнє оптимальне запропоновано в розмірі 5%, тоді 

як задовільним вважається 7%, при критичному пороговому значенні – 10%.  

Продовольча безпека – стан забезпечення населення продовольством на 

рівні, що гарантує кожній особі можливість повноцінного раціонального 

харчування якісними продуктами, задоволення дієтичних і специфічних 

смакових потреб населення [12]. 

Таблиця 2 
Основні індикатори продовольчої безпеки та їх характеристичні значення 
№ 

Назва показника і його сутність 
Характеристичні значення (для показників стимуляторів Х 

– для дестимуляторів У,  
для показників змішаного типу -  Z) 

Показники-стимулятори Х крит. Хнебезп. Хзадов. Хнижне 
оптим. 

Хоптим.
Хверхнє 
опти. 

1.1. Урожайність основних зернових та 
зернобобових культур, ц з 1 га 
площі збирання 

2 3 5 6 7 10 

1.2. Добова калорійність харчування 
людини, тисяч калорій 

2000 2400 2500 3000 3500 4000 

1.3.  Виробництво зерна на одну особу 
за рік 

0,6 0,65 0,7 0,8 0,9 1 

1.4. Величина прожиткового мінімуму в 
частину набору продуктів 
харчування 

40 41 45 47 49 50 

 

Основним показником, який найбільш комплексно характеризує рівень 

продовольчої безпеки – це встановлена раціональна енергетична норма 

споживання продуктів харчування різної споживчої якості та калорійності, що в 

цілому повинна становити не менше 2500-3500 ккал – за оцінками Всесвітньої 

організації охорони здоров’я і ФАО [5]. Іншими дослідниками критичні норми 

є більшими, оскільки враховують ступінь важкості роботи та ступінь 

виснаження організму. З урахуванням згаданих рекомендацій запропоновано 

вектор порогових значень індикатора добової калорійності харчування людини 

та інших показників продовольчої безпеки України [12]. 
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У таблиці 3 згруповано основні показники та їх характеристичні 

значення, які найбільш повно відображають стан соціально-демографічної 

захищеності національної економіки.  

Таблиця 3 
Основні індикатори соціально-демографічної безпеки та їх 

характеристичні значення 
№ Назва показника і його сутність Характеристичні значення (для показників стимуляторів Х 

– для дестимуляторів У,  
для показників змішаного типу -  Z) 

Показники-стимулятори Х крит. Хнебезп. Хзадов. Хнижне 
оптим. 

Хоптим.
Хверхнє 
опти. 

3.1. Чисельність наявного населення, % 
до рівня 1990 року  

70 80 90 95 100 110 

3.2. Очікувана тривалість життя при 
народженні, років 

60 65 67 70 77 80 

3.3. Обсяг видатків зведеного бюджету 
на охорону здоров’я , % ВВП 

2 3 5 7 9 10 

3.4. Обсяг видатків зведеного бюджету 
на освіту, % ВВП 

2 3 5 7 9 10 

Показники-дестимулятори 
Уверхнє 

опти. 
Уопти. 

Увнижне 

опти. 
Узадов. Унебезп Укрит. 

3.5. Частка населення похилого віку в 
загальній чисельності населення 
(станом на кінець  звітного періоду), 
% (коефіцієнт старіння) 

10 12 14 15 17 18 

3.6. Рівень злочинності (кількість 
злочинів на 1000 осіб населення) 

5 6 7 8 9 10 

Показники змішаного типу 
Zкрит. Zнебезп. Zзадов. 

Zнижне 

оптим. 
Zвптим. 

Zверхне 

оптим. 

3.7. Співвідношення загальних доходів 
10% найбільш та найменш  
забезпеченого населення (децильний 
коефіцієнт фондів), разів 

2 3 5 7 8 10 

3.8. Загальний коефіцієнт міграційного 
приросту, скорочення (-) (на 10 тис. 
осіб) 

-2 -1 0 3 4 5 

 

Найбільш вагомий позитивний вплив на рівень соціально-демографічної 

складової економічної безпеки відіграє чисельність наявного населення, 

очікувана тривалість життя при народженні, оптимальні розміри міграційного 

приросту населення та зростання обсягу видатків на соціальну сферу, у тому 

числі на задоволення потреб освіти, медицини (у % до ВВП країни).  

Дестимулючими чинниками при цьому є: рівень злочинності та частка людей 

похилого віку у загальній кількості наявного населення.  

За 2011-2014 рр. тривалість життя в Україні наблизилась до середнього 

статистичного значення цього показника серед 43 країн світу за період 1995-
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2012 рр. – 71,4 роки. Поряд з цим, Україна відстає за індикатором «очікувана 

тривалість життя при народженні» від провідних країн ЄС – Австрії, Данії, 

Ірландії, Іспанії, Канади, Норвегії, Швейцарії та Швеції майже на 6 років [12]. 

Фінансова безпека держави є комплексним поняттям, яке включає в себе 

банківську, боргову, бюджетну, податкову, валютну, грошово-кредитну 

складові. Тому для ефективної формалізації та оцінки впливу одиниць 

сукупності, якими у даному випадку є різні набори показників, що 

характеризують структурно фінансову безпеку, нами запропоновано 

розподілити її на дві важливі функціональні складові: монетарну та фіскально-

боргову. Запропонована методика оцінювання монетарної складової у таблиці 4 

базується на комплексному аналізі основних її індикаторів, а саме: грошово-

кредитної і валютної безпеки.  

Таблиця 4 
Монетарний індикатор (грошово-кредитна та валютна безпека)  

та його характеристичні значення 
№ Назва показника і його сутність 

Характеристичні значення (для показників стимуляторів 
Х – для дестимуляторів У,  

для показників змішаного типу -  Z) 

Показники-стимулятори Х крит. Хнебезп. Хзадов. Хнижне 
оптим. 

Хоптим.
Хверхнє 
опти. 

4.1. Валові міжнародні резерви України, 
місяців імпорту  

1 2 3 4 5 6 

4.2. Питома вага  довгострокових кредитів у 
загальному обсязі  наданих кредитів 
(скорегований на курсову різницю), % 

30 35 40 45 50 60 

Показники-дестимулятори 
Уверхнє 

опти 
Уопти. 

Увнижне 

опти. 
Узадов. Унебезп Укрит. 

4.3. Рівень інфляції, % 3 4 5 7 9 10 
4.4. Обсяг готівки до ВВП, % 15 20 25 30 35 40 
4.5. Рівень доларизації грошової маси, % 10 20 25 30 35 40 
4.6. Частка  кредитів  в іноземній  валюті в 

загальному обсязі наданих кредитів , % 
20 25 30 35 40 50 

Показники змішаного типу 
Zкрит. Zнебезп. Zзадов. 

Zнижне 

оптим. 
Zвптим. 

Zверхне 

оптим. 

4.7. Індекс зміни офіційного курсу гривні до 
долара США, середні за період, % 

90 100 110 115 120 130 
 

Рівень інфляції є одним із найдавніших, економічно обґрунтованих 

індикаторів, який характеризує не лише грошово-кредитну безпеку держави, 

але й визначає ефективність проведення фінансової політики в цілому. Єдиної 

думки щодо порогового значення рівня інфляції не існує, оскільки деякі 

дослідники визначають 5%, згідно з критеріями вступу до ЄС цей показник 
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становить 3,1% [10]. Прийнятним у зоні євро вважається рівень інфляції 2%. 

Перевищення гранично допустимих рівнів знецінення грошової маси  

призводить до порушення принципу справедливого розподілу  благ і послуг у 

суспільстві: найбільше відчувають погіршення соціального рівня життя - групи 

пересічних громадян із низькими доходами та ті, які отримують заробітну 

плату та соціальну допомогу за рахунок коштів Державного бюджету. 

Обсяг готівки у відсотках до ВВП відображає питому вагу грошових 

ресурсів, які обслуговують економічний оборот та є засобом платежу фізичних 

та юридичних осіб [8]. Зростання даного показника можна розглядатися як 

позитивне явище в економіці країни лише за умов помірних інфляційних 

чинників.  

Щодо частки довгострокових кредитів у загальному обсязі кредитів, 

наданих комерційними банками характеристичні порогові та оптимальні 

значення встановити важко, оскільки позитивний довготривалий тренд даного 

показника свідчить про спроможність банківської системи сприяти 

інвестиційно-інноваційному розвитку країни у напряму підтримки реального 

сектора економіки [16]. 

Індикатор валютної безпеки, який знаходиться співвідношенням кредитів 

в іноземній валюті до загального обсягу виданих кредитів і характеризує рівень 

доларизації кредитного ринку близький за своєю сутністю до рівня доларизації, 

розрахованого за методом депозитів. Рівень доларизації кредитного ринку за 

європейськими стандартами не повинен перевищувати 50%, щоб не створювати 

валютну небезпеку економіці країни [3].  

Для оцінки достатності міжнародних резервів використовується показник 

- критерій покриття імпорту [13]. Недостатній обсяг валових міжнародних 

резервів, неефективна політика управління ними, нераціональна структура 

золотовалютних резервів країни можуть загрожувати фінансовому дефолту та 

спричинити неспроможність державного уряду обслуговувати зовнішні борги  

[15]. 
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В економічній літературі переважною більшістю дослідників під 

фіскально-борговою безпекою розуміють такий стан фіскально-боргової та 

бюджетно-податкової системи, який забезпечує захищеність інтересів держави 

та гарантує спроможність національної економіки мобілізувати в достатньому 

обсязі фінансові ресурси та їх раціонально використовувати.  

На сьогоднішній день в Україні існує комплекс індикаторів фіскально-

боргової безпеки та їх порогових значень, що закріплено Методикою 

розрахунку рівня економічної безпеки [3]. Так, основними відносними 

показниками боргової безпеки слід вважати:  

- відношення загального обсягу державного боргу до ВВП, %;  

- рівень зовнішньої заборгованості на одну особу;   

- відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування 

зовнішнього боргу до доходів державного бюджету.  

Не менш важливою складовою фіскально-боргової безпеки держави є 

бюджетна-податкова складова. Так, у процесі прийняття й виконання 

державного бюджету пріоритетне значення має відповідність його доходів та 

витрат, що породжує, у свою чергу, таке економічне явище, як дефіцит 

бюджету. Індикатором, який характеризує збалансованість доходної та 

видаткової частини, як зведеного, такі державного бюджету є відношення 

дефіциту/профіциту до ВВП країни. Граничним значенням при цьому 

визначено розмір 4%.  

Рівень бюджетної безпеки, який характеризується перерозподілом 

державних фінансів через ВВП країни, залежить від рівня децентралізації влади 

та важливості важелів державного регулювання економічних процесів. За умов 

ринкових економічних відносин, вільної конкуренції та лібералізації 

торговельних відносин щодо встановлення єдиних інтервалів порогових 

значень цього показника викликає чимало дискусій та суперечностей.  

Загальне податкове навантаження, яке розраховується як співвідношення 

всіх податків, зборів і платежів, з урахуванням внесків на обов’язкове 

державне соціальне страхування (єдиний соціальний внесок) до валового 
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внутрішнього продукту країни за ринковими цінами [9], показує яка частина 

податків перерозподіляється за рахунок ВВП. Характеристичні значення 

порогових величин податкового навантаження залежать від методики його 

визначення і можуть коливатися від 20 до 40%.   

Таблиця 5 
Основні індикатори фіскально-боргової  безпеки та їх характеристичні 

значення 
№ Назва показника і його сутність Характеристичні значення (для показників стимуляторів 

Х – для дестимуляторів У,  
для показників змішаного типу -  Z) 

Показники-стимулятори Х крит. Хнебезп. Хзадов. Хнижне 
оптим. 

Хоптим.
Хверхнє 
опти. 

5.1. 
Частка податків у структурі 
державного бюджету, % 

40 50 60 65 70 75 

Показники-дестимулятори 
Уверхнє 

опти. 
Уопти. 

Увнижне 

опти. 
Узадов. Унебезп Укрит. 

5.2. 
Відношення обсягу державного та 
гарантованого державного боргу до 
ВВП, % 

60 55 40 30 20 15 

5.3. 
Відношення обсягу валового 
зовнішнього боргу до ВВП, % 

30 25 20 15 10 10 

5.4. 

Відношення обсягу сукупних платежів 
з обслуговування та погашення 
зовнішнього державного боргу до 
доходів державного бюджету, % 

5 10 15 18 19 20 

5.5 
Розмір зовнішньої заборгованості на 
одну особу  

100 200 300 500 700 1000 

Показники змішаного типу Zкрит. Zнебезп. Zзадов. 
Zнижне 

оптим. 
Zвптим. 

Zверхне 

оптим. 

5.6. 
Відношення дефіциту/профіциту 
державного бюджету до ВВП, % 

4 3 1 0 -3 -5 

5.7. 
Рівень перерозподілу ВВП через 
зведений бюджет, % 

40 35 30 25 20 18 

5.8. Рівень податкового навантаження, % 50 45 40 35 30 25 

5.9. Податкова справедливість 0,5 0,7 0,8 1 1,3 1,5 

 

Нами виділено індикатор податкової безпеки, який характеризує 

соціальну справедливість оподаткування, а саме коефіцієнт співвідношення 

прямих і непрямих податків, який  розраховується як співвідношення обсягу 

надходжень від прямих податків до суми надходжень від непрямих податків. 

Узагальнений комплекс індикаторів фіскально-боргової  безпеки та їх 

характеристичні значення згруповано у таблиці 5.  

Зовнішньоекономічна безпека є складовою частиною економічної безпеки 

держави і полягає в її спроможності протистояти впливу зовнішніх негативних 
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чинників, активно використовувати участь у світовому поділі праці для 

створення сприятливих умов розвитку експортно-імпортного потенціалу, 

раціоналізації структури зовнішньоторговельного обороту, в повній мірі 

адаптувати свої економічні інтереси на зовнішніх ринках, що сприятиме 

економічному зростанню України. 

Найбільш обґрунтованою з позиції основних індикаторів, які найбільш 

повно та конкретно відображають стан зовнішньоекономічної безпеки державі 

є її оцінка в розрізі таких складових: коефіцієнт відкритості економіки, 

коефіцієнт покриття експортом імпорту, питома вага провідної країни-партнера 

в загальному обсязі експорту товарів,  питома вага провідної країни-партнера в 

загальному обсязі імпорту товарів, частка високотехнологічного експорту (% 

від експорту), частка сировини в загальній структурі експорті товарів. 

Таблиця  6 
Основні індикатори зовнішньоекономічної безпеки та їх характеристичні 

значення 
№ Назва показника і його сутність 

Характеристичні значення (для показників стимуляторів Х 
– для дестимуляторів У,  

для показників змішаного типу -  Z) 

Показники-стимулятори Х крит. Хнебезп. Хзадов. Хнижне 
оптим. 

Хоптим.
Хверхнє 
опти. 

6.1. Високотехнологічний експорт ( % 
від експорту) 

2 3 5 6 7 10 

Показники-дестимулятори 
Уверхнє 

опти. 
Уопти. 

Увнижне 

опти. 
Узадов. Унебезп Укрит. 

6.2. Відкритість економіки, % 40 50 60 70 80 100 
6.3. Питома вага провідної країни-

партнера в загальному обсязі 
експорту товарів, % 

5 10 15 20 22 25 

6.4. Питома вага провідної країни-
партнера в загальному обсязі 
імпорту товарів, % 

5 10 15 20 22 25 

Показники змішаного типу 
Zкрит. Zнебезп. Zзадов. 

Zнижне 

оптим. 
Zвптим. 

Zверхне 

оптим. 

6.5. Коефіцієнт покриття експортом 
імпорту, разів 

0,7 0,8 0,9 0,95 1 1,5 

6.6. Частка сировини в експорті товарів, 
% 

5 10 20 30 50 80 
 

Так, коефіцієнт покриття експорту імпортом є першим за вагомістю 

показником при оцінці стану зовнішньоекономічної безпеки, його порогове 

значення дорівнює 1, при цьому коефіцієнт відкритості економіки визначається 
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як відношення зовнішньоторговельного обороту до ВВП країни і вимріюється у 

% [6].  

Важливими з позиції оцінки ефективності зовнішньоекономічної 

політики країни є оцінка сировинної та технологічної спрямованості 

експортних операцій, тобто частка сировинних ресурсів у структурі експортних 

товарів, частка продукції інноваційного спрямування. Вектор порогових та 

оптимальних значень найбільш значущих показників зовнішньоекономічної 

безпеки унаочнюють дані таблиці 6. 

Однозначне визначення та єдине тлумачення сутності інвестиційної-

інноваційної  безпеки на сьогодні відсутнє, але всі усвідомлюють важливість і 

необхідність забезпечення належного їх рівня, що полягає у можливості 

запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам національним інтересам, які 

виникають в інвестиційній та інноваційній сферах.  

Індикатори інноваційно-інвестиційної безпеки характеризують ступінь 

прояву відповідних загроз. Одним з найважливіших показників, що 

характеризує ступінь розвитку країни, є відношення обсягу інвестицій в 

основний капітал до ВВП [7]. Якщо, протягом аналізованого періоду 

спостерігається тенденція до зменшення даного індикатора, то це обумовлено 

недостатністю інвестицій в основний капітал і неспроможністю державних та 

приватних інституцій забезпечити необхідну матеріально-технічну базу для 

потреб національних економічних систем.  

Темп науково-технічного прогресу визначається на основі статистичного 

застосування виробничої функції Кобба-Дугласа і свідчить, що динаміка витрат 

праці й капіталу і навіть зміни їхнього співвідношення не пояснюють адекватно 

оцінені статистичні особливості макроекономічної динаміки темпів 

економічного зростання, оскільки виявився такий надлишок, що був пояснений 

Я. Тінбергеном дією третього, незалежно від праці й капіталу, чинника 

виробництва. Цей надлишок, названий «залишком Солоу», який дорівнює 

різниці між величиною зростання обсягу випуску і величиною зростання затрат 

капіталу й праці, служить мірою незнання причин економічного зростання [12]. 
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Це пояснюється впливом екзогенних факторів, а саме фундаментальними 

нововведеннями, організаційно-управлінськими, науково-технологічними 

інноваційними процесами.  

При цьому, необхідно усвідомити, що економічне зростання в Україні на 

засадах інноваційної моделі розвитку можливе лише при повному 

переформовуванні економіко-соціальних відносин між владними структурами, 

бізнес-середовищем, науково-дослідними та освітніми закладами. Основні 

індикатори та характеристичні значення інвестиційно-інноваційної безпеки 

згруповано  у таблиці 7.  

Таблиця 7 
Основні індикатори інвестиційно-інноваційної безпеки та їх 

характеристичні значення 
№ Назва показника і його сутність 

Характеристичні значення (для показників 
стимуляторів Х – для дестимуляторів У,  
для показників змішаного типу -  Z) 

Показники-стимулятори Х крит. Хнебезп. Хзадов. Хнижне 
оптим. 

Хоптим.
Хверхнє 
опти. 

Інвестиційний індикатор  

7.1. Інтегральний індекс інвестиційної 
сприятливості бізнес-середовища, % 

35 40 45 47 50 55 

7.2. Рівень інвестування ( відношення 
капітальних інвестицій до ВВП, %) 

19 21 25 27 29 30 

7.3. Частка прямих іноземних інвестицій у 
загальному обсязі інвестицій, % 

25 27 30 32 35 40 

Інноваційний індикатор  
7.4. Частка високотехнологічної продукції в 

загальному обсязі реалізованої 
промислової продукції, % 

3 5 10 15 18 20 

7.5.  Рівень видатків на науково-технічні 
роботи, %від ВВП 

0,7 0,9 1,0 1,3 2,0 3,0 

7.6.  Рівень фінансування інноваційної 
діяльності, % від ВВП 

0,5 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0 

7.7. Питома вага підприємств, що 
впроваджували інновації ,у загальній 
кількості промислових підприємств , % 

8,0 9,0 12,0 15,0 17,0 20,0 

7.8. Питома вага реалізованої інноваційної 
продукції в обсязі промисловості, % 

3,0 5,0 6,0 7,0 9,0 10,0 

Показники змішаного типу 
Zкрит. Zнебезп. Zзадов. 

Zнижне 

оптим. 
Zвптим. 

Zверхне 

оптим. 

7.9. Темп науково-технологічного прогресу, 
% 

-2,0 0,0 1,0 1,5 2,0 3,0 

Досліджуючи функціональні складові індексу економічної безпеки та їх 

вплив на агрегований стан економічної системи необхідним і вкрай важливим 

проводити оцінку не тільки у відповідності із пороговими значеннями, а й із 

урахуванням тих негативних наслідків, які завдають шкоди суб’єкти 
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господарської діяльності навколишньому природному середовищу, суспільству 

та людині. До прикладу, лідируючі позиції у рейтингу виробництва ВВП в світі 

займають Китай та США. Але, разом із тим, на зазначені країни припадає 

найбільша кількість викидів, які порушують природні процеси та завдають 

серйозну шкоду навколишньому середовищу та, в кінцевому рахунку, значно 

погіршують стан екосистеми всесвіту. Так, питома вага  ВВП США у світовому 

ВВП становить приблизно 20%, тоді як небезпечні викиди досягають розміру 

до 40% світових масштабів. Ідентична ситуація спостерігається у Китаї [4, 

с.257]. Крім того, за даними Організації економічного співробітництва та 

розвитку (ОЕСР) було підраховано, що 1% зростання національного доходу на 

0,69% підвищує кількість твердих побутових відходів [1] та в цілому суттєво 

погіршує екологічну ситуацію.  

У даному контексті доцільно включити до інтегрального індексу 

економічної безпеки складову, яка буде відображати екологічну сталість та 

ефективність розвитку економічної системи із урахуванням екологічних 

наслідків.  Так, в переважній більшості науково-практичних досліджень автори 

пропонують наступні індикатори, які характеризують екологічну ситуацію, а 

саме: питома вага викидів шкідливих речовин в атмосферу, сформованих із 

антропогенних джерел забруднення держави, показник питомої ваги 

забруднених стічних вод, питома вага площі, пошкодженої внаслідок 

господарської діяльності у відношенні до загальної площі промислових та 

сільськогосподарських земель, питома вага радіаційно  небезпечних площ, стан 

забруднення лісів та стан повітря, умови виконання Кіотського протоколу у 

частині питомої ваги небезпечних викидів тощо.  

Нами запропоновано оцінювати екологічну сталість за міжнародною 

рейтинг-системою, а саме за показником екологічної ефективності (індикатор 

індексу екологічної сталості Environmental Performance Index запропонований 

центром екологічного законодавства та політики Єльського Університету Yale 

Center for Environmental Law & Policy), який в свою чергу включає вплив 

навколишнього середовища на здоров’я людини, стан забруднення повітря, 
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забезпечення життєздатності екосистеми, раціональне використання природних 

ресурсів.  

Висновки. Отже, невід’ємними складовими при інтегральному 

оцінюванні економічної безпеки держави є форма самого інтегрованого 

індексу, формування інформативно-статистичної множини індикаторів, їх 

нормування,  визначення  характеристичних значень та вагових коефіцієнтів в 

розріз функціональних складових 1-ого та 2-ого порядків.  Запропонована 

автором на основі систематизації науково-методологічних та офіційних 

підходів методика оцінювання рівня економічної безпеки містить уточнений 

перелік індикаторів, без урахування яких оцінювання не буде відповідати 

реальним економічним процесам, нормування залежно від критичних і 

оптимальних значень індикаторів за безперервною нормуючою функцією та 

визначення вагових коефіцієнтів експертним методом.  

Даний методологічний підхід, який дає можливість адекватно 

ідентифікувати стан економічної безпеки національної економіки, може бути 

використаним на міждержавному рівні із метою рейтингування та кластеризації 

країн за рівнем протистояння потенційним та реальним економічним загрозам 

їх розвитку, а також для розробки відповідних важелів регулювання та 

зміцнення її рівня в цілому.  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕОБХІДНОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
 

Тимченко Н. М., 
кандидат економічних наук, доцент 

Кузьменко О.Ю., 
Херсонська державна морська академія 

 
Постановка наукової проблеми. У сучасному конкурентному 

середовищі поступово формується цивілізоване суперництво вітчизняних та 

зарубіжних підприємств аграрної сфери, діяльність яких постійно знаходиться 

під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх ризиків. В таких умовах суб’єкти 

господарювання вимушені адекватно реагувати на всі зміни, орієнтувати й 

адаптувати виробництво, залежно від стану конкурентного ринку. Особливої 

уваги, з нашої точки зору, заслуговує вивчення досвіду управління ризиками 

діяльності аграрних підприємств. 

Світова економічна наука та практика господарювання має у своєму 

розпорядженні значний потенціал із ефективного функціонування і розвитку 

підприємств, створенню й підтримці їх конкурентного статусу. Але проблема 

управління ризиками з урахуванням рівня конкурентоспроможності 

вітчизняних агропромислових підприємств потребує подальшого теоретичного 

вивчення та розробки в практичному аспекті. Актуальність цієї проблеми і 

визначила доречність даного дослідження. 

Аналіз публікацій. Слід зазначити, що складні процеси, які відбуваються 

в економіці України, вимагають поглиблення знань з питань управління 

ризиком господарської діяльності підприємства для досягнення й підтримки 

його високого рівня конкурентоспроможності. Теоретичні, методологічні й 

практичні аспекти управління ризиками стали об’єктом уваги вітчизняних та 

зарубіжних науковців, підприємців, менеджерів, економістів [4], [7] тощо. 

Вивчення та систематизація наукових публікацій показує, що актуальним 

питанням конкурентоспроможності підприємств всіх галузей економіки і 
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аграрного сектору зокрема присвячені праці вітчизняних вчених [1], [2], [3], [5], 

[6], [8], [9], [10]. 

Мета статті. Основною метою даної роботи є обґрунтування 

необхідності управління ризиками підприємства з метою підвищення його 

ефективності та конкурентоспроможності через активізацію інноваційно-

інвестиційного механізму розвитку. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів 

дослідження. Особливістю ризику в сучасних умовах є те, що по-перше, 

ризики набули тотального, глобального характеру; по-друге, у ризикованих 

ситуаціях дедалі більше виникає необхідність в одноосібних рішеннях; по-

третє, середовище діяльності підприємств стає ринковим, на яке впливають такі 

чинники, як конкуренція, кон’юнктура, нестабільність у попиті й цінах тощо; 

по-четверте, ризик дедалі більше перетворюється на товар через розвиток і 

вдосконалення страхування [7]. 

Ризик є невід’ємною частиною підприємницької діяльності, тому що 

суттєво впливає на конкурентоспроможність підприємства як його складова 

частина [7]. Аналіз функціонування підприємств АПК, оцінка їх 

конкурентоспроможності доводить, що однією із основних проблем існування 

агропромислового бізнесу на національному і регіональному рівні є зменшення 

у підприємств власних коштів, погіршення їх фінансового стану, а також низька 

їх конкурентоспроможність. За таких умов для покращення ситуації та 

перспективного розвитку підприємств необхідне формування конкурентної 

стратегії підприємств з перероблення сільськогосподарських продуктів через 

механізм інноваційно-інвестиційного забезпечення їх розвитку. На нашу думку, 

Україна повинна сміливо застосовувати досвід провідних країн світу у 

питаннях розвитку агропромислового бізнесу через інноваційні та інвестиційні 

складові як дійові фактори, що сприяють підвищенню конкурентоспроможності 

продукції, підприємств, галузі, країни, та зменшують вплив як зовнішніх, так і 

внутрішніх ризиків. 
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Щодо інноваційної складової забезпечення і збереження 

конкурентоспроможності продукції галузі харчової промисловість та 

перероблення сільськогосподарських в Австралії, наприклад, постійно 

удосконалюється схема постачання в сфері розробки і впровадження 

холодильних камер, схем перевезення, розподілу, упакування продукції [4]. 

Галузь харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських 

продуктів Фінляндії є провідною ланкою АПК. Направленість харчової 

промисловості Фінляндії з виробництва екологічно чистих харчових продуктів 

є одним із факторів конкурентоспроможності їх продукції на європейському 

ринку продовольства. Цьому напрямку в країні приділяється значна увага: 

Фінляндія інвестує у розвиток чистих технологій більше 12,6 млн. євро на рік, 

що значно вище ніж у інших країнах ЄС [4]. 

Досить показовими є досягнення Швеції у забезпеченні інноваційного 

розвитку виробництва харчових продуктів. Швеція є однією з провідних країн 

світу за рівнем конкурентоспроможності національної економіки та рівнем 

доходів на душу населення. Харчова промисловість Швеції, завдяки 

впровадженню новітніх технологій, значної механізації і автоматизації процесу 

виробництва продукції, а також державної підтримки, є однією з найбільш 

високорозвинених та конкурентоспроможних серед аналогічних галузей 

економіки країн-членів ЄС. Водночас, у зв’язку з обмеженими ресурсами, 

зокрема придатності для використання у сільському господарстві лише 10 % 

території країни, харчовий бізнес Швеції переважно орієнтований на внутрішнє 

споживання в країні [4]. Домінуючими позитивними факторами, які сприяють 

розвитку агропромислового бізнесу, є низькі відсоткові ставки по кредитам, 

низький рівень інфляції, наявність розвиненої інфраструктури ринку 

продовольчої продукції, стабільне економічне та соціальне становище країни, 

стабільне податкове законодавство, а також наявність кваліфікованої робочої 

сили. 

Отже, світова практика функціонування аграрних підприємств є досить 

показовою в плані доречності її запозичення для забезпечення конкурентних 
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позицій агропромислового бізнесу в Україні через інноваційно-інвестиційний 

розвиток країни, галузі та самого господарюючого суб’єкту. Ми вважаємо, що 

формування конкурентоспроможного бізнесу в АПК повинне ґрунтуватися на 

поєднанні ринкових механізмів з ефективним державним втручанням. 

Основними напрямками державної підтримки агропромислового сектору 

для забезпечення його конкурентоспроможності повинні стати: 

 формування сприятливого цінового, податкового і кредитного 

механізмів з урахуванням специфіки функціонування підприємств по 

переробленню сільськогосподарських продуктів; 

 постійний та об’єктивний аналіз ринку продовольчої продукції; 

 сприяння інвестиційній привабливості країни, регіону, підприємств 

через запровадження інноваційних технологій в виробництві харчової 

продукції; 

 бюджетне фінансування програм розвитку та функціонування бізнесу з 

перероблення сільськогосподарських продуктів як найбільш пріоритетного 

сектору господарського комплексу України. 

На нашу думку, також для забезпечення конкурентного розвитку 

підприємств АПК необхідно формування конкурентної стратегії підприємств з 

перероблення сільськогосподарських продуктів регіону, яка б враховувала 

особливості функціонування підприємств, розміщення їх зони господарювання, 

а також яка була б елементом державної регуляторної політики в аграрній 

сфері. 

Ми вважаємо, що формування конкурентної стратегії підприємств з 

перероблення сільськогосподарських продуктів регіону повинна спиратися на 

такі важливі принципи як: 

- передбачати використання власних природних та трудових ресурсів 

регіону; 

- враховувати незадовільний стан підприємств галузі на 

макроекономічному рівні; 
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- підвищення конкурентоспроможності підприємств по переробленню 

сільськогосподарських продуктів на регіональному рівні можливе лише за 

умови загальнодержавного регулювання відносин в галузі; 

- характеризуватися посиленням свободи підприємців у бізнесі та 

зменшенням державного втручання в господарську діяльність підприємств 

галузі; 

- всі підприємства АПК повинні мати рівний доступ до всіх ресурсів. 

Формування конкурентної стратегії розвитку аграрних підприємств 

можлива через механізм інноваційно-інвестиційного забезпечення 

конкурентоспроможності аграрних підприємств. Слід зазначити, що таке 

забезпечення визначається інвестиційною привабливістю і інноваційним 

розвитком країни, галузі та самого господарюючого суб’єкту. 

На нашу думку, оцінка інвестиційної привабливості в цілому 

характеризується аналізом факторів, які її визначають. Наприклад, факторами 

інвестиційної привабливості в регіоні для забезпечення його 

конкурентоспроможності є політична та економічна стабільність в державі, 

рівень розвитку ринкового середовища і ринкової інфраструктури, правове 

поле, ступінь стимулювання інвесторів створенням певного податкового 

клімату та валютного режиму, міра економічної свободи, розвинута 

банківська мережа, наявність суб’єктів, котрі несуть повну відповідальність 

за ефективність процесу інвестування, приватизація, темпи інфляції, а також 

розвиненість наукового маркетингового забезпечення інвестиційних 

процесів. 

В значній мірі рівень інноваційно-інвестиційної привабливості країни і 

певної галузі формує рівень інноваційно-інвестиційної привабливості 

підприємства, яке працює в даній галузі, але слід зазначити, що домінуюча 

частина привабливості залежить і від самого підприємства. На рівні 

господарюючого суб’єкта інвестиційну привабливість характеризують такі 

фактори як фінансово - економічний стан підприємства, рівень його 

ліквідності, фінансової стійкості, платоспроможності, рівень кваліфікації 
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працівників і персоналу, активність маркетингової діяльності, рівень 

готовності до сприйняття інвестицій, а також до інновацій. 

Оцінка інвестиційної привабливості підприємств з перероблення 

сільськогосподарських продуктів передбачає проведення фінансового аналізу 

його діяльності. Якщо підприємство не характеризується задовільними 

фінансовими показниками, то це, як правило, призводить до відповідно вищих 

його затрат на залучення капіталу, тоді як високі фінансові показники 

означають, що інвестори охочіше надаватимуть підприємству кошти на 

сприятливіших умовах. У процесі фінансового аналізу можуть розглядатись 

різні аспекти діяльності підприємства, але для оцінки його інноваційно-

інвестиційної привабливості пріоритетне значення має аналіз таких сторін 

діяльності, як оборотність активів, прибутковість капіталу, фінансова стійкість, 

ліквідність. 

Інвестиційну політику підприємства необхідно розглядати, як постійно 

поновлюваний динамічний процес, який складається із декількох етапів: 

виявлення потреб в інвестиціях та їх оцінка, розробка портфелю джерел 

інвестицій, реалізація інвестицій, моніторинг та контроль. 

Існують перешкоди на шляху створення інвестиційної привабливості 

Україні. Домінуючою є нестабільність економічного та правового середовища. 

Інвестор не знає, що його чекає в майбутньому, які бюрократичні бар’єри 

встановлять чиновники на шляху розвитку малого бізнесу. При такому стані 

економіки сектору агропромислового бізнесу не прийдуть не тільки зовнішні, 

але й внутрішні інвестори. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Проведений 

аналіз свідчить, що в сучасних умовах господарювання чим складнішим і 

невизначеним є навколишнє середовище – тим актуальнішим є врахування 

ризику й управління ним, і досягнення стратегічних фінансових цілей та 

забезпечення довгострокової фінансової стійкості підприємства неможливе без 

створення ефективної системи стратегічного менеджменту, невід’ємним 

елементом якого є механізми та системи управління ризиками з метою 
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підвищення конкурентних переваг підприємства через інноваційно-

інвестиційні механізми його розвитку. 

Підсумовуючи все вищесказане, можна зробити висновок, що з метою 

забезпечення ефективної та конкурентної діяльності суб’єкта господарювання 

в умовах ризиків, необхідно не уникати їх, а своєчасно оцінювати їх ступінь і 

адекватно управляти ними.  
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Для перехода к устойчивому развитию экономик современных стран 

принципиально важное значение имеет поиск путей рационального 

использования природного капитала и сохранения свойств экосистем. Понимая 

значимость решения проблем рационального использования природных 

ресурсов, правительство РФ приняло ряд стратегических документов, 

направленных на повышение экономической роли природного капитала. Так, в 

Концепции долгосрочного развития РФ на период до 2020 года отмечено, что 

«формирование инновационной экономики означает превращение интеллекта, 

творческого потенциала человека в ведущий фактор экономического роста и 

национальной конкурентоспособности, наряду со значительным повышением 

эффективности использования природных ресурсов» [1]. Следует отметить и 

тот факт, что в современном мире идеи экологически безопасного развития все 

больше переходят из сферы теории в практику и уже более 10 лет работает 

Всемирный совет бизнеса по устойчивому развитию. Согласно его прогнозу, 

основанному на исследовании крупнейших мировых компаний, устойчивое 

развитие открывает для дилеров рынка бизнес-возможности, которые 

оцениваются в 6,2 трлн. долл. [2]. Следовательно, для формирования 

экологически безопасного развития стран и территорий необходимо учитывать 

экологический фактор как на микроуровне при разработке различных 

технологий использования природного капитала, так и на макроуровне при  

выборе социально-экономического направления развития страны. 

Указывая на важность исследования проблемы рационального 

природопользования, напомним, что начавшийся в 2008 году мировой 

экономический кризис показал исчерпание потенциала экспортно-сырьевой 

экономики России. По оценкам Экономической  экспертной группы, Россия 
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затратила на антикризисные мероприятия больше всех в мире - более 11% ВВП, 

а оказалась ниже всех в «двадцатке» - на -7-9% ВВП. По сравнению с этими 

показателями, например, США затратили на антикризисные мероприятия 8,4 % 

ВВП, а весь мир в целом-7% [3]. Однако этих усилий правительств явно 

недостаточно: за последние 50 лет около 60% мировых экосистемных услуг 

подорваны в результате антропогенного воздействия [4]. Уместным будет 

также отметить и тот факт, что, по данным федеральной службы 

государственной статистики РФ, удельный вес фактора природных ресурсов 

составляет около 50% в годовом приросте доходов частного и государственного 

секторов экономики страны, тогда как в развитых странах от 80 до 90 % 

прироста приходится на долю фактора научно-технического прогресса [5]. 

Поэтому важной чертой новой модели экономики РФ должна стать именно 

экологическая устойчивость и стимулирование инновационного развития, в том 

числе интеграции экологического фактора в экономический механизм 

природопользования. 

В настоящее время исследования по вопросу интеграции экологического 

фактора в экономический механизм природопользования ведутся как в 

направлении экспликации причин экологической неэффективности действующего 

рыночного механизма, так формулирования экономических принципов построения 

экологоориентированного хозяйственного механизма, ориентации на учет и 

воспроизводство экологического фактора [6], а также рассмотрение экосистем как 

капитала. В частности, в работе С. Панджиолы, К. фон Риттера и Дж. Бишопа 

«Оценивая экономическую ценность сохранения экосистем» предлагается 

рассматривать экосистемы в качестве одной из форм капитала [7]. Например, леса-

это богатство с точки зрения древесных и недревесных продуктов, а также услуг, 

которые они поставляют, в рекреационных территориях богатство составляют 

климат, лечебные ресурсы, в том числе минеральные воды и грязи и, собственно, 

рекреационные услуги. Полагаем, что в этом случае центре внимания 

исследований должны быть экономические аспекты экосистемных услуг, их 

экономическая оценка и выгоды. В настоящее время выгоды, которые 
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обеспечивают экосистемы для человека и экономики не осознаются и не 

оцениваются должным образом. Но уже первый опыт оценки экосистемных 

услуг дал суммарную годовую оценку всех функций естественных экосистем 

планеты в 33 млрд. долл., что почти вдвое превышает созданный человечеством  

ВНП -18 трлн. долл. в год, и это обстоятельство вызвало бурную дискуссию в 

литературе[8]. Одной из последних работ в области идентификации 

экоситемных услуг стало исследование Т. Брауна, Дж. Бергестрома и Дж. 

Лумиса. Данные авторы выделили две группы объектов исследования в данном 

аспекте: экосистемные блага и экосистемные услуги. Например, в первую 

группу авторы включают невобновляемые блага (минералы, ископаемое 

топлива) и возобновляемые (животные, растения, воздух, рекреация, эстетика). 

Считаем, что особенно уместен такой подход для условий России, где 

ярко проявляется ресурсный характер экономики. И в решении проблем 

природопользования на первый план здесь выдвигается задача формирования и 

реализации экономического механизма природопользования, причем его 

центральным звеном, на наш взгляд, должно явиться стимулирование 

рационального природопользования. Рассмотрим такой подход. 

Итак, под симулированием мы понимаем процесс внешнего воздействия 

на природопользователей с целью согласования и реализации экономических 

интересов. Как известно, стимулирование оказывает воздействие на интересы 

субъектов хозяйствования, но характер этого воздействия обусловлен 

общественным развитием, экономическими отношениями, присущими 

обществу в каждый данный момент, наконец, формами и методами 

стимулирования. В связи с тем обстоятельством, что мы рассматриваем 

стимулирование применительно к рыночному типу экономики, необходимо 

отметить связанные с ней специфические черты. Прежде всего, поскольку 

экономика является рыночной, то стимулирование может происходить в рамках 

рыночного саморегулирования. Однако в силу наличия известных «провалов 

рынка», или «внешних эффектов», возможности рыночного саморегулирования 

весьма ограничены. Данное обстоятельство объективно обусловливает 
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необходимость государственного вмешательства, то есть стимулирование в 

этом случае связано с государственным регулированием. В экономической 

науке в настоящее время происходит “движение вовне”, укрепляются новые, 

нетрадиционные теоретические направления экономики, менеджмента, 

маркетинга с учетом эколого-экономических императив развития [9]. Поэтому, 

связанные с воспроизводством в целом, формы и способы стимулирования 

становятся все более разнообразными.  

Поскольку реализация экономических интересов или отсутствие таковых 

для конкретного субъекта экономики связаны с возможным приобретением или 

потерей, то само стимулирование осуществляется посредством создания 

условий для материального поощрения или ответственности. Происходит 

расширение объектов стимулирования и в сфере природопользования. Ими 

являются, например, нормы и нормативы предельно-допустимых выбросов, 

сбросов вредных веществ и размещения отходов загрязняющих веществ; 

деятельность по внедрению экологически чистых технологий; выпуск 

экологически чистой продукции; проведение различных природоохранных 

мероприятий, обеспечивающих сохранение качества окружающей природной 

среды; воспроизводство природных ресурсов и другие. Объектами 

стимулирования выступают также предприятия различных форм 

собственности, отдельные структуры, подразделения предприятий и их 

работники.  

Если обратиться к недавнему опыту стимулирования 

природопользования в РФ, то заметим следующее. Так, в конце 20 века 

возникла иллюзия улучшения экологической ситуации в регионах РФ 

благодаря сокращению годовых объемов загрязнений в связи с  падением 

производства в этот период (как, впрочем, и после экономического кризиса 

2008 года). Например, приведем некоторые данные по загрязнению природной 

среды: если объем сброса в водоемы загрязненных сточных вод составил в 1990 

г. 27, 9 млрд. куб. м., то в 2005 г. -19,0 млрд. куб.м., а объем выбросов 

загрязняющих атмосферу веществ - 34 и 19,8 млн. т. Соответственно. В 
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Государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды 

Российской федерации в 2011 году» отмечается, что динамика выбросов в 1990-

2010 гг. в основном определялась изменениями экономической ситуации в 

стране, а также изменениями в структуре топливопотребления. Однако, как 

отмечает Госкомстат, в настоящее время 20 млн. чел. проживают в 40 

российских городах, где максимальная концентрация загрязнителей воздуха 

более чем в 10 раз превышают предельно допустимые концентрации (ПДК) 

[10]. Следовательно, можно сделать вывод о том, что без применения 

целостного экономического механизма природопользовании невозможно 

достичь действительно безопасных показателей развития страны. 

 Проанализируем  действующий в РФ  экономический механизм 

природопользования. 

1. Основными действующими элементами экономического механизма 

природопользования в РФ являются природоресурсные налоги и платежи за 

использование природных ресурсов. Как показывает практика, они не 

выполняют функцию поощрения рационального природопользования и играют, 

в основном, бюджетообразующую роль. Так, в 2011 году поступления в 

консолидированный бюджет Российской Федерации от природно-ресурсных 

платежей, налогов и сборов составили 2 319 млрд. руб., в том числе 

поступления в федеральный бюджет - 2 130 млрд. руб. (что на 29% и 31% 

соответственно больше, чем в 2010 г.); но в структуре федеральных налоговых 

платежей данные платежи в совокупности составляют лишь 19 % и этого явно 

недостаточно для стимулирования рационального природопользования при 

сохраняющемся сырьевом векторе развития страны. Заметим еще одно 

обстоятельство:  в общем объеме поступлений платежей за пользование 

природными ресурсами в консолидированный бюджет Российской Федерации 

88% (или 2 043 млрд. руб.) составляет налог на добычу полезных ископаемых 

(НДПИ), причем 97% поступлений приходится на налоги на добычу нефти и 

горючего природного газа, а все другие виды платежей настолько 
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незначительны, что не приходится даже вести речь об их бюджетообразующей 

и, тем более, стимулирующей роли. 

В связи с этим полагаем, что при сохранении общей суммы налогов 

(соблюдения принципа фискальной нейтральности) целесообразно изменить 

пропорции в сторону увеличения удельного веса налогов, связанных с 

природопользованием, что позволит, с одной стороны, снизить темпы 

разрушительного изымания ресурсов из природной среды, а, с другой, 

стимулировать природопользователей к использованию энерго- и 

материалосберегающих технологий. 

2.Другой действующей формой экономического механизма 

природопользования являются платежи за загрязнение окружающей среды. Но 

они не являются налогами, их ставки достаточно низкие, в пределах 

нормативов выбросов относятся на себестоимость продукции, а не к прибыли 

предприятия и, как следствие, не оказывают влияния на экономические 

интересы предприятия. Фактическое поступление в федеральный бюджет 

платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2011 год по данным 

Федерального казначейства составило 4,430 млрд. руб. (в консолидированный 

бюджет Российской Федерации - 22,151 млрд. руб.) или 115,86 % от 

спрогнозированного объема поступлений и есть обоснованные резервы для 

увеличения поступления этих платежей. 

 Казалось бы, поступающие платежи за загрязнение окружающей среды 

должны быть направлены на решение проблем экологически безопасного 

развития. Но, из более чем 3 млн. хозяйствующих субъектов России, 

оказывающих то или иное экологически негативное  воздействие, только 

немногим более 10 тыс. обеспечивают 99% выбросов и сбросов, в отношении 

же остальных предприятий предусматривается не ужесточение требований, а 

снятие административных барьеров. Таким образом, 2700 тысяч предприятий 

Российской Федерации предлагается перевести на декларирование воздействия 

на окружающую среду, а 290 тысяч предприятий с умеренным воздействием 

переходят на установление нормативов по факту сбросов и выбросов. Будет ли 
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способствовать такая «реформа» ответственности природопользователей 

действительно рациональному природопользованию, если акцент смещается в 

сторону декларирования воздействия на окружающую среду? Полагаем, что 

нет. На наш взгляд, целесообразно совершенствовать экономический механизм 

природопользования в направлении изменения действующей системы платежей 

за загрязнение окружающей среды, относя их к экологическим налогам. Так, 

размер налоговых платежей необходимо повысить до уровня, стимулирующего 

природопользователей не только к снижению загрязнений, но и к поиску и 

внедрению новых экологически безопасных техники и технологий. Но 

одновременно следует поощрять тех природопользователей, кто проводит 

активную природоохранную политику. В этих целях необходимо широко 

использовать налоговые льготы по объектам и процессам природопользования, 

причем вовсе не обязательно вносить изменения в действующее федеральное 

налоговое законодательство, а можно, например, использовать налоговые 

преференции на региональном уровне, в рамках региональных налогов. 

В конечном результате применение экономического стимулирования 

природопользования в современной России, с ее огромными диспропорциями в 

развитии и институциональным вакуумом, должно создать условия 

однонаправленности экономических интересов субъектов рынка и 

способствовать формированию экологоориентированной устойчивой 

экономики. 
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Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» (Украина) 
приглашают принять участие в Международных научно-практических конференциях: 

 
«Экономика, управление, право: вызовы и перспективы» 

которая состоится  в New Delhi, India  
27 мая 2016 года  

 
Контрольные  даты  конференции:Контрольные даты конференции:  

Дата проведения конференции 27 мая 2016 г. 
Последний срок представления материалов  26 мая 2016 г. (включительно) 
Срок выхода из печати эл.версии сборника 15 июня 2016 г. 

 
Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника научных статей и 
разосланы авторам, а так же доступны в электронном виде на сайте http://conf.at.ua 
Сборнику будет присвоен ISBN с выходными данными издательства Индии 

 
«Перспективы развития науки и образования» 

которая состоится  в Пловдив, Болгария  
27 июня 2016 года  

 
Контрольные  даты  конференции:Контрольные даты конференции:  

Дата проведения конференции 27 июня 2016 г. 
Последний срок представления материалов  26 июня 2016 г. (включительно) 
Срок выхода из печати эл.версии сборника 15 июля 2016 г. 

 
Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника научных статей и 
разосланы авторам, а так же доступны в электронном виде на сайте http://conf.at.ua 
Сборнику будет присвоен ISBN с выходными данными издательства Болгарии. 

 
«Проблемы развития современной науки: теория и практика» 

которая состоится  в Мадрид, Испания 
29 июля 2016 года 

 
Контрольные  даты  конференции:Контрольные даты конференции:  

Дата проведения конференции 29 июля 2016 г. 
Последний срок представления материалов  28 июля 2016 г. (включительно) 
Срок выхода из печати эл.версии сборника 15 августа 2016 г. 

 
Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника научных статей и 
разосланы авторам, а так же доступны в электронном виде на сайте http://conf.at.ua 
Сборнику будет присвоен ISBN с выходными данными издательства Испании. 

 
«Актуальные проблемы глобализации» 
которая состоится  в Салоники, Греция 

29 августа 2016 года 
 

Контрольные  даты  конференции:Контрольные даты конференции:  
Дата проведения конференции 29 августа 2016 г. 
Последний срок представления материалов  28 августа 2016 г. (включительно) 
Срок выхода из печати эл.версии сборника 15 сентября 2016 г. 

 
Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника научных статей и 
разосланы авторам, а так же доступны в электронном виде на сайте http://conf.at.ua 
Сборнику будет присвоен ISBN с выходными данными издательства Греции. 
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Тематические  направления  конференций:Тематические направления конференций:  
Секция 1. Экономика и управление национальным хозяйством.  
Секция 2. Международная экономика. 
Секция 3. Экономика и управление предприятием.  
Секция 4. Развитие производительных сил и региональная экономика.  
Секция 5. Деньги, финансы и кредит.  
Секция 6. Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  
Секция 7. Налогообложение и бюджетная система. 
Секция 8. Экономическая безопасность субъектов хозяйственной деятельности. 
Секция 9. Математические методы в экономике. 
Секция 10. Государственное управление, самоуправление и государственная служба. 
Секция 11.Право. 
Секция12. Экономика туризма. 
Секция13. Менеджмент. 
Секция14.Маркетинг. 
Секция15.Психология, педагогика и образование. 

 
Форма участия в конференции – заочная (дистанционная). 

 
Рабочие языки конференции: английский, русский, немецкий, французский, украинский и 
другие. 
 
Сборники будут размещены в международные базы цитирования: РИНЦ и переданы на 
рецензирование  для включения в Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & 
Humanities (CPCI-SSH)  

 
Детальная информация на сайте: http://conf.at.ua 
 
Координатор конференции: 
кандидат экон. наук, доцент Дробязко Светлана Игоревна 
моб. тел. +38 (068) 851-75-52 
Skype: svetlana16471 
 
E-mail: conf.at.ua@gmail.com  
 
Сайт конференції: http://conf.at.ua  

 109

http://conf.at.ua/
mailto:conf.at.ua@gmail.com
http://conf.at.ua/


График публикации коллективных научных монографий на 2016 год 

Название конференции, исходные данные 
издательства 

Срок 
предоставления 
материалов 

Срок выхода 
 эл. версии  

Экономическая безопасность: теория, методология, 
практика. Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal 

Январь 2016 Февраль 2016 

Стратегический учет, анализ и аудит: теория, 
методология, практика. GPG Publishing Group, 
Pretoria, South Africa 

Январь 2016 Февраль 2016 

Управление экономической деятельностью: 
проблемы и перспективы развития. Aspekt 
Publishing of Budget Printing Center, Taunton, MA 02780, 
United States of America 

Февраль 2016 Март 2016 

Экономико-правовые проблемы управления 
человеческими ресурсами. CARICOM, BARBADOS 

Февраль 2016 Март 2016 

Учет, анализ и аудит деятельности предприятий: 
проблемы, тенденции, перспективы. SAUL 
Publishing Ltd, Dublin, Ireland 

Март 2016 Апрель 2016 

Социально-экономические проблемы развития 
территорий. Academic Publishing House of the 
Agricultural University Plovdiv, Bulgaria 

Март 2016 Апрель 2016 

Проблемы социально-экономического развития 
предпринимательства: отечественный и 
зарубежный опыт. Editorial Arane, S.A. de C.V., 
Mexico City, Mexico 

Апрель 2016 Май 2016 

Экономическая безопасность и защита 
информации: теория, методология, практика. 
Edizioni Magi, Roma, Italia 

Апрель 2016 Май 2016 

Управление экономическими системами в условиях 
нестабильности. C.E.I.M., Valencia, Venezuela 

Май 2016 Июнь 2016 

Маркетинг в управлении организацией: отраслевой 
аспект. Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, 
China 

Май 2016 Июнь 2016 

Эффективность управления предприятиями: 
инвестиции и инновации. AMEET Sp. z o.o., Lodz, 
Poland 

Июнь 2016 Июль 2016 

Актуальные проблемы развития учета и 
налогообложения. Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal 

Июнь 2016 Июль 2016 

Социально-экономические проблемы менеджмента: 
теория и практика. Verlag SWG imex GmbH Nürnberg, 
Deutschland 

Июль 2016 Август 2016 

Управление затратами: учетно-аналитический 
аспект. Discovery Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi,
India 

Июль 2016 Август 2016 

Экономические, социальные и правовые аспекты 
регулирования трудовых отношений. Thorpe 
Bowker. Melbourne. Australia 

Август 2016 Сентябрь 2016 

Экономический анализ: отраслевой аспект. Editorial 
Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico 

Август 2016 Сентябрь 2016 

Интеллектуальная экономика: инвестиционный 
аспект Anchor Press Ltd, Nelson, New Zealand 

Август 2016 Сентябрь 2016 
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Стратегические проблемы экономики 
природопользования. Agenda Publishing House, 
Coventry, United Kingdom 

Сентябрь 2016 Октябрь 2016 

Туристическая индустрия: состояние и 
перспективы развития. Al-Ghurair Printing & 
Publishing LLC, Dubai, UAE 

Сентябрь 2016 Октябрь 2016 

Анализ финансового состояния предприятий: 
отечественный и зарубежный подходы. Les Editions 
L'Originаlе, Paris, France 

Сентябрь 2016 Октябрь 2016 

Экономика знания: вопросы теории и практики. 
Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada 

Октябрь 2016 Ноябрь 2016 

Современные технологии менеджмента. EDEX, 
Madrid, España 

Октябрь 2016 Ноябрь 2016 

Стратегии социально-экономического развития 
регионов. Academic Publishing House of the Agricultural 
University Plovdiv, Bulgaria 

Октябрь 2016 Ноябрь 2016 

Социально-экономические системы: реалии и 
векторы развития. «East West» Association for 
Advanced Studies and Higher Education. Vienna 

Ноябрь 2016 Декабрь 2016 

Конкурентоспособность: экономика, маркетинг, 
менеджмент. C.E.I.M., Valencia, Venezuela 

Ноябрь 2016 Декабрь 2016 

Экономика предпринимательства в условиях 
глобализации. FIDELITE EDITIONS, Namur, Belgique 

Декабрь 2016 Январь 2017 

Аудит и контроль:  организация, методика, 
практика. Aspekt Publishing of Budget Printing Center, 
Taunton, MA 02780, United States of America 

Декабрь 2016 Январь 2017 

 
 
Координатор – секретарь оргкомитета  
кандидат экон. наук, Дробязко Светлана Игоревна 
тел. +38 (068) 851-75-52 
E-mail: ecofin.at.ua@gmail.com  
Сайт: http://ecofin.at.ua 
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