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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ:  

ПОТОЧНИЙ СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ, ВИКЛИКИ 

 
Нині будь-яка держава, яка демон-

струє прихильність до сприяння промис-
ловій конкурентоспроможності та еконо-
мічному зростанню, підвищенню добро-
буту громадян, відносить до своїх прові-
дних цілей забезпечення процвітання на-
уки та надання виробничого характеру 
науковим дослідженням і розробкам. По-
літика держави у науковій і науково-
технічній сферах та національні системи 
інновацій стають першочерговими пи-
таннями урядів країн і високопосадових 
осіб. А в країнах, що зазнали суттєвих 
економічних потрясінь, стимулювання 
прихованого інноваційного потенціалу 
розглядається як можливий каталізатор 
відновлення їх економік.  

Інноваційний розвиток завжди пе-
ребуває в центрі уваги вчених. Але від-
носно новою в економічній науці є про-
блематика регіонального інноваційного 
розвитку. Підвищення інтересу до її роз-
гляду припало лише початок-середину 
1990-х років, коли значно посилилася 
конкуренція на світових ринках. Відтоді 
дослідженню інноваційних процесів, які 
здійснюються на регіональному рівні, 
приділяється значна увага.  

Вагомий внесок у формування тео-
рій регіонального зростання та розвитку з 
інноваційною домінантою зробили як за-
рубіжні, так і українські вчені. Найбільш 
значимі наукові результати у сфері роз-
витку регіональних інноваційних систем 

належать таким провідним світовим тео-
ретикам, як Ф. Кук, Б. Асхайм, А. Ізак-
сен, М. Андерссон, Ч. Карлссон, Д. До-
лоре, С. Парто [1-4].  

Як відзначає Ф. Кук [1, с. 4], регіо-
ни, особливо, коли на їх території діють 
кластери та відповідні адміністративні 
механізми підтримки інноваційних підп-
риємств, є більш значимими спільнотами 
економічних інтересів і можуть налаго-
дити ефективну взаємодію між економіч-
ними суб‟єктами. Представники сканди-
навської школи Б. Асхайм і А. Ізаксен 
запропонували концепцію регіонів на-
вчання, у якій промислові регіони висту-
пили джерелом інновацій. Розглядаючи 
промислові райони Норвегії, вчені дійш-
ли висновку про наявність у них значно-
го інноваційного потенціалу для безпере-
рвного продукування нововведень [2].  

Чимало робіт, присвячених осмис-
ленню ролі інновацій у регіональному 
розвитку, пошуку шляхів підвищення ін-
новаційної сприйнятливості економіки 
регіонів, підготовлено українськими вче-
ними, фахівцями  Центру досліджень на-
уково-технічного потенціалу та історії 
науки ім. Г.М. Доброва НАН України, 
Інституту економіки та прогнозування 
НАН України, Інституту економіки про-
мисловості НАН України.  

Так, загальні теоретичні та практи-
чні аспекти інноваційного розвитку регі-
онів висвітлено у праці [5], різнопланові 

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ 
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проблеми формування та розвитку регіо-
нальних інноваційних систем України, у 
тому числі наукового та економіко-
технологічного потенціалу регіонів, фі-
нансового, організаційного й інвестицій-
ного механізмів забезпечення його реалі-
зації, досліджено в роботі [6]. Комплекс-
ну характеристику особливостей розвит-
ку національної промисловості, а також 
інноваційної складової промислового ро-
звитку територій надано в науково-
аналітичній доповіді [7].  

Однак досі нагальною залишається 
проблема інноваційного оновлення укра-
їнської економіки. Вона ще більше поси-
люється в умовах економічної кризи, 
триваючого збройного військового конф-
лікту на сході України та світової геопо-
літичної напруженості. Кризовий соціа-
льно-економічний стан, в якому перебу-
ває наша держава, змушують шукати 
можливості для виживання, які надає ін-
новаційний процес. Саме в кризових 
умовах створюються механізми тяжіння 
до економічної структури нових галузей, 
активізуються процеси модернізації та 
розвитку інноваційного сектору економі-
ки. Опанування більш досконалих техно-
логій і процесів відкриває нові виробничі 
можливості для випуску конкурентної 
продукції, забезпечує прорив у підви-
щенні ефективності економіки та її пере-
хід до нового етапу розвитку – циклу 
економічної активності. Таким чином, 
подальше дослідження проблем іннова-
цій, їх ефективної комерціалізації та по-
ширення в економіці є важливим завдан-
ням.  

Виключної значимості інноваційні 
процеси набувають для промислових ре-
гіонів в умовах необхідності найшвидшо-
го вирішення ними важливих стратегіч-
них завдань, пов‟язаних з оновленням 
техніко-технологічної бази провідних га-
лузей промисловості та розширенням на 
її основі масштабів виробництва готової 
кінцевої продукції – наукомісткої, з ви-
сокою часткою доданої вартості; забез-

печенням збалансованого промислового, 
соціального та екологічного розвитку; 
реструктуризацією соціальної інфрастру-
ктури; зміцненням їх ділового іміджу.  

Метою статті є здійснення стислого 
оперативного аналізу стану і тенденцій 
розвитку інноваційної діяльності в про-
мислових регіонах України на основі 
останніх доступних даних, що надаються 
Державною службою статистики України 
та головними управліннями статистики у 
відповідних регіонах, визначення нагаль-
них проблем  та основних відмінностей у 
рівнях інноваційного розвитку Дніпропе-
тровської, Запорізької, Донецької та Лу-
ганської областей.  

В Україні, на відміну від розвину-
тих країн, інтенсивність витрат на науко-
ві дослідження та науково-технічні (екс-
периментальні) розробки невпинно зни-
жується. Так, за 2004-2014 рр. наукоєм-
ність ВВП скоротилася на 0,55% та у 
2014 р. склала 0,68% ВВП – мінімальне 
значення цього показника за всю історію 
незалежності України [8, с. 57; 9, с. 155; 
10]. Частка продукції машинобудуван-
ня – як головної галузі промисловості, 
що впливає на розвиток інших сфер гос-
подарювання, – у структурі експорту 
України у січні-лютому 2015 р. знизилася 
до 9,0% (у 2014 р. вона становила 10,5%) 
[11, с. 16; 12, с. 16]. Експорт високотех-
нологічної української продукції складає 
6% від загального експорту промислових 
товарів (для порівняння: у таких нових 
індустріальних країнах, як Південна Ко-
рея, Сінгапур, Таїланд, Малайзія, цей по-
казник дорівнює відповідно 27; 47; 20 і 
44%) [13]. Основна ж частка експорту 
припадає на продукцію агропромислово-
го комплексу, харчової промисловості та 
недорогоцінні метали і вироби з них 
(65,0% товарного експорту України ста-
ном на січень-лютий 2015 р.) [11, с. 16]. 
Фактично країна перебуває в технологіч-
ній кризі.  

Досі не подолано кризовий стан 
української інноваційної сфери, пов'яза-
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ний зі слабким попитом підприємств на 
інновації, їх низькою інноваційною акти-
вністю, незначними обсягами фінансу-
вання науково-технічної та інноваційної 
діяльності тощо. Вочевидь, що стан інно-
ваційної діяльності в Україні важко ви-
знати задовільним [14]. За даними дер-
жавної статистики, інноваційною діяль-
ністю займається менше п‟ятої частини 

загальної кількості промислових підпри-
ємств (табл. 1), що значно нижче анало-
гічного показника не тільки провідних 
індустріальних країн, але і багатьох кра-
їн, що розвиваються (Німеччина – 83,0%, 
Бельгія – 67,9, Ірландія – 67,1, Франція – 
56,1, Чеська Республіка – 54,0, Латвія – 
32,6, Болгарія – 31,5, Угорщина та Руму-
нія – 30,4, Польща – 28,5%) [15; 16].   

 
Таблиця 1 

Динаміка показників інноваційної діяльності 
промислових підприємств України 

1
 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 

Кількість інноваційно активних підпри-
ємств, одиниць  
(% до загальної кількості промислових 
підприємств) 

 
1462 

 
(13,8) 

 
1679 

 
(16,2) 

 
1758 

 
(17,4) 

 
1715 

 
(16,8) 

 
1609 

 
(16,1) 

Кількість підприємств, що впроваджували 
інновації  
(% до загальної кількості промислових 
підприємств) 

 
1217 

 
(11,5) 

 
1327 

 
(12,8) 

 
1371 

 
(13,6) 

 
1312 

 
(13,6) 

 
1208 

 
(12,1) 

Упроваджено нових технологічних про-
цесів, од. 2043 2510 2188 1576 1743 

у т.ч. маловідходних, ресурсозберігаючих 479 517 554 502 447 

Освоєно виробництво інноваційних видів 
продукції, найменувань 2408 3238 3403 3138 3661 

у т.ч. нових видів машин, устаткування, 
приладів, апаратів 663 897 942 809 1314 

Обсяг реалізованої інноваційної продук-
ції, млн грн 
(% до загального обсягу реалізованої про-
мислової продукції)  

33697,6 
 

(3,8) 

42386,7 
 

(3,8) 

36157,7 
 

(3,3) 

35891,6 
 

(3,3) 

25669,0 
 

(2,5) 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції 
за межі України, млн грн 
(% до загального обсягу реалізованої інно-
ваційної продукції)  

13713,0 
 

(40,7) 

12630,6 
 

(29,8) 

13354,9 
 

(36,9) 

16053,4 
 

(44,8) д/в * 
 

1
 Складено за джерелами [15; 17, с. 167, 181, 203; 19, с. 163, 165, 217, 218; 20, с. 185, 186, 188, 241; 21].  

* д/в – дані відсутні.  

 
У регіональному розрізі протягом 

2010-2014 рр. найнижчий рівень іннова-
ційної активності промислових підпри-
ємств спостерігався в Закарпатській (ма-
ксимальне значення становило 10,8% у 
2010 р.; мінімальне – 6,0% у 2014 р.) та 
Полтавській областях (максимальне – 

11,8% у 2010 р.; мінімальне – 8,0% у 
2014 р.). Відповідно найвищий рівень 
цього показника продемонстрували підп-
риємства Херсонської (максимальне – 
26,5% у 2011 р.; мінімальне – 17,7% у 
2010 р.; у 2014 р. – 24,2%), Запорізької 
(максимальне – 29,8% у 2012 р.; міні-
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мальне – 5,3% у 2010 р.; у 2014 р. – 
22,9%) та Івано-Франківської областей 
(максимальне – 22,8% у 2014 р.; мініма-
льне – 18,1% у 2010 р.) [15; 17, с. 166, 
167; 18, с. 177-178]. 

У промислових (індустріально роз-

винутих) регіонах – Донецькій, Лугансь-

кій та Дніпропетровській областях (окрім 

Запорізької області) впродовж останніх 

п‟яти років інноваційна активність підп-

риємств жодного разу не перевищувала 

середнього показника по країні (рис. 1). 

Причини цього частково полягають у то-

му, що підприємства гірничодобувної та 

металургійної галузей, які посідають 

провідне місце у структурі промислового 

комплексу цих областей, мають низьку 

наукоємність, їх технології є відносно 

стабільними, а продукція – однотипною і 

нерізноманітною. Тоді як Запорізька об-

ласть спеціалізується переважно на нау-

коємних галузях машинобудування – 

приладобудуванні, електротехнічній, аві-

аційній промисловості, які є більш 

сприйнятливими до інновацій і більшою 

мірою потребують освоєння інноваційно-

ринкових механізмів господарювання для 

виходу на конкурентоспроможні позиції 

на внутрішньому та світовому ринках.  

 

 
 

(побудовано за джерелами [15; 17, с. 166, 167; 18, с. 177-178]) 

 

Рис. 1. Динаміка частки інноваційно активних підприємств промисловості  

у загальній кількості промислових підприємств в Україні  

та індустріально розвинутих регіонах, %  

 

Разом із тим, як свідчить аналіз, ре-

зультати інноваційної діяльності не зав-

жди є найвищими в тих регіонах, де ско-

нцентровані інноваційно активні підпри-

ємства. Це безпосередньо стосується під-

приємств Запорізької області, якими у 

2014 р. було реалізовано лише 1530,0 млн 

грн інноваційної продукції, або 1,7% від 

загального обсягу промислової продукції. 

В абсолютному значенні це не найкра-

щий показник серед інших регіонів (6 

місце). Наприклад, підприємствами Пол-

тавської області було реалізовано в 4,3 

раза більше інноваційної продукції – 
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6519,5 млн грн (1 місце), хоча за рейтин-

гом кількості інноваційно активних підп-

риємств область можна віднести до групи 

аутсайдерів. За відносним значенням 

цього показника Запорізька область та-

кож не входить до лідерів, а посідає лише 

12 місце (у 2012 р. – 14), натомість Пол-

тавська та Закарпатська області посіда-

ють відповідно 2 та 3 місця (табл. 2).  

 

Таблиця 2 

Інноваційна діяльність промислових підприємств по регіонах 
1
 

Регіон 

Кількість  

інноваційно  

активних  

підприємств, од. 

Частка іннова-

ційно активних 

підприємств  

у загальній  

кількості  

промислових 

підприємств, % 

Обсяг реалізованої 

інноваційної  

продукції, млн грн 

Частка реалізова-

ної інноваційної 

продукції в  

загальному обсязі 

реалізованої  

промислової  

продукції, % 

2013 2014 

Ранг 

2013/

2014 

2013 2014 

Ранг 

2013/ 

2014 

2013 2014 

Ранг 

2013/

2014 

2013 2014 

Ранг 

2013/ 

2014 

Україна 1715 1609 
100/ 

100 
16,8 16,1 

100/ 

100 
35891,6 25669,0 

100/ 

100 
3,3 2,5 

100/ 

100 

Вінницька 55 46 14/12 19,4 14,2 8/14 498,5 664,1 18/13 2,3 2,3 14/9 

Волинська 23 30 24/20 10,5 10,8 22/21 287,0 316,6 20/18 3,0 2,5 11/7 

Дніпропетровська  84 109 7/4 11,9 13,4 20/15 3813,0 1563,1 3/5 1,9 0,7 17/19 

Донецька 85 45 6/13 10,5 14,6 22/13 6130,8 1018,0 1/7 3,0 1,7 11/12 

Житомирська 57 48 13/11 17,5 12,5 12/17 829,3 255,2 13/19 5,5 1,4 5/15 

Закарпатська 15 16 25/21 6,9 6,0 24/24 1363,9 837,6 9/10 15,5 8,4 1/3 

Запорізька  115 108 4/5 28,8 22,9 1/2 1671,1 1530,0 7/6 2,3 1,7 14/12 

Івано-Франківська 87 99 5/6 21,4 22,8 3/3 881,6 883,2 11/9 4,3 3,8 8/5 

Київська 68 66 10/8 13,5 11,6 19/19 831,4 897,4 14/8 2,4 2,2 13/10 

Кіровоградська 46 49 17/10 18,3 17,3 9/8 803,8 504,4 15/16 6,4 2,9 4/6 

Луганська 61 16 11/21 11,2 12,2 21/18 1416,9 38,0 8/25 2,1 0,2 15/20 

Львівська 116 129 3/3 16,6 16,4 14/10 849,5 731,9 12/11 3,0 2,1 11/11 

Миколаївська 81 67 8/7 24,9 19,9 4/6 639,2 363,8 16/17 3,0 1,5 11/14 

Одеська 69 67 9/7 17,6 16,8 11/9 916,8 698,7 10/12 3,6 2,4 10/8 

Полтавська 33 33 21/18 8,1 8,0 23/23 399,6 6519,5 2/1 6,5 8,9 3/2 

Рівненська 39 45 19/13 14,9 14,9 17/12 111,9 134,6 24/22 0,8 0,8 20/18 

Сумська 32 46 22/12 14,0 17,6 18/7 2328,8 2610,7 6/2 10,4 10,4 2/1 

Тернопільська 36 36 20/16 17,1 14,9 13/12 155,4 133,4 22/23 2,6 1,7 12/12 

Харківська 182 191 1/1 23,2 22,4 6/4 2972,3 2609,8 5/3 4,8 3,8 6/5 

Херсонська 48 54 15/9 23,6 14,2 5/1 406,3 657,8 19/14 4,0 5,4 9/4 

Хмельницька 58 38 12/14 18,2 11,0 10/20 263,2 162,8 21/20 1,6 0,9 18/17 

Черкаська 47 37 16/15 15,0 10,6 16/22 566,9 556,3 17/15 2,0 1,6 16/13 

Чернівецька 30 34 23/17 16,5 15,6 15/11 99,9 81,7 25/24 2,6 2,0 12/11 

Чернігівська 45 32 18/19 20,7 13,1 7/16 147,9 151,7 23/21 1,1 1,0 19/16 

м. Київ 142 168 2/2 25,6 21,7 2/5 3178,4 1748,6 4/4 4,4 2,0 7/11 
 

1
 Складено за джерелами [15; 21]. 
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За показниками впровадження ін-

новацій на промислових підприємствах 

упродовж останніх років провідне місце 

серед індустріально розвинутих регіонів 

посідала Запорізька область, хоча дина-

міка зростання була нестабільною 

(табл. 3). В інших промислових регіонах 

показники впровадження інновацій де-

монстрували негативну динаміку, окрім 

освоєння нових видів техніки, кількість 

найменувань яких у Дніпропетровській 

та Донецькій областях збільшилася за 

2000-2013 рр. у 2,7 та 1,3 раза відповідно. 

У Луганській області лише за показни-

ком упровадження нових технологічних 

процесів спостерігалося незначне зрос-

тання – на 7,5%.  

 

Таблиця 3 

Динаміка показників упровадження інновацій на промислових підприємствах  

індустріально розвинутих регіонів України 
1
 

Регіон 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Питома вага підприємств, що впроваджували інновації, % 

Україна 14,8 8,2 10,7 11,5 12,8 13,6 13,6 12,1 

Дніпропетровська область 13,6 7,5 6,3 7,1 7,1 7,7 7,8 д/в* 

Запорізька область 13,2 5,8 6,3 4,6 18,3 17,8 18,0 д/в 

Донецька область 21,7 6,7 8,2 9,3 9,5 10,9 10,3 9,1 

Луганська область 12,1 3,2 8,4 9,3 12,5 11,4 9,9 д/в 

Упроваджено інноваційних технологічних процесів, од. 

Україна 1403 1808 1893 2043 2510 2188 1576 1743 

Дніпропетровська область 149 79 50 57 83 104 51 д/в 

Запорізька область 130 351 134 170 509 114 207 д/в 

Донецька область 158 90 74 70 79 71 58 11 

Луганська область 40 35 14 29 43 48 43 д/в 

у тому числі маловідходних, ресурсозберігаючих 

Україна 430 690 753 479 517 554 502 447 

Дніпропетровська область 51 42 19 18 34 32 20 д/в 

Запорізька область 17 93 33 21 52 40 48 д/в 

Донецька область 76 43 43 42 33 37 28 9 

Луганська область 9 10 5 9 21 8 6 д/в 

Освоєно виробництво інноваційних видів продукції, найменувань 

Україна 15323 3152 2685 2408 3238 3403 3138 3661 

Дніпропетровська область 500 88 104 110 100 164 164 д/в 

Запорізька область 230 86 132 114 619 446 397 д/в 

Донецька область 866 172 132 124 143 171 230 80 

Луганська область 258 42 31 39 35 49 51 д/в 

з них нових видів техніки 

Україна 631 657 641 663 897 942 809 1314 

Дніпропетровська область 21 31 41 49 29 56 57 д/в 

Запорізька область 36 58 69 48 97 156 193 д/в 

Донецька область 42 68 36 41 46 59 56 51 

Луганська область 9 1 3 9 3 10 8 д/в 
 

1
 Складено за джерелами [15; 22-25]. 

*д/в – дані відсутні. 
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Структура загальних інноваційних 
витрат також дещо різниться у промис-
лових регіонах (табл. 4). Так, у Дніпропе-
тровській та Луганській областях іннова-
ційна діяльність підприємств здійснюєть-
ся переважно за рахунок закупівлі облад-
нання: у 2013 р. цей напрям витрат скла-
дав близько трьох четвертих загальних 
інноваційних витрат. При цьому в серед-
ньому щорічно впродовж 2010-2013 рр. 
даний напрям витрат в областях зростав 
на 48,5 і 32,6% відповідно. У структурі 
інноваційних витрат підприємств Запорі-
зької області частка витрат підприємств 

на придбання машин, обладнання та про-
грамного забезпечення, навпаки, зменши-
лася – на 11,1% (у 2013 р. проти 2000 р.), 
у Донецькій області падіння склало у 
2013 р. – 5,3%, у 2014 р. – лише 0,2%. За 
обсягом витрат в абсолютному значенні 
лідерами є Дніпропетровська та Донець-
ка області. Але найбільш досконалою ви-
глядає все ж таки структура інноваційних 
витрат підприємств Запорізької області: 
найбільшу частку в ній складають витра-
ти на дослідження і розробки (47,0%), 
дещо меншу – витрати на закупівлю но-
вого обладнання (43,3%).  

 
Таблиця 4 

Інноваційні витрати промислових підприємств індустріально розвинутих  
регіонів України за напрямами 

Показник 

2010 2011 2012 2013 2014 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дніпропетровська область 

Усього 379,9 100,0 950,5 100,0 1120,0 100,0 1057,8 100,0 д/в* д/в 

у тому числі: 
дослідження і розробки 97,7 25,7 121,0 12,7 140,3 12,5 36,3 3,4 д/в д/в 

придбання інших зовнішніх 
знань 2,1 0,6 2,9 0,3 2,4 0,2 1,2 0,1 д/в д/в 

придбання машин, обладнан-
ня та програмного забезпе-
чення 249,2 65,6 529,8 55,8 800,0 71,5 815,8 77,2 д/в д/в 

інші витрати 30,9 8,1 296,8 31,2 177,3 15,8 204,5 19,3 д/в д/в 

Запорізька область 

Усього 128,6 100,0 800,4 100,0 242,9 100,0 298,6 100,0 д/в д/в 

у тому числі: 
дослідження і розробки 53,8 41,8 77,0 9,6 66,0 27,2 140,2 47,0 д/в д/в 

придбання інших зовнішніх 
знань 0,6 0,5 252,3 31,5 0,2 0,1 0,4 0,1 д/в д/в 

придбання машин, обладнан-
ня та програмного забезпе-
чення 69,9 54,4 418,0 52,3 107,9 44,4 129,2 43,3 д/в д/в 

інші витрати 4,3 3,3 53,1 6,6 68,8 28,3 28,8 9,6 д/в д/в 

Донецька область 

Усього 786,1 100,0 2391,2 100,0 1447,6 100,0 930,7 100,0 516,1 100,0 

у тому числі: 
дослідження і розробки 236,6 30,1 157,6 6,6 158,7 11,0 156,7 16,8 151,1 29,3 
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Закінчення табл. 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

придбання інших зовнішніх 

знань 14,5 1,8 16,7 0,7 10,7 0,7 11,1 1,2 1,2 0,2 

придбання машин, обладнан-

ня та програмного забезпе-

чення 477,0 60,7 1984,3 83,0 842,3 58,2 515,0 55,4 312,1 60,5 

інші витрати 58,0 7,4 232,6 9,7 435,9 30,1 247,9 26,6 51,7 10,0 

Луганська область 

Усього 243,1 100,0 167,1 100,0 328,1 100,0 372,5 100,0 д/в д/в 

у тому числі: 

дослідження і розробки 14,0 5,8 13,9 8,3 13,4 4,1 33,4 9,0 д/в д/в 

придбання інших зовнішніх 

знань 49,7 20,4 19,5 11,7 18,6 5,7 40,1 10,8 д/в д/в 

придбання машин, обладнан-

ня та програмного забезпе-

чення 119,5 49,2 70,9 42,4 171,5 52,3 278,3 74,7 д/в д/в 

інші витрати 59,9 24,6 62,8 37,6 124,6 37,9 20,7 5,5 д/в д/в 
 

1
 Складено за джерелами [26-29]. 

*д/в – дані відсутні. 

 

Порівнюючи ці показники з анало-

гічними по Україні (рис. 2), слід відзна-

чити, що структура витрат Дніпропет-

ровської та Луганської областей є гіршою 

за загальнодержавну, Донецької – дещо 

порівнянною, Запорізької області – про-

гресивнішою. І це незважаючи на пози-

тивну тенденцію збільшення в цілому по 

країні витрат підприємств на досліджен-

ня і розробки – на 5,7% у 2014 р. порів-

няно з 2013 р. і на 12,4% порівняно з 

2012 р.  
 

 

Складено за джерелами [15; 17, с. 173; 18, с. 185; 21] 

 

Рис. 2. Розподіл загального обсягу витрат за напрямами 

інноваційної діяльності національної промисловості, %  
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Така структура витрат на інновації 
характерна для країн із перехідною еко-
номікою, які не є світовими технологіч-
ними лідерами. Підприємства цих країн 
можуть бути інноваційно активними, од-
нак їх продукція є інноваційною скоріше 
для самого підприємства або внутріш-
нього ринку, але не для світу. Інновацій-
на діяльність у них зосереджена перева-
жно на імпорті технологій, їх адаптації до 
національних умов та ефективній експлу-
атації. Частка витрат на закупівлю техні-
ки, обладнання та програмного забезпе-
чення в загальному обсязі витрат на ін-
новації в Україні перебуває в межах нор-
мального діапазону для нових кран-
членів ЄС: у Польщі вона складає 87%, 
Румунії – 85, Чеській Республіці – 60%, 
але вже у Португалії є дещо меншою – 
53%, Угорщині – 52, Італії – 45, Німеч-
чині – 37%, у Франції та Фінляндії вона 
дорівнює лише 18% при відповідно 76 і 
80% витрат, що спрямовуються на дослі-
дження та розробки [30, с. 39-40].  

Основним і майже єдиним джере-
лом фінансування інноваційної діяльнос-

ті залишаються власні кошти підпри-
ємств (табл. 5). Зокрема, у Запорізькій та 
Донецькій областях їх частка в загально-
му обсязі фінансування в деякі роки до-
сягала позначки 99,9%. Це вказує на від-
сутність ефективних систем підтримки 
інновацій на додаток до фінансування за 
рахунок власних доходів підприємств і 
боргового фінансування (отримання бан-
ківських кредитів). Такі способи фінан-
сування інновацій мають чимало обме-
жень. Зокрема, банки воліють надавати 
кредити під менш ризиковані проекти та 
не готові прийняти ризик, пов'язаний із 
розробкою базисних інновацій. Із про-
блемою додаткового фінансового забез-
печення часто стикаються саме стартапи 
та малі інноваційні підприємства, які не 
мають вільних коштів і в більшості випа-
дків не можуть надати надійних гарантій 
банку для отримання кредиту. У розви-
нутих країнах нестача фінансових ресур-
сів, необхідних для виведення інновацій-
ної продукції на ринок, компенсується 
коштами венчурних інвесторів, бізнес-
янголів і краудфандінгу. 

 

 

Таблиця 5 

Розподіл загального обсягу фінансування інноваційної діяльності  

у промисловості індустріально розвинутих регіонів України 
1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дніпропетровська область 

Усього 379,9 100,0 950,5 100,0 1120,0 100,0 1057,8 100,0 д/в* д/в 

у т.ч. за рахунок коштів: 

власних 329,4 86,7 883,2 92,9 1013,8 90,5 1040,9 98,4 д/в д/в 

держбюджету 46,2 12,2 56,7 5,9 100,2 8,9 – – д/в д/в 

місцевих бюджетів – – 2,9 0,03 0,3 0,03 – – д/в д/в 

позабюджетних фондів – – – – – – – – д/в д/в 

вітчизняних інвесторів 0,2 0,05 0,1 0,01 0,3 0,03 – – д/в д/в 

іноземних інвесторів – – 4,1 0,4 – – – – д/в д/в 

кредитів – – –  5,4 0,5   д/в д/в 

інших 4,1 1,1 3,4 0,4 – 0,5 16,9 1,6 д/в д/в 
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Закінчення табл. 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Запорізька область 

Усього 128,6 100,0 800,4 100,0 242,9 100,0 298,6 100,0 д/в д/в 

у т.ч. за рахунок коштів: 

власних 127,9 99,5 648,8 81,1 235,4 96,9 298,6 99,9 д/в д/в 

держбюджету 0,7 0,5 11,8 1,5 1,1 0,5 – – д/в д/в 

місцевих бюджетів – – 0,1 0,01 2,7 1,1 – – д/в д/в 

позабюджетних фондів – – – – – – – – д/в д/в 

вітчизняних інвесторів – – 12,7 1,5 – – – – д/в д/в 

іноземних інвесторів – – 9,5 1,2 – – – – д/в д/в 

кредитів – – 117,5 14,7 3,7 1,5 – – д/в д/в 

інших – – – – 0,04 0,01 0,004 0,001 д/в д/в 

Донецька область 

Усього 786,1 100,0 2391,3 100,0 1447,6 100,0 930,8 100,0 516,1 100,0 

у т.ч. за рахунок коштів: 

власних 770,7 98,0 1700,4 71,1 1321,9 91,4 930,3 99,9 515,5 99,8 

держбюджету – – – – – – – – – – 

місцевих бюджетів – – – – – – – – – – 

позабюджетних фондів – – – – – – – – – – 

вітчизняних інвесторів – – – – 48,4 3,3 – – – – 

іноземних інвесторів – – – – – – – – – – 

кредитів – – – – – – – – – – 

інших 15,4 2,0 690,9 28,9 77,3 5,3 0,4 0,1 0,5 0,2 

Луганська область 

Усього 243,1 100,0 167,1 100,0 328,2 100,0 372,5 100,0 д/в д/в 

у т.ч. за рахунок коштів: 

власних 196,7 80,9 111,8 66,9 192,6 58,7 140,6 37,7 д/в д/в 

держбюджету – – – – – – – – д/в д/в 

місцевих бюджетів – – – – – – – – д/в д/в 

позабюджетних фондів – – – – – – – – д/в д/в 

вітчизняних інвесторів …
1
 …

1
 …1 …1 87,9 26,8 109,3 29,3 д/в д/в 

іноземних інвесторів …
1
 …

1
 – – – – – – д/в д/в 

кредитів – – – – – – – – д/в д/в 

інших …1 …1 …2 …2 47,6 14,5 122,6 33,0 д/в д/в 
 

1 
Складено за джерелами [31-34]. 

*д/в – дані відсутні. 

Примітки:  
1  

Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику»;  
2  

Інформацію вилучено з метою забезпечення виконання Закону України «Про державну статисти-

ку» щодо конфіденційності інформації. 

 

Пріоритетне значення для забезпе-

чення економічного відновлення промис-

лових регіонів має суттєве підвищення їх 

інвестиційної привабливості. Досвід най-

більш швидкозростаючих економік світу, 

таких як Китай, Індія, Південна Корея, 

Сінгапур, Малайзія, свідчить про те, що 

високі норми нагромадження капіталу, як 

і декілька десятиліть тому, залишаються 

значущими факторами економічного зро-

стання. Упродовж 2000-2013 рр. частка 

капітальних інвестицій, зокрема, у Китаї 
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та Індії, зросла на 40,0 і 37,5% відповід-

но, досягши рівня 49 і 33% ВВП станом 

на 2013 р. [35].  

В Україні на регіональному рівні 

простежується прямий зв'язок між еко-

номічною динамікою та обсягами залу-

чених інвестицій. Так, частка м. Києва і 

Київської області у створенні валового 

внутрішнього продукту у 2013 р. склала 

25,0%, Дніпропетровської та Донецької 

областей – відповідно 10,0 і 10,8%, а їх 

частки в освоєнні капітальних інвести-

цій – 33,7; 8,3 і 10,9% відповідно. Тоді як 

частки 6 економічно найслабших облас-

тей, де створювалися найменші обсяги 

валового регіонального продукту (Черні-

вецька, Тернопільська, Рівненська, Во-

линська, Закарпатська, Херсонська обла-

сті), варіювали лише в діапазоні 0,9-1,4% 

[36; 37].  

Дані, наведені на рис. 3, свідчать, 

що станом на початок 2015 р. лише Дніп-

ропетровська область серед інших індус-

тріально розвинутих регіонів становила 

найбільший інтерес для інвесторів. І як-

що раніше (у 2013 р.) Донецька область 

за обсягами освоєних капітальних інвес-

тицій не тільки випереджала Дніпропет-

ровську, але і була лідером серед інших 

регіонів, то вже за кілька місяців 2014 р. 

(рис. 4) вона значно втратила свою інвес-

тиційну привабливість, а через рік посіла 

лише п‟яте місце. Те саме стосується Лу-

ганської області, яка за обсягами освоє-

них капітальних інвестицій (станом на 

січень-березень 2015 р.) посідає останнє 

місце серед інших регіонів України. Це 

зумовлено об‟єктивними причинами, 

пов‟язаними з розв‟язанням військового 

збройного конфлікту на сході України, 

масовими руйнуваннями, періодичною 

ескалацією конфронтації та невизначені-

стю щодо подальшої ситуації в зоні анти-

терористичної операції.  

 

 
 

Складено за джерелом [38]. 

 

Рис. 3. Частка регіону в загальному обсязі освоєних капітальних інвестицій  

станом на січень-березень 2015 р., % до загального обсягу 
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Складено за джерелом [39]. 

 

Рис. 4. Частка регіону в загальному обсязі освоєних капітальних інвестицій  

станом на січень-березень 2014 р., % до загального обсягу  

 

Результати оперативного аналізу 

стану та основних проблем інноваційної 

діяльності в промисловості індустріально 

розвинутих регіонів показали, що за рів-

нем інноваційної активності, обсягами 

реалізованої інноваційної продукції, ін-

тенсивністю впровадження інновацій, 

структурою загальних інноваційних ви-

трат області розрізняються між собою. 

Це обумовлено, насамперед, їх різною 

галузевою спеціалізацією, часткою про-

мисловості у валовому регіональному 

продукті та структурою промисловості.  

Розкриття потенціалу областей у 

сфері інновацій, зміцнення інноваційного 

попиту підприємств у традиційних галу-

зях спеціалізації регіонів є довготрива-

лим і складним процесом, який потребує 

більш цілеспрямованих комплексних зу-

силь на державному і регіональному рів-

нях. Йдеться саме про необхідність зміни 

світоглядної позиції власників підпри-

ємств, заснованої на рентоорієнтованій 

поведінці та орієнтації на короткостроко-

ві індивідуалізовані цілі. Існування такої 

моделі господарювання протягом бага-

тьох років націлювало підприємства на 

отримання прибутку не за рахунок інвес-

тицій в інноваційну діяльність, а шляхом 

вилучення наддоходів від експорту сиро-

вини та використання дешевої робочої 

сили. Наслідком цього стало індиферент-

не ставлення власників підприємств до 

науки та інновацій, послаблення зв‟язків 

наукової сфери з промисловістю, викори-

стання застарілих ресурсо- й енергоєм-

них технологій виробництва. 

Зламати усталену практику госпо-

дарювання можна шляхом створення 

конкурентного ринкового середовища, у 

тому числі залучення прямих іноземних 

інвестицій, яке б змусило олігархічний 

бізнес вкладати кошти в інновації, відмо-

влятися від застарілих технологій вироб-

ництва, підвищувати якість продукції, 

сприяючи таким чином більш повному 

використанню наявного потенціалу регі-

онів. Підприємства мають розглядати но-

ві умови не як загрозу втрати свого біз-

несу, а як можливість для його зростання 

Запорізька обл.

Одеська обл.

Івано-Франківська обл.

Харківська обл.

Львівська обл.

АР Крим

Полтавська обл.

Луганська обл.

Донецька обл.

Дніпропетровська обл.

м. Київ і Київська обл.

2.8%

3.2%

3.2%

3.3%

3.8%

3.9%

3.9%

5.8%

8.7%

9.1% 34.8%
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та суттєвого підвищення власної конку-

рентоспроможності.  

Погіршення українсько-російського 

економічного співробітництва та факти-

чна неможливість його поліпшення в 

найближчому майбутньому, запрова-

дження та подовження на поточний 2015 

рік Європейським Союзом торговельних 

преференцій для України вже сьогодні 

підштовхують український бізнес до пе-

регляду своїх торгово-виробничих зв‟яз-

ків, стратегічних установок і ринкової 

поведінки, оновлення принципів і куль-

тури ведення бізнесу, пошуку нових 

шляхів збуту продукції як на внутріш-

ньому ринку, так і за кордоном. На сьо-

годнішній день такі орієнтири є одними з 

найсуттєвіших викликів, що постали пе-

ред експортоорієнтованими галузями 

української економіки.  

Визначення найбільш вагомих 

бар‟єрів, що гальмують інноваційну дія-

льність у промислових регіонах, і розро-

бка конкретних пропозицій щодо стиму-

лювання підприємств до здійснення мо-

дернізації виробництва в умовах реаліза-

ції структурних реформ і подальшої інте-

грації України у європейський та світо-

вий економічний простір є напрямами 

подальших досліджень.  
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ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКІВ І ЗАГРОЗ 

В УМОВАХ ФАКТИЧНОЇ ВТРАТИ ЧАСТИНИ ТЕРИТОРІЇ  

ТА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТАРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ 
 

Втрата контролю над частиною До-

нецької та Луганської областей у зв‟язку 

з російською окупацією потребує визна-

чення обумовлених цим ризиків і загроз 

для економіки України, які є значними, 

зважаючи на вагомий внесок цих староп-

ромислових регіонів в економіку України 

в попередні роки. 

Певні спроби щодо визначення 

проблем, пов‟язаних із втратою частини 

території країни, було здійснено вітчиз-

няними науковцями А. Єрмолаєвим, Я. 

Жалілом, Ю. Залозновою, Є. Котовим, В. 

Ляшенком, В. Сіденком. У їх працях роз-

глянуто можливі сценарії розвитку регіо-

нів, що перебувають у зоні конфлікту, 

визначено умови та ймовірність їх реалі-

зації [5], здійснено спробу оцінити вплив 

втрати частини території Донецької та 

Луганської областей на національну еко-

номіку, визначити збитки від воєнних 

дій, оцінити потребу у фінансових ресур-

сах на відновлення територій [6; 11], а 

також знайти відповідь на питання щодо 

перспективи соціоекономічного відро-

дження Донбасу [1] та подальшого існу-

вання країни як незалежної держави за 

умов дотримання європейських орієнти-

рів розвитку в нових економічних та по-

літичних умовах [15].  

На офіційному рівні у Стратегії на-

ціональної безпеки і оборони України 

визначено загрози економічній безпеці 

України, сформовані воєнною агресією 

[13]. Проте їх перелік є досить обмеже-

ним і поза межами державної політики 

залишились ті, що походять із втрати ча-

стини території та економічного потенці-

алу старопромислових регіонів і потре-

бують негайного реагування.  

Метою статті є встановлення ризи-

ків і загроз для України в цілому і для 

територій Донецької та Луганської обла-

стей, непідконтрольних українській вла-

ді, які є наслідком воєнної агресії та 

втрати частини території, економічного 

потенціалу; розробка заходів, спрямова-

них на досягнення стійкої стабілізації 

макроекономічних процесів в Україні та 

пом‟якшення/подолання ризиків і загроз 

для національної економіки у зв‟язку з 

фактичною втратою частини території, а 

також на відбудову економіки Донецької 

та Луганської областей після відновлення 

контролю над їх територіями. 

Найбільш негативні фінансово-

економічні наслідки для України має 

втрата переважної частини промислового 

потенціалу і падіння обсягів промислово-

го виробництва Донецької та Луганської 

областей. У цих регіонах вироблялося 

понад 25% ВВП України. Так, Донецька 

область займала лідируючі позиції за об-

сягами промислового виробництва серед 

регіонів України, забезпечуючи майже 

20% загальнодержавного обсягу реалізо-

ваної промислової продукції, на її тери-

торії зосереджувалася п‟ята частина про-

мислового потенціалу країни. Луганська 

область також входила до п‟ятірки най-

більш промислово розвинених регіонів 

України.  
У галузевій структурі промислового 

виробництва Донецької області перева-
жають металургійна та хімічна промис-
ловість, галузі паливно-енергетичного 

© О.Ю. Снігова, 2015 
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комплексу, машинобудування. Область 
була основним постачальником метало-
продукції, продукції машинобудування і 
хімічної промисловості. Характерною 
рисою господарського комплексу області 
було поєднання потужної промисловості 
з багатогалузевим сільським господарст-
вом, на розвиток якого останнім часом 
було зроблено значний акцент із подаль-
шою перспективою виходу продукції на 
світові ринки. Промисловий потенціал 
Луганської області характеризується як 
багатогалузевий, де провідні місця посі-
дають добувна промисловість, важке ма-
шинобудування та нафтопереробка. 

Більшість промислових активів До-
нецької та Луганської областей знахо-
дяться на території, не підконтрольній 
українській владі, де розташовані найбі-
льші вітчизняні підприємства чорної, ко-
льорової та хімічної промисловості, важ-
кого машинобудування. Значна кількість 
підприємств має стратегічне для України 
значення за обсягом, асортиментом про-
дукції або за її використанням в оборон-
ній промисловості країни, а також є дже-
релами надходжень до державного бю-
джету [2; 14]. 

Значних втрат зазнала вугільна 
промисловість Донбасу, яка відіграє ви-
значальну роль у забезпеченні енергети-
чної безпеки України, забезпечує функ-
ціонування експортоорієнтованих галу-
зей – коксохімічної, металургійної про-
мисловості та електроенергетики. У під-
порядкуванні Міністерства енергетики та 
вугільної промисловості України перебу-
ває 93 вугільні шахти, з них 60% – на те-
риторії, не підконтрольній українській 
владі, у тому числі 100% шахт, що видо-
бувають антрацитове вугілля (Сніжне, 
Шахтарськ, Торез). Переважна їх частина 
не працює. Така ситуація у вугільній га-
лузі загрожує стабільному функціону-
ванню електроенергетики, металургійної 
та коксохімічної промисловості. 

У східному регіоні зосереджено пе-
реважний обсяг покладів природного га-

зу України (близько 85%). У зоні АТО 
розташовано 12 родовищ, із них 5 – на не 
контрольованій Україною території. Че-
рез неможливість їх розробляти у 2015 р. 
державна компанія «Укргазвидобуток» 
втратить 160 млн м

3
 газу. Проте майже 

половина запасів газу розміщена на ро-
довищах, які перебувають у кінцевій ста-
дії розробки. Близько 90% експлуатацій-
ного фонду свердловин, що забезпечують 
понад 70% газовидобутку, сконцентрова-
но саме на цих родовищах. Це дещо зме-
ншує втрачені вигоди України від потен-
ційного видобутку природного газу. 

Хоча на території, підконтрольній 
Україні, залишаються найбільш перспек-
тивні запаси кам‟яного вугілля (Красноа-
рмійськ, Добропілля, Вугледар), а пере-
важна кількість продуктивних газових 
родовищ на території конфлікту перебу-
ває на кінцевій стадії розробки і значна їх 
частка не розроблялася в розрахунку на 
підвищення ефективності їх використан-
ня у майбутньому. Наслідком втрати ко-
нтролю над окупованими територіями 
Донецької та Луганської областей є втра-
чені вигоди у вигляді потенційного дохо-
ду від видобутку цих енергоресурсів та 
погіршення потенціалу енергетичної без-
пеки, який базувався на збільшенні част-
ки вугілля в енергетичному балансі та 
зростанні ролі сланцевого газу у вирі-
шенні завдань досягнення газової незале-
жності та здешевлення природного газу. 

До втрати частки промислового та 
природного потенціалу додається підви-
щений ризик функціонування промисло-
вих об‟єктів практично на всій території 
цих областей. Ситуація може ускладни-
тись, а обсяги втрат значно зрости вна-
слідок вчинення протиправних (дивер-
сійних, терористичних) дій на потенцій-
но небезпечних об‟єктах або чергової ес-
калації збройного протистояння, поши-
рення його на нові території країни. 

Про обсяги втрат української еко-
номіки свідчить різке скорочення пито-
мої ваги старопромислових регіонів, втя-
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гнутих у збройний конфлікт, у загально-
му обсязі реалізованої промислової про-
дукції (табл. 1). Якщо в 2013 р. питома 
вага Донецької області в загальному об-
сязі реалізованої промислової продукції 
по країні складала близько 20%, то у 
2014 р. вона скоротилась у 1,2 раза. Гір-
шим є становище у Луганській області, 

де скорочення становило більш ніж 1,5 
раза. Протягом січня-квітня 2015 р. тен-
денції зниження питомої ваги Донецької 
та Луганської областей у загальному об-
сязі реалізованої продукції по країні по-
силилися, що свідчить про збільшення 
негативного впливу на економіку країни 
в цілому. 

 
Таблиця 1 

Питома вага старопромислових регіонів у загальному обсязі  
реалізованої промислової продукції, % [8; 12] 

Області 2013 2014  Січень-квітень 
2015 р.* 

Дніпропетровська 18,1 20,1 20,8 

Донецька 18,5 15,1 11,4 

Запорізька 6,8 7,9 9,0 

Луганська 6,1 3,9 1,1 
 
* Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції. 

 
Падіння промислового виробництва 

в Донецькій та Луганській областях було 
найбільшим серед інших областей Украї-
ни та старопромислових регіонів зокрема 
(табл. 2). У Донецькій області обсяги 
промислового виробництва в 2014 р. по-
рівняно з аналогічним попереднім періо-
дом скоротились близько на 30%. Тенде-
нції скорочення обсягів промислового 

виробництва зберігалися протягом усього 
періоду збройного конфлікту, проте в пе-
ріод припинення бойових дій та певного 
відновлення транспортного сполучення й 
енергетичної інфраструктури (з жовтня 
2014 р. по січень 2015 р.) простежується 
зростання виробництва чавуну, сталі та 
коксу, а також видобутку вугілля. 

 
Таблиця 2 

Сфера реального сектору економіки старопромислових регіонів України,  
% до відповідного періоду попереднього року [8; 12] 

Області  2013  2014  
Січень-березень 

2015р.* 
Березень 
2015 р. 

Березень 2015 р.  
до лютого 2015р.* 

Індекси промислової продукції 

Дніпропетровська 98,5 92,5 89,1 85,2 107,2 

Донецька 93,6 68,5 47,5 50,6 121,6 

Запорізька 97,1 96,8 92,4 86,4 101,0 

Луганська 91,1 58,0 12,0 10,0 96,0 

Індекси обсягу сільськогосподарського виробництва 

Дніпропетровська 131,1 94,0 96,0 98,1 98,6 

Донецька 105,8 96,2 67,3 65,1 74,0 

Запорізька 134,4 96,3 95,1 97,3 99,7 

Луганська 103,5 82,3 43,8 42,8 45,9 
 
* Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції. 
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Виробництво промислової продук-

ції в Донецькій області (без урахування 

частини зони проведення АТО) за І квар-

тал 2015 р. порівняно з аналогічним пері-

одом попереднього року скоротилось 

більш ніж удвічі. Це відбулося за рахунок 

зменшення обсягів виробництва продук-

ції в легкій промисловості – більш ніж у 

6 разів, хімічній промисловості – майже в 

6, виробництві харчових продуктів, напо-

їв, тютюнових виробів та добувній про-

мисловості – у 3, виробництві коксу та 

продуктів нафтоперероблення – у 2,5 ра-

за. 

Певне поліпшення ситуації відбу-

лося у березні 2015 р.: порівняно з лютим 

промислове виробництво зросло на 

21,6%, у квітні – ще на 5,6%. Найбільш 

значущий приріст у березні порівняно з 

попереднім місяцем було зафіксовано в 

металургійному виробництві та виробни-

цтві готових металевих виробів – більш 

ніж на 30%, машинобудуванні, виробни-

цтві гумових і пластмасових виробів, ін-

шої неметалевої мінеральної продукції, 

виробництві хімічних речовин і хімічної 

продукції – майже на 30% [12]. 

У Луганській області обсяги про-

мислового виробництва в 2014 р. по від-

ношенню до відповідного періоду попе-

реднього року скоротилися майже у 2 ра-

зи, а на початку 2015 р. становили лише 

трохи більше 10% до відповідного періо-

ду 2014 р. Значно кращою по Луганській 

області є ситуація у сфері сільського гос-

подарства, де у 2014 р. обсяг сільського-

сподарського виробництва становив бі-

льше 80% до відповідного періоду 2013 

р., а на початку 2015 р. скорочення обся-

гів сільськогосподарського виробництва 

наближалося до 50% до відповідного пе-

ріоду попереднього року проти 88% у 

промисловості. 

Статистичні дані щодо соціально-

економічного становища Луганської об-

ласті надають змогу здійснити детальне 

оцінювання лише за І півріччя 2014 р. 

Спад обсягів продукції за цей період про-

ти січня-червня 2013 р. спостерігався у 

більшості основних видів промислової 

діяльності. Найбільш значущим він був у 

сфері видобутку сирої нафти – на 38%, 

природного газу – на 36, інших корисних 

копалин та розробки кар‟єрів – близько 

на 30% [8]. 

Основною причиною падіння обся-

гів промислового виробництва старопро-

мислових регіонів, що опинились у зоні 

збройного конфлікту, є припинення фун-

кціонування підприємств. Бойові дії 

спричинили припинення діяльності бага-

тьох виробничих потужностей металур-

гійної та коксової галузей або скорочення 

завантаження їх промислових потужнос-

тей, обумовлене обмеженням постачання 

сировини, відвантаження готової проду-

кції. 

У І кварталі 2015 р. у Донецькій та 

Луганській областях працювали лише 2 

підприємства металургійної галузі – 

«Металургійний комбінат ім. Ілліча» та 

«Азовсталь», розташовані на території, 

підконтрольній українській владі, проте 

їх виробничі потужності було завантаже-

но неповною мірою через логістичні об-

меження відвантаження готової продук-

ції, залежність від постачання сировини, 

міжгалузеві зв‟язки з призупиненими пі-

дприємствами з територій, підконтроль-

них так званим ДНР та ЛНР. Основними 

чинниками, що створюють логістичні 

обмеження, є пошкодження транспортної 

(автомобільних та залізничних доріг) і 

енергетичної інфраструктури (ліній елек-

тропередач, газопроводів), відновлення 

роботи яких потребує значних капіталов-

кладень. 

Між тим, за даними інформаційно-

аналітичного порталу «УкрРудПром», 

станом на березень 2015 р. практично всі 

виробничі потужності металургійної та 

коксової галузей, розташовані на терито-

рії, не підконтрольній українській владі, 

збережені у працездатному стані, закон-



––––––––––––––––––––––––––   Економіка промисловості      Economy of Industry   –––––––––––––––––––––––––– 
 

24 ISSN 1562-109X 

 2015, № 2 (70) 

 

 

сервовані та зможуть розпочати роботу 

при вирішенні проблеми з постачанням 

сировини [3]. 

Найбільших пошкоджень та руйну-

вань зазнали ті промислові потужності, 

що опинились на лінії зіткнення та ве-

дення бойових дій. За даними Державної 

фіскальної служби України, станом на 

вересень 2014 р. було повністю зруйно-

вано та не підлягали відновленню близь-

ко 600 підприємств (396 – у Донецькій 

області, близько 200 – у Луганській). 

Станом на лютий 2015 р. на Донбасі 

зруйновано 1,4 тис. об‟єктів залізничної 

інфраструктури, 1,5 тис. км автомобіль-

них шляхів, понад 9 тис. житлових при-

міщень. Безпосередньо в зоні бойових дій 

частково або повністю зруйновано мостів 

та шляхопроводів – 13 од., автомобільних 

шляхів – 473 км [9]. 

Незадовільним щодо перспектив 

залишається становище у сільському го-

сподарстві в зоні конфлікту. Основною 

загрозою є неможливість проведення 

сільськогосподарських робіт унаслідок 

активних бойових дій. 

Протягом 2010-2013 рр. у цілому по 

Україні промисловість та сільське госпо-

дарство залишалися галузями, де мали 

місце найбільші фінансові результати. 

Наслідком скорочення обсягів промисло-

вого виробництва у 2014 р. – на початку 

2015 р. стало різке скорочення надхо-

джень податків та зборів до Державного 

бюджету України. Відчутним було і зро-

стання (близько в 1,5 раза) досі стабіль-

ної кількості збиткових підприємств у 

старопромислових регіонах. Особливо 

значущим це було в Донецькій та Луган-

ській областях, де їх кількість сягнула 

близько 60%. Тож, у 2014 р. платежі до 

Державного бюджету України по Доне-

цькій та Луганській областях порівняно з 

попереднім періодом скоротились більш 

ніж на 70%. У грошовому еквіваленті це 

скорочення становило 13,2 млрд грн, у 

тому числі по Донецькій – на 10,0 та Лу-

ганській – на 3,2 млрд грн. 

До початку конфлікту на сході 

України частка експорту товарів із ста-

ропромислових регіонів становила бли-

зько 45% від загальноукраїнського. У 

2013 р. серед усіх регіонів України ліди-

руюча позиція за цим показником нале-

жала Донецькій області. Її питома вага в 

загальному обсязі експорту товарів ста-

новила понад 20%. Питома вага Лугансь-

кої області була порівняно незначною – 

близько 6% експорту товарів, проте вона 

входила до п‟ятірки найбільш експортоо-

рієнтованих областей України (табл. 3). 

 

Таблиця 3 

Частка експорту-імпорту товарів по старопромислових регіонах, % [8; 12] 

Області  

Експорт до загального обсягу Імпорт до загального обсягу 

2013  2014  

січень-

лютий 

2015 р.* 

2013  2014  

січень-

лютий 

2015 р.* 

Дніпропетровська 14,7 16,3 18,4 7,7 8,5 8,3 

Донецька 20,5 15,6 9,1 4,9 3,9 3,2 

Запорізька 5,8 6,9 7,9 2,4 2,9 2,8 

Луганська 6,1 3,5 0,2 2,4 1,9 0,9 

Разом 47,1 42,3 35,6 17,4 17,2 15,2 
 

* Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції. 
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Скорочення обсягів виробництва й 

експорту товарів із старопромислових 

регіонів України відбувалося починаючи 

з 2008 р. і було обумовлено впливом на 

вітчизняну економіку світової фінансово-

економічної кризи, уповільненням зрос-

тання попиту на основну експортну про-

дукцію старопромислових регіонів Укра-

їни у світі. Під найбільшим негативним 

впливом у той період опинилися товарні 

групи, представлені продукцією галузей 

спеціалізації цих регіонів, а саме продук-

ція металургійного комплексу, виробни-

цтво мінеральних продуктів та продукція 

машинобудування. Подібна диференці-

йованість зовнішньоторговельної спеціа-

лізації та сконцентрованість експорту 

старопромислових регіонів на вкрай об-

меженому наборі товарних груп обумо-

вили поступове уповільнення динаміки 

розвитку старопромислових регіонів 

України. Так, у 2013 р. обсяг експорту 

товарів із старопромислових регіонів по 

відношенню до 2012 р. становив 92%, у 

тому числі Дніпропетровської області – 

97, Донецької – 88, Запорізької – 92, Лу-

ганської – 85%. 

Проте особливо відчутним було 

скорочення обсягів експорту товарів про-

тягом 2014 р. (табл. 4). У цей період час-

тка старопромислових регіонів України в 

експорті країни зменшилася порівняно з 

2013 р. і становила близько 40%. Це від-

булося переважно за рахунок значного 

(практично на 5 в.п.) скорочення частки 

Донецької та більш ніж у 1,7 раза Луган-

ської областей. На початку 2015 р. дані 

тенденції посилились і частка найбільш 

експортоорієнтованих областей країни 

(Донецької та Луганської) скоротилась до 

9 та 0,2% відповідно. 

За січень-лютий 2015 р. експорт то-

варів на європейський ринок із Донецької 

та Луганської областей (без урахування 

частини зони проведення антитерористи-

чної операції) скоротився порівняно з сі-

чнем-лютим попереднього року у 3 та 37 

разів відповідно. 

 

Таблиця 4 

Обсяги експорту/імпорту товарів по старопромислових регіонах України, % [8; 12] 

Області 

Експорт, до відповідного  

періоду попереднього року 

Імпорт, до відповідного  

періоду попереднього року 

2013  2014  

січень-

лютий 

2015 р*. 

2013  2014  

січень-

лютий 

2015 р.* 

Дніпропетровська 97,8 89,5 87,9 97,3 86,1 72,5 

Донецька 82,2 67,8 32,9 90,2 52,3 46,0 

Запорізька 96,5 101,4 90,3 88,7 89,2 67,5 

Луганська 64,5 53,8 2,7 114,1 54,9 24,8 
 

* Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції. 

 

Значний негативний ефект для віт-

чизняної економіки має різке скорочення 

експорту на російський ринок. Це стосу-

ється України в цілому, проте більшою 

мірою – старопромислових регіонів. Так, 

за січень-лютий 2015 р. порівняно з від-

повідним періодом попереднього року 

експорт Донецької та Луганської облас-

тей до Російської Федерації, яка до цього 

була найбільшим зовнішньоторговель-

ним партнером, скоротився у 4 рази. 

Особливо значущим було зменшення ек-

спорту виробів із чорних металів – майже 

у 2 рази, продукції машинобудування – у 

4,2, продукції хімічної промисловості – у 

5,3 та готових харчових продуктів – 
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практично у 12 разів. Експерти Світового 

банку прогнозують у 2015 р. подальше 

скорочення обсягів експорту, яке відбу-

ватиметься на тлі кризи в експортоорієн-

тованих секторах економіки, погіршення 

умов торгівлі, а також спад надходжень 

від туризму і транспортних перевезень. 

Тенденції уповільнення інвестицій-

них процесів також були характерними 

для старопромислових регіонів починаю-

чи з 2008 р. Ці регіони відчували дефіцит 

прямих іноземних інвестицій, обумовле-

ний втратою зацікавленості інвесторів у 

розвитку базових галузей економіки ста-

ропромислових регіонів і зосередженням 

їх на галузях, що зарекомендували себе 

як прибуткові та такі, що не потребують 

великих капіталовкладень і мають міні-

мальний термін окупності. Виходячи з 

цього принципу, в Україні найпривабли-

вішими для інвестування за останні роки 

були внутрішня торгівля (близько 20% 

від загального обсягу прямих іноземних 

інвестицій), харчова промисловість (бли-

зько 15%), машинобудування і металооб-

робка (13%), фінансова діяльність (8%). 

На частку цих галузей економіки припа-

дало майже 60% усіх прямих іноземних 

інвестицій. Сільське господарство, буді-

вництво та готельний бізнес, на які при-

падає по 3%, є менш привабливими, що 

обумовлено тривалим терміном окупнос-

ті та великим інвестиційним ризиком. 

Додатково інвестиційна привабливість 

України знижувалася через високий рі-

вень корупції, громіздкі регуляторні про-

цедури, значні інвестиційні ризики. 

Збройний конфлікт підвищив полі-

тичні ризики інвестиційної діяльності. 

Обсяг капітальних інвестицій за 2014 р. 

по відношенню до попереднього року 

зменшився майже на чверть – індекс ка-

пітальних інвестицій у 2014 р. становив 

76% по відношенню до 2013 р. Скоро-

чення обсягів капітальних інвестицій 

простежується в переважній більшості 

видів економічної діяльності, зокрема у 

промисловості – більш ніж на 20%, опто-

вій та роздрібній торгівлі – близько на 

20%, у сфері операцій із нерухомим май-

ном – більш ніж на 20%. Скорочення об-

сягів інвестицій відбувається практично 

по всіх регіонах України, проте лідерами 

є старопромислові. Особливо актуальною 

ця проблема постає для Донецької та Лу-

ганської областей, де скорочення капіта-

льних вкладень без урахування зони АТО 

в рази більше, ніж у середньому по ста-

ропромислових регіонах. Так, якщо у 

2014 р. у Дніпропетровській області капі-

тальні інвестиції становили близько 80% 

від попереднього року, в Запорізькій – 

близько 90, то в Донецькій та Лугансь-

кій – 45 та 40% відповідно. 

Це підтверджується даними прове-

деного Європейською бізнес-асоціацією 

опитування щодо встановлення індексу 

інвестиційної привабливості України. У 

ІІ кварталі 2014 р. серед головних чинни-

ків, що мали негативний вплив на інвес-

тиційний клімат в Україні, 60% респон-

дентів відзначили воєнні дії на сході кра-

їни, які стримують реформи та негативно 

позначаються на залученні інвестицій. У 

І кварталі 2015 р., за оцінками респонде-

нтів, інвестиційна привабливість України 

погіршилась по відношенню до 2014 р. 

Серед основних чинників залишаються: 

відсутність прогресу в зоні АТО, високий 

рівень валютних ризиків, декларування 

реформ та відсутність їх реального впро-

вадження, незадовільний рівень боротьби 

з корупцією. Практично 50% опитаних не 

очікували позитивних змін у ІІ кварталі 

2015 р. [4]. 

У 2014 р. Донецька та Луганська 

області зазнали суттєвого падіння інвес-

тиційної привабливості та з лідерів пере-

творилися на аутсайдерів. Так, Донецька 

область з 3 місця у 2013 р. перемістилась 

на 22 місце у 2014 р., а Луганська – посі-

ла 23 місце проти 9 у 2013 р.
.
[10]. 

Ситуація в Донецькій та Луганській 

областях негативно позначилася також на 
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інвестиційній привабливості областей, 

які межують із ними, – Дніпропетровсь-

кої, Запорізької, Харківської, де зосере-

джено значну частину промислового по-

тенціалу України. 

Втрачається трудовий капітал До-

нецької та Луганської областей. За дани-

ми ООН, станом на березень 2015 р. че-

рез бойові дії на Донбасі загинуло близь-

ко 6,5 тис. чол. Кількість осіб, переміще-

них із території Донбасу, станом на 

1 червня 2015 р. перевищила 1,3 млн 

чол., що становить близько 20% населен-

ня регіону. За даними заступника генера-

льного секретаря ООН з політичних пи-

тань, Україна входить до десятки країн із 

гострою кризою у сфері переміщення. 

Згідно з інформацією Міжвідомчого ко-

ординаційного штабу з питань соціально-

го забезпечення громадян України, які 

переміщуються з районів проведення ан-

титерористичної операції та тимчасово 

окупованої території, станом на червень 

2015 р. із району проведення АТО до ін-

ших регіонів переселено понад 850 тис. 

чол., серед яких близько 150 тис. дітей, 

близько 400 тис. інвалідів та осіб похило-

го віку (у тому числі тимчасово перемі-

щених у межах Донецької (близько 

110 тис. чол.) та Луганської (більше 

180 тис. чол.) областей) [7]. 

Нестабільність ситуації на сході 

України створює додатковий тиск на ри-

нок праці в інших регіонах. Зростання 

навантаження на одне вакантне робоче 

місце в середньому становить 2 чол. 

Найбільше зростання навантаження на 

одне робоче місце спостерігається в За-

порізькій (9 чол.), Черкаській (6), Сумсь-

кій (4), Кіровоградській та Харківській (3 

чол.) областях. Найбільшу кількість без-

робітних із числа переселенців зареєст-

ровано у м. Києві (849 чол.), Дніпропет-

ровській (804), Запорізькій (802), Харків-

ській (703) та Черкаській (372 чол.) обла-

стях. Зазначені явища відбуваються на 

тлі негативних тенденцій на ринку праці 

в усій країні – зменшення чисельності 

зайнятого населення, скорочення чисель-

ності працівників, переведення працівни-

ків на скорочений робочий день тощо 

[17]. 

У Донецькій та Луганській облас-

тях сформована розвинена банківська ін-

фраструктура, яка була представлена мі-

жнародними і національними банками та 

філіями. На кінець ІІІ кварталу 2014 р. 

частка кредитів, сконцентрованих у цих 

областях, склала понад 5% і близько 1% 

відповідно, а частки депозитних портфе-

лів –  близько 7 і 2% відповідно. 

З моменту початку АТО відплив 

клієнтських коштів по Донецькій та Лу-

ганській областях склав 25% при серед-

ньоукраїнському рівні за аналогічний пе-

ріод 3%. У той же час зростання про-

строчених кредитів у зазначених облас-

тях становить понад 40%, що майже у 2 

рази перевищує аналогічний показник по 

Україні (22%). Проте найбільш відчут-

ними будуть втрати банківського сектору 

в корпоративному сегменті, оскільки дві 

третини кредитів, виданих банками в До-

нецькій і Луганській областях, припада-

ють саме на кредити юридичним особам. 

За галузевою структурою виданих креди-

тів у зазначених регіонах це переробні 

підприємства Луганської області та про-

мислові, торговельні підприємства Доне-

цької області. З урахуванням економіч-

ного значення Донбасу для України та 

бізнес-активності регіону можливі втрати 

банківського сектору, пов‟язані із припи-

ненням обслуговування клієнтів на тери-

торії, не підконтрольній українській вла-

ді, складатимуть близько 20% [16]. 

Нестабільність у суспільно-політич-

ній площині, зростання кількості про-

блемних кредитів та втрачених активів в 

АР Крим і зоні проведення АТО спричи-

няють зростання недовіри до банківської 

системи. Це, у свою чергу, негативно по-

значається на спроможності банківської 

системи здійснювати ефективну кредит-
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ну політику та зумовлює згортання діло-

вої активності. Негативний вплив на 

зниження рівня ділової активності по 

всіх регіонах України матиме згортання 

споживчого попиту в Донецькій та Лу-

ганській областях, який задовольнявся за 

рахунок внутрішнього виробництва цих 

регіонів лише на 50%. 

Незначні послаблення негативного 

впливу на економіку України від втрати 

значної частки економічного потенціалу 

Донбасу можливі за рахунок зменшення 

фінансового навантаження на бюджет за 

напрямами дотування вугільної галузі, 

державних енергетичних субсидій для 

підприємств базових галузей старопро-

мислових регіонів, витрат на поліпшення 

екологічних характеристик підприємств 

паливно-енергетичного комплексу через 

скорочення потреб Донецької та Луган-

ської областей в імпорті та тимчасове 

скорочення обсягів соціальних виплат. 

Таким чином, серед ризиків та за-

гроз для України, пов’язаних зі збройним 

конфліктом на сході України, слід визна-

чити: 

втрату частки економічного, про-

мислового та природного потенціалу, ро-

зташованого на не контрольованій Укра-

їною території Донецької та Луганської 

областей; 

втрачені вигоди у вигляді потенцій-

ного доходу від видобутку корисних ко-

палин на не підконтрольній українській 

владі території; 

втрату значної частини валютних 

надходжень, що є додатковим чинником 

девальвації гривні; 

погіршення рівня енергетичної без-

пеки, яка базувалась на збільшенні част-

ки вугілля в енергетичному балансі та 

зростанні ролі сланцевого газу; 

посилення недовіри до банківського 

сектору, що ускладнює здійснення ефек-

тивної кредитної політики; 

погіршення інвестиційного клімату 

в Україні, підвищення політичних ризи-

ків інвестиційної діяльності; 

суттєве погіршення рівня інвести-

ційної привабливості областей, що ме-

жують із зоною АТО; 

згортання внутрішнього та зовніш-

нього інвестування; 

падіння ділової активності по всіх 

регіонах України; зростання кількості 

збиткових підприємств; 

низький кредитний рейтинг Украї-

ни та високу ймовірність його погіршен-

ня при ескалації конфлікту на Донбасі; 

скорочення надходжень податків та 

зборів до Державного бюджету України; 

зростання фінансового навантажен-

ня на бюджет та соціальні фонди держа-

ви; 

загострення економічних, соціаль-

них, криміногенних проблем, посилення 

потенціалу протестних настроїв серед 

населення країни через погіршення стану 

соціальної безпеки, проблеми облашту-

вання переміщених осіб тощо. 

До ризиків для територій Донецької 

та Луганської областей, не підконтро-

льних українській владі, слід віднести: 

практично повне руйнування інвес-

тиційної привабливості економік староп-

ромислових регіонів, не підконтрольних 

українській владі; 

високий фізичний ризик, пов'язаний 

з організацією будь-якої підприємницької 

діяльності на територіях цих областей; 

підвищений фізичний ризик для 

функціонування промислових об‟єктів 

практично на всій території Донецької та 

Луганської областей; 

неможливість проведення сільсько-

господарських робіт на значних терито-

ріях унаслідок активних бойових дій; 

руйнування або повне знищення 

промислової, транспортної, енергетичної 

інфраструктури; 
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ускладнення або повну неможли-

вість постачання сировини для промис-

лових підприємств на території, не під-

контрольні українській владі, та відправ-

лення готової продукції через зруйновану 

інфраструктуру; 

припинення функціонування підп-

риємств через руйнування чи повне зни-

щення основних фондів; 

припинення та призупинення діяль-

ності підприємств через руйнування фі-

нансової системи та неможливість розра-

хунків; 

руйнування соціальної інфраструк-

тури; 

руйнування людського та трудового 

потенціалу, відплив людських ресурсів із 

регіону, заниження вартості робочої си-

ли; 

вивезення природних ресурсів, роз-

крадання вцілілого устаткування проми-

слових підприємств тощо; 

поширення контрабанди; 

загострення соціальних і гуманітар-

них проблем, погіршення криміногенної 

ситуації; 

загострення техногенних та  еколо-

гічних ризиків. 

Наведений перелік ризиків та загроз 

доцільно покласти в основу розробки на-

прямів та заходів щодо стабілізації мак-

роекономічних процесів, упровадження 

структурних реформ, 

пом‟якшення/подолання ризиків та за-

гроз Україні, що походять із втрати час-

тини території України, при формуванні 

стратегії реформ в Україні, а також при 

розробці сценарію розвитку територій, 

що нині опинились у зоні конфлікту. 

Руйнування значної частини вироб-

ничого потенціалу старопромислових ре-

гіонів певною мірою спрощує завдання 

необхідної структурної перебудови їх 

економік.  

Після встановлення конституційно-

го порядку відновлення необхідно здійс-

нювати лише на засадах структурної пе-

ребудови з урахуванням європейського 

досвіду структурної модернізації та ди-

версифікації економіки старопромисло-

вих регіонів. 

Досягнення стійкої стабілізації ма-

кроекономічних процесів в Україні пот-

ребуватиме чіткого визначення місця 

старопромислових регіонів (з окремим 

акцентом на Донецькій та Луганській об-

ластях як постраждалих від війни) у 

стратегії розвитку України як демократи-

чної суверенної європейської держави з 

оновленою структурою, що відповідати-

ме національним інтересам; визначення 

та запровадження для реалізації сценарію 

розвитку територій, що нині перебувають 

у зоні конфлікту; встановлення прорив-

них напрямів зростання – відкриття «ві-

кон можливостей» для України та старо-

промислових регіонів зокрема; запрова-

дження національних та/або міжнарод-

них проектів із залученням фінансування, 

спрямованого на подолання технологіч-

ного відставання, створення нового про-

мислового укладу цих регіонів з ураху-

ванням потреб розвитку України у євро-

пейському просторі. 

Паралельно слід запроваджувати 

заходи, спрямовані на пом‟якшення/ по-

долання ризиків та загроз для української 

економіки в цілому у зв‟язку з фактич-

ною втратою частини території та еконо-

мічного потенціалу, а саме: вживання не-

відкладних заходів щодо зміни джерел 

постачання ресурсів, комплектуючих та 

продукції з тимчасово втрачених терито-

рій, які мають стратегічне значення для 

України; розробку програми адаптації 

малих, середніх та стратегічно важливих 

підприємств, переведених із зони АТО, 

де передбачити ряд заходів щодо полег-

шення їх пристосування до роботи в но-

вих умовах (науково обґрунтувати та за-

конодавчо встановити період адаптації 

підприємств, переведених із зони АТО; 

забезпечити спеціалізовані портфелі кре-

дитування з урахуванням необхідності 
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здійснення структурних змін в економіці; 

сприяти організації малого та середнього 

бізнесу на нових місцях; полегшити дос-

туп до фінансових ресурсів міжнародних 

фінансових організацій на пільгових 

умовах на (попередньо законодавчо вста-

новлений) період їх адаптації або під 

конкретні цілі, з урахуванням напрямів 

структурних реформ).  

Стосовно територій Донецької та 

Луганської областей, що наразі перебу-

вають у зоні конфлікту, необхідно: чітко 

визначитися із стратегічним сценарієм 

розвитку цих територій; встановити аль-

тернативні шляхи розвитку старопромис-

лових регіонів (напрями диверсифікації); 

забезпечити реалізацію першочергових 

заходів щодо відновлення економіки 

Донбасу після встановлення миру та від-

новлення контролю над усією територією 

Донецької та Луганської областей, а са-

ме: 

запровадження послідовних струк-

турних змін, спрямованих на структурне 

оновлення економік старопромислових 

регіонів на підставі диверсифікації та з 

урахуванням світових тенденцій розвит-

ку старопромислових регіонів згідно з 

принципами ресурсоефективності та еко-

логізації індустріальних галузей (упрова-

дження принципів «зеленої» економіки); 

модернізацію і технологічне відно-

влення базових галузей старопромисло-

вих регіонів; модернізацію машинобуду-

вання з орієнтацією на модернізовані ба-

зові галузі; 

здійснення підтримки базових галу-

зей виключно в межах перспективних 

можливостей підвищення їх конкуренто-

спроможності та винятково на період ві-

дновлення на засадах диверсифікації і 

структурної перебудови економіки; 

використання процесу відновлення 

інфраструктурних і промислових об‟єктів 

Донецької та Луганської областей як до-

даткового чинника формування внутріш-

нього попиту на продукцію базових галу-

зей економіки України та старопромис-

лових регіонів зокрема; 

розробку програми реструктуриза-

ції вугільної промисловості з урахуван-

ням необхідності вирішення проблем іс-

нування збиткових та дотаційних шахт; 

забезпечення перекваліфікації надлишко-

вих зайнятих у вугільній галузі, достро-

кового виходу на пенсію, самозайнятості 

у сфері малого та середнього підприєм-

ництва тощо; 

розробку системи фінансових ін-

струментів післявоєнного відновлення 

Донецької та Луганської областей із ви-

користанням коштів міжнародних органі-

зацій та фондів, прямих бюджетних та 

приватних інвестицій; 

лобіювання в рамках переговорів з 

ЄС у межах Угоди про асоціацію виді-

лення коштів щодо відновлення Донбасу 

на засадах структурної модернізації та 

диверсифікації економіки; 

залучення до відновлення економі-

ки Донбасу на засадах структурної моде-

рнізації низки пілотних проектів із залу-

ченням коштів ЄБРР, структурних фон-

дів ЄС, цільових міжнародних кредитів, 

налагодження консультацій зі структу-

рами ЄС щодо структурної перебудови. 

Також необхідно забезпечити вико-

ристання адаптованого світового досвіду 

вирішення проблем старопромислових 

регіонів при відбудові економік Донець-

кої та Луганської областей, а саме: 

стимулювання зростання економіки 

старопромислових регіонів з урахуван-

ням її ресурсо- й енергоефективності та 

екологізації індустріальних галузей при 

здійсненні структурних реформ; 

подолання техногенних загроз, по-

ліпшення екологічного стану навколиш-

нього середовища; 

підвищення привабливості терито-

рій для розвитку можливостей станов-

лення нових видів економічної діяльнос-

ті; 
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розвиток рекреаційного сектору і 

туризму на території старопромислових 

регіонів із використанням потенціалу іс-

торичного, промислового, лікувального 

та оздоровчого туризму; 

організацію громадських робіт; 

сприяння переселенню вивільнених пра-

цівників та їх сімей в інші регіони країни; 

цілеспрямовану концентрацію 

впливу на розвиток старопромислових 

регіонів на окремих проривних напрямах 

(формування «вікон можливостей»), чіт-

ку скоординованість інвестиційних стра-

тегій та державної структурної політики 

на цих напрямах; 

поліпшення використання сільсько-

господарських ресурсів старопромисло-

вих регіонів; розвиток агропромислового 

комплексу з поглибленням ступеня пере-

робки сільськогосподарської продукції; 

створення розширених можливос-

тей зайнятості, альтернативної скорочу-

ваній зайнятості у промисловості; підви-

щення культури самозайнятості населен-

ня, стимулювання приватного підприєм-

ництва;  

стимулювання малого та середньо-

го бізнесу, спрямованого на створення 

робочих місць; 

розвиток ділової та підприємниць-

кої інфраструктури, що обслуговує підп-

риємницьку діяльність на території ста-

ропромислових регіонів. 

Висновки. Пошук ефективних шля-

хів розвитку країни в умовах фактичної 

втрати частини території та економічного 

потенціалу Донецької і Луганської обла-

стей обумовив встановлення переліку 

спричинених цим ризиків і загроз для 

економіки України, а також для терито-

рій Донецької та Луганської областей, 

непідконтрольних українській владі. Ви-

значено, що втрата частки економічного, 

промислового та природного потенціалу, 

розташованого на неконтрольованій 

Україною території Донецької та Луган-

ської областей, негативно вплине на стан 

національної безпеки країни через погір-

шення рівня її фінансово-економічної, 

енергетичної та соціальної складової, а 

негативні тенденції посиляться в умовах 

ескалації конфлікту на сході України або 

його розповсюдження на нові території 

країни. Запропонований перелік ризиків 

та загроз, а також перелік заходів щодо їх 

пом‟якшення (подолання) доцільно вико-

ристовувати при формуванні дорожньої 

карти стратегії реформ «Україна - 2020», 

а також при розробці сценаріїв розвитку 

територій, що нині опинились у зоні 

конфлікту, в процесі опрацювання плану 

реалізації Державної стратегії регіональ-

ного розвитку на період до 2020 р. 

Виходячи з цілей відновлення кон-

тролю над частиною Донецької та Луган-

ської областей у майбутньому, забезпе-

чення їх включеності в систему націона-

льної безпеки і розвитку цих територій у 

межах стратегічних напрямів розвитку 

держави, актуальним є формування дер-

жавної політики з урахуванням потреб 

цих територій та побудови перспектив 

для них. Тож перспективний напрям нау-

кових досліджень полягає в чіткому ви-

значенні місця старопромислових регіо-

нів з оновленою структурою, що відпові-

датиме національним інтересам (з окре-

мим акцентом на Донецькій та Лугансь-

кій областях як постраждалих від бойо-

вих дій) у системі економічних реформ 

країни. 
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МОНЕТАРНЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ЕС 
 

Европейский Союз (ЕС) (European 
Union, EU) – это второе по величине ин-
тегрированное экономическое простран-
ство в мире после США, включающее 
ряд стран, прежде всего континентальной 
Европы, с общей численностью населе-
ния (EU-28) более 500 млн чел. Создание 
ЕС, юридически закреплѐнное Мааст-
рихтским договором 1992 г., – это уни-
кальный процесс в мировой истории, ко-
торый изменил карту Европы как бук-
вально, так и фигурально, а "…the institu-
tions spawned by this process are both fa-
miliar and unusual at the same time. They 
combine elements recognizable from the 
politics that take place within states with 
others that reflect more the politics between 
states. What is true in form is also true in 
function. European institutions share com-
petence with their national counterparts in 
some areas and claim exclusive competence 
in others. Moreover, virtually every aspect 
of public policy falls somewhere within 
their remit" 

1
 [28, c. xxvii]. 

                                                           
1
 "… институты, порождѐнные этим про-

цессом, и знакомы, и необычны одновременно. 
Они сочетают в себе одни элементы, узнаваемые 
из политики, которая имеет место внутри госу-
дарств, с другими, которые больше отражают 
межгосударственные отношения. То, что верно по 
форме, также верно и в действии. Европейские 
учреждения разделяют компетенцию со своими 
национальными коллегами в одних областях и 
требуют исключительной компетенции в других. 
Кроме того, фактически каждый аспект государ-
ственной политики находится где-то в пределах 
сферы их компетенции". 

 
 
 

С ЕС были связаны большие наде-
жды многих европейских народов в со-
вместном решении проблем обеспечения 
прав и свобод человека, успешного раз-
вития экономической, финансовой, соци-
альной и культурной сфер. И действи-
тельно уровень, например, материальной 
обеспеченности граждан в рамках этого 
союза очень высокий, хотя и существен-
но разнится по отдельным странам, по-
скольку доходы европейского севера в 
целом традиционно выше, чем юга 
(рис. 1). 

В последнее время, однако, события 
в ЕС развиваются так, что появилось не-
мало оснований для евроскепсиса, в том 
числе в сфере монетарной политики. Как 
отмечал Нобелевский лауреат П. Круг-
ман в 2011 г., который оказался для ЕС 
одним из самых трудных за всю еѐ более 
чем полувековую историю: "Europe‟s sit-
uation is really, really scary: with countries 
that account for a third of the euro area‟s 
economy now under speculative attack, the 
single currency‟s very existence is being 
threatened – and a euro collapse could in-
flict vast damage on the world" 

2
 [47]. 

 

                                                           
2
 "Ситуация в Европе действительно очень 

угрожающая: со странами, на которые приходит-

ся треть экономики еврозоны, подверженными в 

настоящее время спекулятивной атаке, само су-

ществование единой валюты находится под угро-

зой – а крах евро может нанести огромный ущерб 

всему миру". 

 

 

 
© В.П. Вишневский, А.В. Матюшин,  

 Е.Н. Вишневская, 2015 
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Составлено по источнику [89]. 

 

Рис. 1. ВВП на душу населения с учѐтом ППС в странах еврозоны (2013 г.) 

 

Начиная с 1 января 1999 г. ответст-

венность за проведение единой денежно-

кредитной политики на большей части 

территории ЕС возложена на Европей-

ский центральный банк (ЕЦБ). Передача 

полномочий от одиннадцати националь-

ных центральных банков (после присо-

единения Греции с 1 января 2001 г. их 

стало двенадцать) наднациональной 

структуре стало важной вехой в длитель-

ном и сложном процессе интеграции ев-

ропейских стран. 

До перехода на евро (€) все страны-

кандидаты должны были выполнить ряд 

предварительных условий по конверген-

ции национальных экономик, направлен-

ных на создание экономических и право-

вых основ для их успешного участия в 

деятельности валютного союза. При этом 

основной целью денежно-кредитной по-

литики Европейского центробанка было 

объявлено поддержание ценовой ста-

бильности: ЕЦБ стремится к достижению 

инфляции меньшей 2% (но близкой к 

этой отметке) в среднесрочной перспек-

тиве [22]. 

Недавний долговой кризис (кризис 

суверенных долгов) в странах Еврозоны 

оказал серьѐзное влияние как на европей-

скую, так и на мировую экономику в це-

лом. Он продемонстрировал немало про-

тиворечий – объективных и субъектив-

ных – в системе регулирования экономи-

ческого и валютного союза Европы 

(Economic and Monetary Union, EMU 
3
). 

Сначала кризис проявился в 2009-

2010 гг. (в связи с угрозой дефолта Гре-

ции, которая вошла в Еврозону ещѐ в 

                                                           
3
 EMU – это важный шаг в интеграции эко-

номик стран ЕС. Он включает координацию эко-
номической и фискальной политики, общую де-
нежно-кредитную политику, а также единую ва-
люту (€). Решение о создании этого союза было 
принято на заседании Европейского Совета в гол-
ландском городе Маастрихте в декабре 1991 г., а 
позже закреплено в Договоре о ЕС (Маастрихт-
ском договоре). С практической точки зрения 
EMU означает: координацию экономической по-
литики между государствами-членами; коор-
динацию финансовой политики посредством уста-
новления лимитов по государственным долгам и 
дефицитам бюджетов; независимую денежно-
кредитную политику Европейского центрального 
банка (ЕЦБ); единую валюту и еврозону [13]. 
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2001 г. с государственным долгом на 

уровне 130% ВВП), а затем снова обост-

рился в середине 2011 г. 

Указанные негативные тенденции в 

экономике ЕС стали, с одной стороны, 

следствием, а, с другой стороны, про-

должением мирового финансового кри-

зиса, начатого в 2007 г. в США. Поэтому 

часто долговой кризис в Еврозоне опре-

деляют как "вторую волну" предыдуще-

го. В 2010 г. благодаря проведению ак-

тивной антикризисной политики боль-

шинство экономик ЕС вышло на положи-

тельную траекторию развития. Так, если 

в 2009 г. по данным Евростата темпы 

роста ВВП 27 стран-членов ЕС сократи-

лись до -4,3%, то по итогам 2010 г. – вы-

росли на 2,0% (в еврозоне рост составил 

1,9%) [43, с. 79]. 

В период с весны 2010 г. и до весны 

2011 г. в ЕС в целом не наблюдалось 

серьѐзных экономических потрясений. 

Большинство макроэкономических пока-

зателей свидетельствовали об определѐн-

ном оживлении деловой активности не 

только в крупных и наиболее развитых 

странах союза, но и во многих относи-

тельно слабых государствах. Катализато-

ром таких позитивных изменений стало 

активное использование инструментов 

монетарного регулирования. Масштабная 

поддержка ликвидностью и кредитами, 

введение новых механизмов финансиро-

вания, в комплексе с принятием бюджет-

ных мер в пострадавших от кризиса 

странах, позволили постепенно отойти от 

финансового шока и смягчить его нега-

тивные последствия. 

На фоне относительно динамичного 

роста, который наблюдался в то время в 

Германии и Словакии (и несмотря на 

продолжающийся спад ВВП в Ирландии, 

Греции и Румынии), многие европейские 

политики и экономисты были настроены 

достаточно оптимистично и не ожидали 

нового обострения экономических про-

блем в Еврозоне.  

Когда летом 2011 г. оно всѐ-таки 

случилось, руководство ЕС вынуждено 

было переключить внимание в экономи-

ческой политике с текущих вопросов на 

острые проблемы роста бюджетного де-

фицита и государственного долга, преж-

де всего в странах южной части еврозо-

ны – Греции, Италии, Испании, Португа-

лии и даже одного из европейских лиде-

ров – Франции. Для этого, по подсчѐтам 

аналитиков Standard & Poor‟s (S&P),  

европейским корпорациям нужно было  

в 2012 г. рефинансировать долгов при-

мерно на $1 трлн, до 2015 г. – почти на  

$4 трлн, а правительствам Португалии, 

Ирландии, Греции и Испании – пога- 

сить до 2015 г. суверенные долги на  

$439 млрд, Италии – на $779 млрд [66]. 

Благодаря целенаправленным кол-

лективным действиям европейских стран, 

в том числе в сфере монетарной полити-

ки, негативные проявления этих проблем 

в очередной раз удалось смягчить. Одна-

ко нынешние вялые темпы экономиче-

ского восстановления в ЕС, устойчивые 

дефляционные ожидания и высокий уро-

вень суверенных долгов, на фоне быстро-

го подъѐма мирового Юга и возобновле-

ния экономического роста в США, неко-

торые специалисты связывают с вероят-

ным дальнейшим развитием событий в 

неблагоприятном направлении вплоть до 

возможного развала зоны евро и даже 

самого ЕС – если только очередной ра-

унд мер экономического и монетарного 

стимулирования развития не будет ус-

пешным. Эти тенденции могут иметь 

серьѐзные последствия для мирового хо-

зяйства в целом и для многих националь-

ных экономик в частности, в том числе 

для ориентированной на европейскую 

интеграцию Украины. Указанные об-

стоятельства определяют целесообраз-

ность их дальнейшего углублѐнного ана-

лиза. 

Современные исследования про-

блем монетарного механизма экономиче-
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ского развития Еврозоны представлены в 

работах многих зарубежных и отечест-

венных учѐных. Концептуальные направ-

ления денежно-кредитной политики Ев-

розоны исследуют M. Draghi [10; 11], 

P. Krugman [47], проблемы развития эко-

номики Еврозоны, вызванные долговым 

кризисом, анализируются в работах F. Bon-

giovanni [5], S. Kennedy [46], D. Martinez 

[50], эффективность отдельных инстру-

ментов денежно-кредитной политики  

Еврозоны – B. Barkbu [1], S. Black [3],  

M. Maatouk [49] и др. Значительное вни-

мание этой проблематике также уделяют 

специалисты СНГ [74; 76; 79; 80; 84; 87]. 

Целью настоящей статьи является 

дальнейшее углубление анализа совре-

менных особенностей монетарного меха-

низма Еврозоны и ожидаемых эффектов 

его функционирования с учѐтом новых 

экономических, институциональных и 

геополитических обстоятельств развития, 

обусловленных в том числе мировым 

финансовым кризисом 2007-2008 гг., 

долговым кризисом, а также определение 

возможностей адаптации европейского 

опыта для решения тех новых задач, ко-

торые стоят перед экономикой Украины 

в целом и еѐ промышленностью в част-

ности на современном этапе развития. 

 

Современные особенности моне-

тарного механизма стран Еврозоны 

Экономический и институциональ-

ный контекст действия монетарного 

механизма стран еврозоны 

Создание ЕС, объединившего более 

½ млрд жителей континента, знаменует 

принципиально важный этап в историче-

ском процессе сплочения народов Евро-

пы. Как отмечал С. Хантингтон: "Евро-

пейский Союз – это первооснова сущест-

вования традиций Запада в Европе" [86, 

с. 247], поэтому ЕС преимущественно 

заканчивается там, где заканчивается за-

падное христианство и начинаются ислам 

и православие [86, с. 244]. В этом смысле 

этот союз представляет собой современ-

ную форму западной цивилизации, кото-

рая имела преобладающее влияние на все 

другие цивилизации, существовавшие в 

мире, начиная с 1500 г., и знаменовала 

собой процессы модернизации и индуст-

риализации, охватившие всю планету 

[86, с. 496]. Именно в Европе в своѐ вре-

мя сложились основные элементы совре-

менного капитализма и "… нигде, кроме 

Европы, эти элементы капитализма не 

создавали такого мощного сочетания, ко-

торое подтолкнуло европейские государ-

ства к территориальному завоеванию ми-

ра и созданию всесильного и по-

настоящему глобального капиталистиче-

ского мира-экономики" [68, с. 50]. 

Экономические институты, которые 

лежат в фундаменте успехов Запада, 

обычно связывают с коренящимися в за-

падном христианстве хозяйственными 

нормами, поощряющими стремление к 

богатству, трудовое усердие и рацио-

нальную организацию работы. Согласно 

М. Веберу [69, с. 54]: "Техническое при-

менение научного знания, которое стало 

решающим фактором в преобразовании 

жизненного уклада народных масс, воз-

никло благодаря тому, что определѐнные 

начинания получали на Западе экономи-

ческое поощрение". В свою очередь это 

стало возможным в связи с особенным 

социальным устройством западного об-

щества, в частности его рациональной 

структурой права и управления.  

В начале 90-х годов в вопросе рас-

ширения ЕС предпочтение явно отдава-

лось тем государствам, которые в куль-

турном плане принадлежали к Западу и 

были относительно более развиты в эко-

номическом плане [86, с. 247]. С тех пор, 

однако, ситуация существенно измени-

лась и теперь ареал ЕС уже распростра-

няется далеко за пределы Западного ми-

ра, сложившегося в ходе "старой исто-
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рии". И, кроме того, время обнажило ес-

тественные противоречия "мозаичного" 

способа формирования единой Европы. 

Как скептически отмечает влиятельный 

американский The Wall Street Journal 

[61]: "There was … the convenient fiction 

that if you just added up the GDP of the Eu-

ropean Union's expanding list of member 

states, you had an economy whose size ex-

ceeded that of the United States. Didn't this 

make "Europe" an economic superpower? 

There was the convenient fiction that  

Europe didn't need robust military capabili-

ties when it could exert global influence 

through diplomacy and soft power. There 

was the convenient fiction that Europeans 

shared identical values and could thus be 

subject to uniform regulations governing 

crime and punishment. There was the con-

venient fiction that Continentals weren't 

lagging in productivity but were simply 

making an enlightened choice of leisure 

over labor" 
4
.  

В настоящее время бóльшая часть 

стран-членов ЕC входят в еврозону (Euro 

Area, EA) – валютный союз, объединяю-

щий 19 стран Европейского Союза (Ав-

стрия, Бельгия, Германия, Греция, Ир-

ландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, 

Литва 
5
, Люксембург, Мальта, Нидерлан-

                                                           
4
 "Это была … удобная фикция, что если вы 

просто просуммировали ВВП из расширяющего 
списка стран-членов Европейского Союза, то по-
лучили экономику, превосходящую по размерам 
экономику Соединѐнных Штатов. Разве это не 
сделало "Европу" экономической супердержавой? 
Это была удобная фикция, что Европе не нужен 
крепкий военный потенциал, если она может ока-
зывать глобальное влияние через дипломатию и 
мягкую силу. Это была удобная фикция, что евро-
пейцы разделяют идентичные ценности и могут 
таким образом быть субъектом унифицированных 
правил, регулирующих преступления и наказания. 
Это была удобная фикция, что жители континента 
не отстают в производительности, а просто дела-
ют просвещѐнный выбор в пользу досуга вместо 
труда". 

5
 Литва вошла в состав еврозоны с 1 января 

2015 г. 

ды, Португалия, Словакия, Словения, 

Финляндия, Франция и Эстония) с более 

чем 330 млн жителей. ВВП зоны евро 

приближается к $12 трлн, на еѐ долю 

приходится более 13% мировой торговли 

товарами и услугами [52] и она имеет 

высокий коэффициент монетизации эко-

номики (более 150% ВВП) (рис. 2). 

С появлением евро в мире фактиче-

ски сложилась ещѐ одна валютная зона, 

которая распространила своѐ влияние на 

многие страны за пределами ЕС. За эф-

фективность денежно-кредитной полити-

ки в ней отвечает Европейский центро-

банк, управляемый президентом и сове-

том глав национальных центральных 

банков. Основной задачей ЕЦБ является 

удержание под контролем инфляции. 

Влияние на политику в отношении зоны 

евро и еѐ валюты имеет также Еврогруп-

па, которая состоит из министров финан-

сов соответствующих стран. 

Ключевым событием, которое зада-

ло траекторию развития экономики евро-

зоны в течение последних лет, стал кри-

зис суверенных долгов ряда стран, эко-

номические показатели которых крити-

чески нарушали критерии Пакта ста-

бильности и роста (Stability and Growth 

Pact, SGP 
6
) (рис. 3). 

 

                                                           
6
 Пакт стабильности и роста – это соглаше-

ние между 28 государствами-членами ЕС об обес-
печении и поддержании стабильности экономиче-
ского и валютного союза (EMU), основанное на 
статьях 121 и 126 Договора о создании ЕС (с по-
правками, принятыми в 1993 г. в Маастрихте). 
Пакт, подписанный в Амстердаме в 1997 г., пре-
дусматривает финансовый мониторинг членов 
Европейской комиссии и Совета министров, а 
также составление ежегодных рекомендаций по 
обеспечению выполнения требований SGP на 
среднесрочную перспективу. Критерии, которые 
обязались соблюдать члены ЕС (Маастрихтские 
критерии), таковы: годовой дефицит бюджета не 
более 3% ВВП; государственный долг менее 60% 
ВВП или приближается к этому уровню [17]. 
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Составлено по источнику [89]. 

 

Рис. 2. ВВП (с учѐтом ППС) и коэффициент монетизации экономики  

(М2 в% к ВВП) некоторых ведущих стран мира 
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Составлено по источнику [90]. 

 

Рис. 3. Дефициты бюджета и государственные долги некоторых европейских стран 

 в 2009 г. с позиций соблюдения требований Пакта стабильности и роста 
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Долговой кризис в зоне евро начал-

ся в 2009 г. с роста государственной за-

долженности Португалии, Испании, Ита-

лии, Греции (PIIGS) и Исландии. Резуль-

татом введения единой европейской ва-

люты в этих странах стало резкое сниже-

ние стоимости заимствований, подогрев-

шее неоправданно оптимистичные ожи-

дания возрастания среднедушевых дохо-

дов до уровня показателей наиболее раз-

витых держав европейского Севера. Всѐ 

это, в свою очередь, спровоцировало рост 

внутреннего спроса, повышение цен на 

неторгуемые товары и опережающий 

рост зарплат трудящихся по сравнению с 

производительностью труда, что в ко-

нечном счѐте обусловило падение конку-

рентоспособности национальных эконо-

мик и разбухание государственных рас-

ходов [70, с. 5].  

Хотя очевидно, что глубинные кор-

ни кризиса следует всѐ же искать в фун-

даментальной неравномерности и фраг-

ментарности европейской интеграции, в 

том, что страны еврозоны сильно разли-

чаются по качеству институтов и уровню 

экономического развития: если, напри-

мер, в 2011 г. в среднем по 17 странам 

этой зоны показатель ВВП с учѐтом ППС 

составил 108% от среднего по ЕС-27, то в 

Люксембурге он достигал 274%, Герма-

нии – 120%, зато, например, в Португа-

лии – только 77%, а Словакии – 73% [36]. 

Кроме того, важно принимать во внима-

ние, что еврозона не является идеальным 

пространством с точки зрения мобильно-

сти рабочей силы в связи с наличием 

серьѐзных языковых и культурных барь-

еров [74, с. 81].  

В таких особых условиях введение 

евро и единых правил его регулирования 

уменьшило возможности синхронизации 

бизнес-циклов отдельных стран-членов 

[71, с. 9]. Поскольку EMU предусматри-

вает централизованное управление про-

центными ставками и обменным курсом 

валюты, постольку национальные прави-

тельства оказались лишѐнными важных 

инструментов антициклического регули-

рования, а единая монетарная политика 

не в полной мере отвечает специфиче-

ским потребностям отдельных госу-

дарств. Например, когда в 2011 г. ЕЦБ 

повысил процентную ставку из-за опасе-

ний роста инфляции в Германии, это 

противоречило интересам Португалии, 

Греции и Италии, находившимся тогда в 

состоянии рецессии [74, с. 80]. Всѐ это 

свидетельствует о том, что "… отсутст-

вие механизма управления межстрано-

выми структурными различиями (что 

возможно, например, в стране, основан-

ной на принципе федерализма) является, 

без сомнения, слабостью зоны евро" [83, 

с. 8] .  

Таким образом, кризис ещѐ раз 

подчеркнул важность таких институцио-

нальных факторов, как path dependence, а 

также тесной взаимосвязи и взаимозави-

симости национальных экономик ЕС, 

особенно в зоне евро, когда реформы или 

их отсутствие в одной стране влияют на 

эффективность функционирования всех 

остальных. В свою очередь, это во мно-

гом объясняет те проблемы, с которыми 

столкнулись страны еврозоны в процессе 

восстановления национальных экономик 

после долгового кризиса.  

Ещѐ задолго до его начала страны-

члены начали нарушать Маастрихтские 

критерии SGP, особенно по нормам де-

фицита бюджета (не более 3% ВВП). Не 

удивительно, что во время обострения 

кризиса ситуация также не улучшилась: 

например, в 2012 г., когда ВВП зоны евро 

сократился на 0,8%, только семь стран 

EMU отвечали этому критерию – Герма-

ния, Люксембург, Финляндия, Австрия, 

Мальта, Италия и Бельгия [10]. 

В I кв. 2013 г. уровень государст-

венного долга еврозоны составил 92,2% 

ВВП по сравнению с 90,6% в конце IV 

кв. 2012 г. [10]. В целом по странам ЕС 

этот показатель возрос с 85,2 до 85,9%. 
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Самые высокие его значения, что вполне 

объяснимо, наблюдались в странах PIIGS – 

Греции (160,5%), Италии (130,3%), Пор-

тугалии (127,2%), Ирландии (125,1%), а 

самые низкие – в Эстонии (10,0%) и 

Люксембурге (22,4%). Для сравнения: в 

2008 г. совокупный государственный долг 

стран еврозоны составил 66,2% ВВП, а в 

2010 г. – 80%. Наибольший же прирост 

уровня государственного долга в 2013 г. 

наблюдался именно в тех странах, кото-

рые активно пытались его сократить: 

Греции (24,1%), Ирландии (18,3%), Ис-

пании (15,2%), Португалии (14,9%) [74, 

с. 81]. Указанные негативные тенденции 

продолжились в 2014 г. – государствен-

ный долг в зоне евро поднялся на 1,2 п. п., 

с 92,7% ВВП в последнем кв. 2013 г. до 

93,9% в первые три месяца 2014 г. В I кв. 

2014 г. уровень задолженности в Еврозо-

не впервые превысил порог € 9 трлн 

($12,2 трлн) [9].  

Неустойчивую и не самую лучшую 

динамику продемонстрировал также ре-

альный ВВП стран еврозоны. Со II кв. 

2011 г. он снижался шесть кварталов 

подряд. Выйти на позитивную динамику 

удалось только во II кв. 2013 г., в первую 

очередь, благодаря положительным пока-

зателям двух крупнейших экономик ре-

гиона – Германии (0,7%) и Франции 

(0,5%) [74, с. 81]. Тем не менее в целом 

ВВП еврозоны по итогам 2013 г. сокра-

тился на 0,4%. И только в 2014 г. здесь 

обозначился вялый рост на уровне 0,9% 

(в том числе в Германии 1,6% и во Фран-

ции 0,4% [16]). Последние данные свиде-

тельствуют о наметившихся определѐн-

ных позитивных переменах в европей-

ской экономике, хотя вероятность нового 

спада также исключать нельзя [73]. 

Проблемы с ростом реального ВВП 

идут в увязке с чрезмерно низкой инфля-

цией, которая уже долгое время держится 

на уровне намного ниже целевого. В зоне 

евро в годовом исчислении инфляция со-

ставила -0,2% в декабре 2014 г. по срав-

нению с 0,3% в ноябре 2014 г. Это был 

самый низкий уровень из числа зарегист-

рированных с сентября 2009 г. В декабре 

2013 г. инфляция была несколько луч-

ше – 0,8%. В ЕС в целом в годовом ис-

числении инфляция составила -0,1% в 

декабре 2014 г. по сравнению с 0,3% в 

ноябре. Годом ранее этот показатель до-

стигал уровня 1,0% [14]. Такая ситуация 

вызывает закономерное беспокойство у 

властей ЕС, которые опасаются, что про-

должение периода затяжной дефляции 

может заставить потребителей сдержи-

вать расходы в ожидании дальнейшего 

падения цен, со всеми вытекающими от-

сюда негативными последствиями. 

Несколько лучше обстоят дела в 

сфере занятости. В еврозоне сезонно вы-

ровненный уровень безработицы соста-

вил 11,4% в декабре 2014 г. по сравне-

нию с 11,5% в ноябре 2014 г. и с 11,8% в 

декабре 2013 г. Это самый низкий пока-

затель с августа 2012 г., хотя он всѐ ещѐ 

намного выше уровня докризисного пе-

риода (менее 7,5% в I кв. 2008 г.). В EС в 

целом уровень безработицы составил 

9,9% в декабре 2014 г. по сравнению с 

10,0% в ноябре 2014 г. и с 10,6% в декаб-

ре 2013 г. По оценкам Eurostat в декабре 

2014 г. безработными были 24,1 млн чел. 

в ЕС, из которых 18,1 млн чел. – в зоне 

евро. Относительно декабря 2013 г. уро-

вень безработицы снизился на 1,7 млн 

чел. в ЕС и на 0,7 млн чел. в зоне евро 

[15]. 

В комплексе все эти данные свиде-

тельствуют о том, что наблюдаемые в 

последнее время положительные тенден-

ции в экономике ЕС нельзя рассматри-

вать как окончательное и полное реше-

ние проблем рецессии. Восстановление 

экономики остаѐтся вялым (по итогам 

2014 г. рост ВВП составил 1,42% в ЕС и 

0,83% в зоне евро [60]), в том числе из-за 

проблем с высоким уровнем безработи-

цы, которую не удаѐтся сократить до 

значений докризисного периода, проблем 
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с дефляцией, ростом суверенных долгов 

и вялым восстановлением кредитования 

реального сектора экономики. Банков-

ская система еврозоны продолжает испы-

тывать проблемы, капитализация многих 

банков остаѐтся недостаточной и для их 

финансового оздоровления требуются 

дальнейшие интеграционные меры. Вме-

сте с тем институциональные особенно-

сти стран-членов еврозоны препятствуют 

решительным шагам в направлении про-

движения Банковского союза, призванно-

го усилить пруденциальные требования к 

банкам, улучшить защиту вкладчиков и 

правила управления банкротствами [18]. 

Например, на саммите ЕС в мае 2013 г. 

было решено, что ЕЦБ получает кон-

троль над 200 крупнейшими банками ев-

розоны, в то время как начальным пред-

ложением Европейской комиссии было 

уполномочить ЕЦБ контролировать все 

банки этой зоны [59].  

Многие экономисты связывают на-

дежды на выход из долгового кризиса с 

улучшениями в экономике Германии, ко-

торая является ведущей среди стран ев-

розоны и продемонстрировала относи-

тельно высокий рост в 2014 г. (1,6% по 

сравнению с 2013 г. [8], что даже больше, 

чем предсказывали эксперты). Однако, 

во-первых, в целом долгосрочное влия-

ние ФРГ на экономический рост в других 

государствах Европы не следует пере-

оценивать. Тем более, что по оценкам 

специалистов Германия сама быстро реа-

гирует на экономические шоки и таким 

образом передаѐт негативные импульсы 

другим странам еврозоны [52]. И, во-

вторых, нынешнее еѐ стратегическое по-

ложение также не является блестящим. 

Например, ещѐ недавно, в октябре 

2014 г., индекс деловой активности Ifo – 

один из важнейших индикаторов эконо-

мики ФРГ, основанный на ежемесячных 

опросах около 7000 фирм в промышлен-

ности, строительстве, оптовой и рознич-

ной торговли, – снизился шестой раз 

подряд и оказался на самом низком уров-

не с декабря 2012 г. [7]. Ожидаемые в 

2015 г. темпы роста экономики ФРГ 

(2,1% ВВП) [75], хотя и считаются отно-

сительно хорошими для еврозоны, но всѐ 

ещѐ существенно отстают от прогнози-

руемого среднемирового уровня (3,5%). 

Поэтому драйверами позитивных 

перемен для стран Еврозоны скорее мо-

гут стать США и динамично растущие 

страны Азиатско-Тихоокеанского регио-

на, которые являются важными торговы-

ми партнѐрами и потребителями евро-

пейской продукции. Но для этого следует 

приложить больше усилий по углубле-

нию трансграничной интеграции в гло-

бальные цепочки создания стоимости. 

Как отмечают специалисты Institut der 

deutschen Wirtschaft (Köln): "The econo-

mic framework provided by the EU (and 

Member States) should enable more and 

more companies to become sufficiently  

attractive to join forces with the frontrun-

ners" 
7 

[42, с. 135]. 

Еврозона оказывает сильное влия-

ние на экономики развивающихся стран 

Центральной, Восточной и Юго-Восточ-

ной Европы (Central, Eastern and South-

eastern Europe, CESEE) – Чехии, Венгрии, 

Польши, Словакии, Словении, Эстонии, 

Латвии, Литвы, Албании, Боснии и Гер-

цеговины, Болгарии, Хорватии, Македо-

нии, Черногории, Румынии, Сербии, Бе-

ларуси, Молдовы, России, Украины, 

Турции. За последние 20 лет торговые 

связи между странами ЕС и CESEE укре-

пились. Экспорт стран Западной Европы 

в страны CESEE увеличился с 1% ВВП в 

1995 г. до 3,25% в 2010 г. и сейчас пре-

вышает экспорт в страны Азии и запад-

ного полушария Земли [64, с. 26]. В свою 

очередь для стран CESEE Западная Ев-

                                                           
7
 "Экономические условия, предоставляе-

мые ЕС (и государствами-членами), должны по-
зволять все большему и большему числу компа-
ний становиться достаточно привлекательными, 
чтобы объединить свои силы с лидерами". 
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ропа – крупнейший экспортный рынок, 

более важный, чем рынки самих стран 

CESEE. Финансовые секторы в обоих ре-

гионах также стали более интегрирован-

ными. Иностранные банки из Западной 

Европы контролируют в среднем более 

60% активов банковской системы регио-

на CESEE. Доля иностранного капитала в 

банках CESEE варьирует от 35% в Рос-

сии, Турции, Словении и Беларуси до бо-

лее 80% в Боснии, Чехии, Хорватии, Эс-

тонии, Румынии и Словакии [64, с. 27]. 

Согласно расчѐтам МВФ 1% изме-

нения темпов экономического роста в 

Западной Европе вызывает примерно 1% 

их изменения в странах CESEE [67]. По-

этому с IV кв. 2013 г. вслед за тенден-

циями к восстановлению экономик в За-

падной Европе начался процесс оздоров-

ления и в регионе CESEE. Впрочем, в 

ближайшие годы прогресс в этом на-

правлении может быть незначительным. 

По оценкам специалистов Всемирного 

банка темпы экономического роста в 

странах Европы и Центральной Азии с 

эмерджентным типом экономики оста-

нутся низкими, в том числе в связи с кри-

зисом в Украине и незавершѐнностью 

долгосрочных реформ. Ожидается, что 

рост ВВП региона по итогам 2015 г. со-

ставит только 2,1% [67]. 

С позиций Украины это свидетель-

ствует о том, что, во-первых, экономиче-

ская ситуация в стране могла быть на-

много лучше, чем та, которая фактически 

наблюдается. И, во-вторых, что даль-

нейшее развитие событий в националь-

ной экономике во многом зависит от то-

го, насколько эффективным будет оче-

редной раунд политики монетарного сти-

мулирования в странах еврозоны. 

 

Европейский долговой кризис и  

монетарное стимулирование экономик 

стран еврозоны в 2007-2014 гг. 

Начиная с 2007 г., когда ипотечный 

кризис в США начала перерастать в гло-

бальный финансовый, можно выделить 

три основных периода, в рамках которых 

происходила адаптация денежно-

кредитной политики ЕЦБ к меняющейся 

ситуации в экономике и финансовом сек-

торе (табл. 1). 

Сначала для борьбы с европейским 

долговым кризисом в ЕС был создан 

временный механизм в виде Европей-

ского фонда финансовой стабильности 

(European Financial Stability Facility, EFSF 

[25]). Решение о его организации было 

принято 27 странами-членами ЕС 9 мая 

2010 г., а уже в январе 2011 г. EFSF эми-

тировал пятилетних облигаций на сумму 

€5 млрд. Это позволило ему привлечь 

€44,5, что стало рекордной суммой для 

рынка государственных облигаций в Ев-

ропе [39]. 

В конце 2011 г. была достигнута 

договорѐнность о замене EFSF постоян-

ным фондом – Европейским механизмом 

стабильности (European Stability Mecha-

nism, ESM), который является важным 

компонентом комплексной стратегии ЕС 

по обеспечению финансового благополу-

чия в еврозоне [29]. ESM начал свою дея-

тельность 8 октября 2012 г. Как и его 

предшественник, он предоставляет по-

мощь государствам, которые испытыва-

ют трудности с финансированием расхо-

дов. 

31 января 2011 г. Саммит ЕС одоб-

рил "Договор о стабильности, координа-

ции и управлении в экономическом и ва-

лютном союзе" ("Treaty on Stability, Co-

ordination and Governance In the Economic 

and Monetary Union" [35]), ключевым 

принципом которого стало ужесточение 

требований к сбалансированности бюд-

жетов стран-участниц. В частности, был 

ограничен структурный дефицит бюдже-

тов уровнем 0,5% ВВП по рыночным це-

нам вместо прежних 3% (п. "b" ст. 3), а 

отношение государственного долга к 

ВВП, согласно требованиям договора, 

должно приближаться к 60% ВВП. 
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Таблица 1 

Мероприятия антикризисной политики в Еврозоне в 2007-2010 гг. 

Этап Характеристика Мероприятия 

Адаптация 

операционного 

механизма де-

нежно-кредит-

ной политики 

ЕЦБ в кризис-

ной ситуации 

(2007-2008 гг.) 

Системный финансовый 

кризис, высокая инфляция, 

обусловленная ростом цен 

на энергоносители, низкая 

деловая активность 

Стабилизация денежного рынка путѐм 

предоставления дополнительной ликвид-

ности банковскому сектору. 

Изменение подхода к распределению ли-

квидности с помощью основных опера-

ций рефинансирования (MRO). 

Проведение дополнительных долгосроч-

ных операций по рефинансированию со 

сроком погашения три и шесть месяцев 

Переход к не-

стандартным 

методам регу-

лирования 

(2008-2009 гг.) 

Резкое снижение экономи-

ческих прогнозов, обвальное 

падение рынков, лавинооб-

разный поток списаний ак-

тивов с балансов банков, 

острейший кризис доверия в 

банковском секторе 

Политика "дешѐвых денег", направлен-

ная на стимулирование кредитования, 

агрессивное снижение процентных ста-

вок, реализация нестандартных про-

грамм, продолжение политики стимули-

рования деловой активности. 

Предоставление банковскому сектору 

неограниченного объѐма ликвидности. 

Расширение списка активов, принима-

емых в качестве обеспечения 

Поиск страте-

гий выхода из 

программ сти-

мулирования  

(2009-2010 гг.) 

Рост безработицы, сокраще-

ние объѐмов кредитования, 

сохранение дефляционных 

рисков, рост фондовых и 

товарных рынков 

Предоставление дополнительных объѐ-

мов ликвидности с целью стабилизации 

краткосрочных ставок межбанковского 

рынка и их сближения с официальной 

ставкой 
 

Составлено по источнику [79].  

 

Со стороны ЕЦБ антикризисная 

стратегия предусматривала реализацию 

комплекса мер интервенционистского 

характера. В частности, в 2011 г. ЕЦБ во-

зобновил действие программы "Securities 

Markets Programme" (SMP), запущенную 

ещѐ в 2010 г. в ответ на массовый сброс 

инвесторами греческих государственных 

бумаг. Она была предназначена для про-

ведения интервенций на рынках гособли-

гаций и снижения тем самым доходности 

по европейским государственным бума-

гам [80]. 

В 2012 г. Европейское банковское 

управление (European Banking Authority, 

EBA) – независимый орган ЕС, призван-

ный обеспечивать эффективное и после-

довательное пруденциальное регулиро-

вание и надзор в рамках всего европей-

ского банковского сектора [12] – разра-

ботало план рекапитализации банков и 

избавления их от "плохих" кредитов и 

других проблемных активов. Европей-

ским банкам в рамках этого плана пред-

полагалось выделить €106,5 млрд. По 

данным EBA банкам Греции требовалось 

€30 млрд, Испании – 26,2, Италии – 14,8 

млрд. В конце января 2012 г. 31 европей-

ский банк представил план пополнения 

капитала на сумму €115 млрд, среди ко-
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торых Commerzbank (второй по активам 

в Германии) и Monte dei Paschi di Siena 

(третий в Италии). Источники рекапита-

лизации – продажа активов, в том числе 

пакетов в других финансовых организа-

циях, займы у инвесторов или налогопла-

тельщиков [80]. 

В сентябре 2012 г. ЕЦБ запустил 

программу прямых монетарных операций 

(Outright Monetary Transactions, OMT), 

которая предусматривала потенциально 

неограниченную покупку облигаций 

стран Евросоюза, сильней всего постра-

давших от мирового финансового кризи-

са. По оценке М. Драги – председателя 

ЕЦБ с ноября 2011 г., – эта программа 

сыграла ключевую роль в стабилизации 

финансовых рынков, на фоне которой 

выиграли практически все экономиче-

ские агенты, включая корпорации, банки 

и сектор недвижимости [81]. 

После утверждения этой програм-

мы, направленной на снятие "необосно-

ванных ожиданий распада еврозоны", за-

метно снизились доходности долгосроч-

ных гособлигаций Испании, Италии, Ир-

ландии и Португалии, многие банки 

вновь получили доступ к полноценному 

фондированию, прекратился отток депо-

зитов. Кроме того, программа OMT по-

зволила уменьшить степень фрагмента-

ции европейских финансовых рынков, 

характеризующуюся сильным разбросом 

размеров процентных ставок по ссудам, 

предлагаемым правительствам и частным 

компаниям [53]. 

На фоне слабости экономики евро-

зоны, низкой инфляции (значительно 

ниже целевого уровня) и депрессивного 

состояния кредитных процессов ЕЦБ 

весной 2013 г. принял такие основные 

решения в сфере монетарного регулиро-

вания [21; 54]: 

снижение ставки рефинансирования 

(refinancing rate, RR) с 0,75 до 0,5%; 

снижение ставки по кредитам ЕЦБ 

(marginal lending facility, MLF) с 1,5 до 

1,0%; 

сохранение депозитной ставки ЕЦБ 

(deposit rate, DR) неизменной на уровне 

0,0%; 

сохранение сверхмягкой политики 

до июля 2014 г.; 

продолжение неограниченных по 

объѐму операций MRO (main refinancing 

operations) и 3-месячных LTRO (long term 

refinancing operation) до конца IV кв. 

2014 г.; 

начало переговоров с европейскими 

институтами по вопросам функциониро-

вания рынка активов, доходы от которых 

обеспечиваются платежами по кредитам 

нефинансовых организаций (asset-backed 

securities, ABS). 

Впоследствии центробанк ещѐ не-

однократно снижал ключевые процент-

ные ставки. В частности, ставка рефи-

нансирования начиная с 11 июня 2014 г. 

была понижена до 0,15%. В том же меся-

це ЕЦБ объявил о дополнительных мерах 

смягчения денежно-кредитной политики 

ради борьбы с угрозами дефляции и тор-

можения экономики – запуске новых 

программ целевого долгосрочного креди-

тования банков (targeted longer-term refi-

nancing operations, TLTROs [6]) под фик-

сированную ставку 0,15% на сумму на 

€400 млрд за 4 года и о скупке "простых 

и прозрачных" ценных бумаг, обеспечен-

ных активами (ABS) [57]. 

В сентябре 2014 г. ставка рефинан-

сирования была понижена в очередной 

раз – теперь уже до 0,05%.  

Несколько позже, в октябре 2014 г., 

ЕЦБ принял решение оставить неизмен-

ной основную процентную ставку в раз-

мере 0,05%. В ходе состоявшейся пресс-

конференции М. Драги заявил о том, что 

Совет управляющих принял решение по 

ключевым параметрам программ количе-
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ственного смягчения, которые будут 

продолжаться в течение примерно двух 

лет и могут оказать сильное влияние на 

баланс ЕЦБ [80]. 

Новые меры центробанка нацелены 

на поддержку отдельных сегментов рын-

ка, играющих ключевую роль в финанси-

ровании экономики, улучшение функ-

ционирования монетарного механизма, 

упрощение доступа к кредитным ресур-

сам для большей части экономики, смяг-

чение денежно-кредитной политики и 

повышение эффективности управления 

ключевыми процентными ставками. 

Кроме сферы денежно-кредитного регу-

лирования применение этих мер также 

призвано способствовать улучшению 

долгосрочных инфляционных ожиданий, 

имеющих важное значение для поддер-

жания целевых темпов инфляции (ниже 

2,0%, но близко к этому уровню). 

Когда в декабре 2014 г. инфляция в 

еврозоне стала отрицательной, ЕЦБ при-

нял решение об использовании монетар-

ного инструмента, который ранее помог 

снять многие финансовые проблемы в 

США, а именно начать выкупать долги 

европейских стран на вторичном рынке 

(у банков). М. Драги 22 января 2015 г. 

объявил, что Центробанк запускает про-

грамму количественного смягчения, пре-

дусматривающую выкуп государствен-

ных ценных бумаг на €60 млрд ежеме-

сячно. Программа будет действовать до 

сентября 2016 г., а общий объѐм ликвид-

ности, который поступит в европейскую 

экономику, составит €1,1 трлн [82]. 

Действия ЕЦБ по поддержке фи-

нансовых рынков, предпринятые в по-

следние годы, уже приносят свои плоды 

для реальной экономики, хотя восстанов-

ление всѐ ещѐ остаѐтся слабым и неус-

тойчивым [41], а среди его главных рис-

ков остаются высокая безработица и де-

фляция, которые мешают внутреннему 

потреблению стать надѐжным драйвером 

хозяйственного восстановления. 

Оглядываясь назад, можно прийти к 

выводу, что в последние годы ЕЦБ дей-

ствовал в целом довольно успешно, ак-

тивно реагируя на кризис. Очевидно, что 

в случае необходимости он будет и в 

дальнейшем предпринимать шаги, на-

правленные на поддержание стабильно-

сти EMU. Тем не менее очевидно, что 

программы монетарного стимулирования 

ЕЦБ имеют свои пределы и не могут 

служить универсальными инструментами 

решения всех проблем, связанных с дол-

говым кризисом в зоне евро. В частности, 

ЕЦБ не может непосредственно предос-

тавлять капитал предприятиям или вли-

ять на решения банков по оценке креди-

тоспособности индивидуальных заѐмщи-

ков. Монетарная политика ЕЦБ не в со-

стоянии также самостоятельно "нарисо-

вать" реальный экономический рост в 

условиях, когда конкурентоспособность 

предприятий снижается и экономика 

стагнирует [53]. 

Определяя перспективы дальней-

ших действий ЕЦБ по преодолению кри-

зисных явлений в зоне евро, М. Драги 

отметил важность комплексного подхода 

и координации монетарной и фискальной 

политик: "Monetary policy is focused on 

maintaining price stability over the medium 

term and its accommodative stance contrib-

utes to supporting economic activity. How-

ever, in order to strengthen investment ac-

tivity, job creation and potential growth, 

other policy areas need to contribute deci-

sively. In particular, the legislation and im-

plementation of structural reforms clearly 

need to gain momentum in several coun-

tries. This applies to product and labour 

markets as well as to actions to improve the 

business environment for firms. As regards 

fiscal policies, euro area countries should 

not unravel the progress already made and 
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should proceed in line with the rules of the 

Stability and Growth Pact. … The Pact 

should remain the anchor for confidence in 

sustainable public finances, and the existing 

flexibility within the rules should allow 

governments to address the budgetary costs 

of major structural reforms, to support de-

mand and to achieve a more growth-friendly 

composition of fiscal policies. A full and 

consistent implementation of the euro area‟s 

existing fiscal and macroeconomic surveil-

lance framework is key to bringing down 

high public debt ratios, to raising potential 

growth and to increasing the euro area‟s re-

silience to shocks" 
8
 [11]. 

Очевидно, что именно такой ком-

плексный подход имеет бóльшие шансы 

для достижения поставленных целей. 

 

                                                           
8
 "Денежно-кредитная политика ориенти-

рована на поддержку ценовой стабильности в 
среднесрочной перспективе, а еѐ стимулирующая 
направленность способствует сохранению дело-
вой активности. Однако, для усиления инвестици-
онной деятельности, процессов создания рабочих 
мест и потенциала роста решающий вклад долж-
ны внести другие сферы экономической полити-
ки. В частности, в ряде стран явно нужно наби-
рать темпы в части законодательного обеспечения 
и реализации программ структурных реформ. Это 
касается рынков товаров и труда, а также меро-
приятий по улучшению бизнес-среды для пред-
приятий. Что же касается фискальной политики, 
странам зоны евро не следует отступать от уже 
достигнутого прогресса и они должны действо-
вать в соответствии с правилами Пакта о стабиль-
ности и росте. … Пакт должен оставаться якорем, 
который даѐт уверенность в устойчивости госу-
дарственных финансов, а имеющаяся гибкость в 
рамках правил должна давать возможность прави-
тельствам направлять бюджетные расходы на 
главные структурные реформы, чтобы поддержать 
спрос и обеспечить более благоприятную для рос-
та структуру бюджетной политики. Полная и по-
следовательная реализация действующей в Евро-
зоне системы финансового и макроэкономическо-
го надзора является ключом к снижению высокого 
уровня государственного долга, наращивание по-
тенциала роста и повышения устойчивости зоны 
евро к шокам". 

Эффективность действия моне-

тарного механизма стран еврозоны 

а) Динамика процентных ставок 

В течение рассматриваемого перио-

да (2007-2014 гг.) ключевые процентные 

ставки ЕЦБ демонстрировали устойчи-

вые тенденции к снижению (табл. 2), что 

в свою очередь отразилось на ставках по 

депозитам и доступности кредитов – как 

потребительских, так и деловых (рис. 4).  

Такая ситуация свидетельствует о 

последовательных действиях монетарных 

властей EMU по содействию (в пределах 

возможного) конкурентоспособности ев-

ропейских товаропроизводителей и ско-

рейшему восстановлению экономики по-

сле кризиса методами процентной поли-

тики. Основными мотивами таких дейст-

вий стали укрепление евро и дефляцион-

ные риски, поскольку рост потребитель-

ских цен в еврозоне много месяцев под-

ряд оставался ниже целевых 2%. 

В этой связи следует отметить, что 

в зоне евро банковское финансирование 

(bank-based financing) имеет большее 

значение, чем рыночное финансирование 

(market-based financing), которое тради-

ционно преобладает, например в США. 

Неудивительно, что это сказывается на 

процентной политике ЕЦБ. Дело в том, 

что количественное смягчение (quantita-

tive easing, QE), использованное ФРС 

США, в определѐнных аспектах отлича-

ется от кредитного смягчения (credit eas-

ing, CE), в большей степени практику-

емого ЕЦБ. 

В частности, "… quantitative easing 

has traditionally focused on buying longer-

term government bonds from banks. The 

idea is twofold: first, sovereign yields serve 

as a benchmark for pricing riskier privately 

issued securities. When long-term govern-

ment bonds are purchased, the yields on pri-

vately issued securities are expected to de-

cline in parallel with those on government 

bonds. Second, if long-term interest rates 

were to fall, this would stimulate longer-term 
 



––––––––––––––––––––––   Економіка промисловості      Экономика промышленности   –––––––––––––––––––––– 

ISSN 1562-109X  
 

  2015, № 2 (70) 
  

 

 

47 

Таблица 2 

Ключевые годовые процентные ставки ЕЦБ, % [20] 

Год 
Начало 

действия 

Депозитная 

ставка ** 

Главные операции  

по рефинансированию * 
Предельная 

кредитная 

ставка *** 

Тендеры с фикси-

рованной ставкой 

Тендеры с плаваю-

щей ставкой 

фиксированная 

ставка 

минимальная ставка 

предложения 

2014 10 Sep. -0,20 0,05 – 0,30 

 
11 Jun. -0,10 0,15 – 0,40 

2013 13 Nov. 0,00 0,25 – 0,75 

 
8 May 0,00 0,50 – 1,00 

2012 11 Jul. 0,00 0,75 – 1,50 

2011 14 Dec. 0,25 1,00 – 1,75 

 
9 Nov. 0,50 1,25 – 2,00 

 
13 Jul. 0,75 1,50 – 2,25 

 
13 Apr. 0,50 1,25 – 2,00 

2009 13 May 0,25 1,00 – 1,75 

 8 Apr. 0,25 1,25 – 2,25 

 11 May 0,50 1,50 – 2,50 

 
21 Jan. 1,00 2,00 – 3,00 

2008 10 Dec. 2,00 2,50 – 3,00 

 
12 Nov. 2,75 3,25 – 3,75 

 
15 Oct. 3,25 3,75 – 4,25 

 
9 Oct. 3,25 – – 4,25 

 
8 Oct. 2,75 – – 4,75 

 
9 Jul. 3,25 – 4,25 5,25 

2007 13 Jun. 3,00 – 4,00 5,00 
 

* Основная ставка рефинансирования (Main Refinancing Rate, MRR) – это предельная ставка кре-

дитования, которая является эквивалентом ставки по федеральным фондам США. По этой ставке банки с 

депозитами в ЕЦБ должны торговать ими друг с другом, и как таковая она определяет стоимость самых 

дешѐвых денег в Еврозоне [40]. 

** Депозитная ставка ЕЦБ (Deposit Rate, DR) – это ставка, которая выплачивается ЕЦБ по депози-

там овернайт, размещѐнным банками еврозоны. Обычно эта опция не является предпочтительной из-за 

очень низкого процента (в настоящее время на 25 б. п. ниже основной ставки рефинансирования) [40]. 

*** Предельная кредитная ставка ЕЦБ (Marginal Lending Rate, MRL) – это эквивалент дисконтного 

окна ФРС США. Данный инструмент действует как крайнее средство для финансовых учреждений, ко-

торые не в состоянии получить финансирование на внутреннем рынке. Запрашивая дополнительные 

фонды от ЕЦБ, учреждения соглашаются выплатить более высокую процентную ставку, чем на межбан-

ковском рынке, но зато решают свои проблемы с ликвидностью. Предельный уровень MRL обычно под-

держивается на 100 б. п. выше главной ставки рефинансирования ЕЦБ, хотя ЕЦБ может изменить MRL в 

ответ на колебания рынка по своему усмотрению. В настоящее время дополнительные издержки по зай-

му от ЕЦБ, вместо межбанковского рынка, составляют 25 б. п. [40]. 
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Составлено по источнику [90]. 

 

Рис. 4. Годовые процентные ставки монетарных финансовых институтов  

по кредитам, номинированным в евро 

 
investments and hence aggregate demand, 
thereby supporting price stability 

9
 [58, c. 4]. 

Что касается кредитного смягчения, 
то это "… a policy that directly addresses 
liquidity shortages and spreads in certain 
(wholesale) market segments through the 

                                                           
9
 "… количественное смягчение традици-

онно сфокусировано на покупках долгосрочных 
государственных облигаций у банков. Идея имеет 
два аспекта: во-первых, доходности суверенных 
облигаций служат в качестве ориентира при цено-
образовании на частным образом эмитированные 
рискованные ценные бумаги. Когда приобретают-
ся долгосрочные государственные облигации, 
ожидается снижение доходов по эмитированным 
частниками ценным бумагам параллельно с до-
ходностью государственных облигаций. Во-
вторых, если долгосрочные процентные ставки 
снижаются, это стимулирует долгосрочные инве-
стиции и, следовательно, совокупный спрос, под-
держивая таким образом ценовую стабильность".  

purchase of commercial paper, corporate 
bonds and asset-backed securities. The ef-
fectiveness of measures which are aimed at 
wholesale financial markets depends on 
their importance in the financing of house-
holds and firms, which varies considerably 
from country to country. (It is notably lower 
in the euro area than in the US, for examp-
le)" 

10
 [58, c. 7]. 

                                                           
10

 .. политика, которая непосредственно об-
ращена на дефициты ликвидности и распростра-
няется на определѐнные (оптовые) сегменты рын-
ка через покупки коммерческих бумаг, корпора-
тивных облигаций и ценных бумаг, обеспеченных 
активами. Эффективность мер, нацеленных на 
оптовые финансовые рынки, зависит от их значе-
ния для финансирования домашних хозяйств и 
предприятий, которое значительно варьирует от 
страны к стране. (В еврозоне оно заметно меньше, 
чем, например, в США)". 

домохозяйствам на потребление 

домохозяйствам на приобретение жилья 

нефинансовым корпорациям (до €1 млн) 

нефинансовым корпорациям (больше, чем €1 млн) 
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Очевидно, что и количественное, и 

кредитное смягчение означают расшире-

ние баланса центрального банка и де-

нежную экспансию. Но при этом, исходя 

из институциональной специфики, на-

пример, ФРС и Банк Англии предпочи-

тают политику количественного смягче-

ния. А в зоне евро, где велика роль бан-

ковского кредитования, ЕЦБ обычно де-

лает акцент на операциях рефинансиро-

вания. Масштабы его нестандартных 

программ выкупа облигаций были суще-

ственно меньше по объѐму, чем анало-

гичные программы ФРС и Банка Англии, 

но могли быть реализованы при любом 

уровне процентных ставок [71, с. 194]. 

Хотя, как уже отмечалось, в январе 

2015 г. ЕЦБ также запустил программу 

количественного смягчения. 

Депозитная ставка, под которую 

ЕЦБ привлекает избыточную ликвид-

ность (избыточные резервы) коммерче-

ских банков в конце каждого рабочего 

дня, в июле 2012 г. была снижена до 

0,0% (см. табл. 2.). В обычных условиях 

ставка рефинансирования (MRR) высту-

пает индикатором для ставки овернайт, 

под которую банки занимают деньги на 

межбанковском рынке (MRL), а мини-

мальную планку для ставки овернайт оп-

ределяет уровень депозитной ставки. Но 

в посткризисной ситуации на банковском 

рынке зоны евро, где под тяжестью объ-

ѐма избыточных резервов, которые со-

ставляли на своѐм пике в марте 2012 г. 

почти €800 млрд, ставки овернайт при-

близились к депозитной ставке [88]. Та-

ким образом, снижение ставки рефинан-

сирования почти не оказывало влияния 

на ставку овернайт. Поэтому, в связи с 

необходимостью поддержания спроса 

через дальнейшее смягчение политики на 

денежном рынке еврозоны, встал вопрос 

о целесообразности снижении депозит-

ной ставки до отрицательного значения. 

Введение отрицательной депозит-

ной ставки неоднократно обсуждалось на 

заседаниях ЕЦБ, но регулятор не сразу 

решился на еѐ введение [87]. Причина – 

значительные риски, включая негативное 

влияние на прибыльность европейских 

банков. Кроме того, есть сомнения в том, 

что только благодаря отрицательной де-

позитной ставке банки начнут активнее 

кредитовать реальный сектор экономики. 

Хотя очевидно, что отрицательная ставка 

по сути представляет собой санкцию за 

отказ от инвестиций в реальный сектор 

экономики (поскольку в момент возврата 

денег со счетов банки получают меньше, 

чем положили на депозит). Поэтому в 

принципе она может способствовать хо-

зяйственному оживлению.  

В конечном счѐте в июне 2014 г. 

председатель ЕЦБ М. Драги объявил, что 

в целях противодействия дефляционным 

ожиданиям ставки по депозитам умень-

шаются от нуля до -0,10%. Тем самым 

ЕЦБ стал первым в мире из главных цен-

тральных банков, который начал исполь-

зовать негативную ставку [3]. Позднее (в 

сентябре 2014 г.) ставка была понижена 

до -0,20%. 

К концу 2014 г. в целом ситуация с 

уровнем процентных ставок и стоимо-

стью кредитных ресурсов в зоне валют-

ного союза заметно изменилась. Так, 

уровень доходности по облигациям, эми-

тированным EFSF, упал за два года более 

чем в 7 раз – с 2,4% летом 2012 г. до 

0,27% по итогам августа 2014 г., ставка 

по заимствованиям на европейском рын-

ке межбанковского кредитования опус-

тилась с 0,33% в апреле 2014 г. до 0,2% в 

августе [53]. В ноябре 2014 г. индикатор 

стоимости займов по новым кредитам 

нефинансовым корпорациям уменьшился 

на 9 б. п. по сравнению с предыдущим 

месяцем до 2,49%. Это было седьмым 

уменьшением подряд с мая 2014 г. Стои-

мость займов по новым кредитам домаш-
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ним хозяйствам для покупки недвижимо-

сти уменьшилася на 6 б. п., до 2,55%. Это 

было десятым уменьшением подряд с 

февраля 2014 г. Наконец, в том же самом 

месяце уменьшилась процентная ставка 

по депозитам корпораций и домашних 

хозяйств. Для процентов по депозитам 

домашних хозяйств это было десятым 

уменьшением подряд с февраля 2014 г. 

[23].  

Все это в комплексе позволяет сни-

жать издержки заимствований для стран-

членов и корпоративных клиентов в ев-

розоне и в комплексе с мерами по стиму-

лированию инвестиций в рискованные 

активы и ослаблением курса евро создаѐт 

дополнительные стимулы для оживления 

европейской экономики. 

 

б) Восстановление процессов кре-

дитования  

Предпринятые монетарными вла-

стями еврозоны шаги по преодолению 

последствий долгового кризиса и стиму-

лированию хозяйственного развития не 

привели к существенному улучшению 

кредитного обеспечения нефинансовых 

корпораций и домохозяйств. Его не са-

мое лучшее состояние, в свою очередь, 

негативно сказывается на экономике ев-

ропейского региона в целом, особенно с 

учѐтом того обстоятельства, что 90% 

долгового финансирования в зоне евро 

приходится именно на банковские ссуды. 

Поэтому данная проблема находится в 

фокусе монетарной политики ЕЦБ, на-

правленной на создание благоприятных 

условий для возобновления кредитова-

ния. 

Как отмечают специалисты МВФ: 

"Corporate debt-to-equity ratios remain ele-

vated in some stressed countries, and the 

deleveraging process is still at an early 

stage. As companies repair their balance 

sheets and reduce debt, this feeds back into 

the banking sector through low demand for 

credit and higher NPLs. As a result of both 

corporate and banking sector deleveraging, 

the credit to the private sector continues to 

shrink" 
11

 [44] (рис. 5-7). 

Как следует из рисунков в течение 

2012-2013 гг. имело место сокращение 

объѐмов кредитования нефинансовых 

корпораций и сферы потребления. Банки 

еврозоны продолжали постепенно уже-

сточать кредитные стандарты и ожидали 

дальнейшего стабильного усиления их 

жѐсткости [33]. При этом уровень про-

сроченной задолженности в банковской 

системе еврозоны поднялся вместе с 

уровнем безработицы. А пока балансы 

банков (особенно периферийных стран) 

перегружены плохими кредитами, мало-

вероятно, что они смогут начать актив-

ное кредитование реального сектора эко-

номики [56]. 

Разумеется, инвестиции в еврозоне 

могут быть восстановлены и без увели-

чения объѐмов кредитования, однако та-

кие "бескредитные" ("creditless") способы 

выхода из рецессии связаны, как прави-

ло, с относительно низким уровнем инве-

стиций и медленными темпами роста 

ВВП. Анализ свидетельствует, что на 

практике только один из пяти случаев 

восстановлений после рецессии был 

"бескредитным". В свою очередь, затя-

нувшееся слабое восстановление с низ-

ким уровнем инвестиций может иметь 

нежелательные долгосрочные последст-

вия в виде снижения потенциального 

объѐма производства, тормозящего ожи-

даемый экономический рост в будущем.

                                                           
11

 "Корпоративные финансовые левериджи 
остаются повышенными в некоторых проблемных 
странах, и процесс сокращения доли заѐмных 
средств все ещѐ находится на ранней стадии. Оз-
доровление балансов и снижение долгов компа-
ний оказывает обратное влияние на банковский 
сектор через низкий спрос на кредиты и высокий 
удельный вес безвозвратных кредитов (Non-
performing loans, NPLs). В результате снижения 
коэффициентов левериджа как корпоративного, 
так и банковского секторов, кредитование частно-
го сектора продолжает сокращаться". 
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Составлено по источнику [44, с. 27]. 
 

Рис. 5. Финансовый леверидж (соотношение заемных и собственных средств) 

 в нефинансовых корпорациях еврозоны (debt-to-equity ratio) 
 

 
Составлено по источнику [90]. 

 

Рис. 6. Годовые темпы роста кредитов нефинансовым и финансовым корпорациям 

(кроме монетарных финансовых институтов, пенсионных и страховых фондов) в ЕС 
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Составлено по источнику [90]. 

 

Рис. 7. Годовые темпы роста кредитов домохозяйствам в ЕС 
 

В 2014 г. ситуация в анализируемой 
сфере деятельности несколько измени-
лась в лучшую сторону. Как отмечают 
специалисты ЕЦБ, во II кв. 2014 г., впер-
вые с 2007 г., банки еврозоны отчитались 
о смягчении кредитных стандартов для 
предприятий. Этот процесс затронул так-
же ипотечные и потребительские ссуды. 
В то же время отмечалось, что " … it has 
to be kept in mind that the level of credit 
standards is still relatively tight" 

12
 [32, с. 1]. 

Кредитные стандарты для всех ка-
тегорий клиентов продолжали свой 
дрейф в сторону смягчения и в после-
дующие отчѐтные периоды. Так, в IV кв. 
2014 г. большинство банков еврозоны 
отчитались о смягчении стандартов по 
кредитам нефинансовым корпорациям и 
домашним хозяйствам, что соответство-
вало новым ожиданиям экономических 
субъектов [34, с. 1]. 

                                                           
12

 " … следует принимать во внимание, что 
уровень кредитоспособности все ещѐ относитель-
но жѐсткий". 

Параллельно вырос нетто процент 
банков, сообщающих о повышении спро-
са клиентов на предоставляемые ими 
кредиты (определяется как разница меж-
ду процентом банков, у которых спрос на 
кредиты растѐт, и процентом банков, от-
читывающихся о снижении спроса). В 
особенности это было характерным для 
кредитов нефинансовым корпорациям и 
потребительским, в то время как спрос на 
ипотечные кредиты стабилизировался на 
достигнутом уровне. При этом особо 
следует отметить, что впервые с середи-
ны 2011 г. существенно повысился спрос 
на кредитование инвестиций в основной 
капитал [34, с. 2].  

Тем не менее в целом, в историче-
ской перспективе, спрос на кредиты в зо-
не евро всѐ ещѐ остаѐтся слабым, особен-
но со стороны нефинансовых корпора-
ций. И поскольку большинство компаний 
и домохозяйств сохраняют осторожность 
в политике расходов, особенно в услови- 
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ях дефляционных тенденций, и часто от-
казываются от использования заѐмных 
средств, спрос не может сильно повы-
ситься вдруг. 

 

в) влияние на фондовый рынок 

Динамика индексов EURO STOXX 50 
13

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наибольшая "просадка" этих рын- 

ков наблюдалась в 2009 г. и была связана 

в том числе с ростом процентных ставок 

по долгосрочным государственным обли-

гациям Греции (рис. 10). Напряжение 

удалось уменьшить в связи с 

монетарными мерами по преодолению 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

  

и STOXX Europe 600 
14

 (рис. 8, 9) свиде-

тельствует, что фондовые рынки Еврозо-

ны постепенно восстанавливаются, хотя, 

как показано на рисунках, до предкри-

зисных значений индексов ещѐ довольно 

далеко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

долгового кризиса, в частности создани-

ем EFCF в 2010 г., что способствовало 

росту курса акций в Европе [49], который 

с переменчивым успехом продолжается 

по настоящее время. 

 

 

 

 

 

                                                           
14

  

____________________________ 

14 
Индекс STOXX Europe 600 является про-

изводным от STOXX Europe Total Market Index 

(ТМИ) и подмножеством индекса STOXX Global 

1800. Индекс STOXX Europe 600 представляет 

компании большой, средней и малой капитализа-

ции из 18 стран Европейского региона: Австрии, 

Бельгии, Чешской Республики, Дании, Финлян-

дии, Франции, Германии, Греции, Ирландии, 

Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, 

Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии и 

Соединѐнного Королевства [63]. 

____________________________ 

13
 Euro Stoxx 50 представляет собой фон-

довый индекс акций еврозоны, разработанный 

STOXX Limited, принадлежащий Deutsche Börse 

Group и SIX Group. Он состоит из пятидесяти 

наиболее ликвидных акций компаний-лидеров из 

12 стран Еврозоны: Австрии, Бельгии, Финлян-

дии, Франции, Германии, Греции, Ирландии, 

Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии 

и Испании [62]. 

 

Составлено по источнику [62]. 
 

Рис. 8. Динамика индекса EURO STOXX 50 
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Составлено по источнику [63]. 

 

Рис. 9. Динамика индекса STOXX Europe 600 

 

 
 

Составлено по источнику [93]. 

 

Рис. 10. Динамика долгосрочных процентных ставок по государственным  

облигациям отдельных стран еврозоны (debt security issued, maturity – 10 years) 
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События кризисного периода сви-

детельствуют, что существуют веские 

основания для государственного регули-

рования секьюритизации рынков. Дело в 

том, что хорошо функционирующий 

фондовый рынок потенциально способен 

содействовать долгосрочной финансовой 

стабильности, но в отсутствие регуля-

торного вмешательства нет уверенности 

в том, что его возможности будут полно-

стью задействованы. К тому же в перио-

ды кризисов большой потенциал такого 

рынка в части нанесения ущерба финан-

совой стабильности слишком очевиден. 

Поэтому явно нежелательно, если финан-

совая система чрезмерно опирается на 

какой-то один источник (банки или бир-

жи) или если рынок секьюритизации 

сформирован без соблюдения стандар-

тов, способствующих его хорошему 

функционированию и, следовательно, 

большей стабильности [65, c. 6]. 

В настоящее время корпоративный 

сектор в Европе в значительной степени 

зависит от кредитов финансовых посред-

ников, и только крупнейшие фирмы 

имеют возможность прямого доступа к 

рынкам капитала. Для преодоления нега-

тивных последствий такой финансовой 

фрагментации и поддержки трансгранич-

ных инвестиций важное значение может 

иметь государственная поддержка секь-

юритизации, направленная на обеспече-

ние диверсификации источников финан-

сирования не только для крупных, но и 

малых и средних предприятий (МСП). 

При этом, как отмечают специали-

сты МВФ, текущие инициативы ЕС, Ев-

ропейского инвестиционного банка и Ев-

ропейского инвестиционного фонда по 

улучшению секьюритизации МСП пока 

ещѐ слишком слабы и узко направлены, 

чтобы иметь широкое влияние. С целью 

успешного развития рынков секьюрити-

зации для МСП следует принять ком-

плекс мер по дифференциации режимов 

регулирования для фондовых транзакций 

высокого и низкого качества, формиро-

ванию партнѐрской программы по пере-

ложению и уменьшению рисков, осуще-

ствлению структурных улучшений (в 

части законодательства о банкротстве, 

качестве и прозрачности залогового 

обеспечения и др.) [45, с. 17]. 

 

г) состояние рынка труда  

Затяжной характер долгового и фи-

нансового кризисов в ЕС обусловил дли-

тельный рост безработицы в странах-

членах (EA-19 и EU-28) с пиком в III кв. 

2013 г. (рис. 11), которая, в отличие от 

таких развитых экономик, как США и 

Япония, ещѐ очень далека от своего до-

кризисного уровня.  

Такие негативные тенденции были 

связаны с общим длительным снижением 

платѐжеспособного спроса населения, 

который ранее, в начале 2000-х годов., 

поддерживался во многом благодаря рос-

ту задолженностей домашних хозяйств, 

бизнес-структур и государства. Кризис-

ные явления в монетарной сфере времен-

но парализовали систему кредитования 

предприятий и домохозяйств и привели к 

резкому падению покупательной способ-

ности населения. Это, в свою очередь, 

негативно сказалось на экономике стран 

еврозоны, где потребительский бум на-

чала 2000-х годов был в значительной 

степени инспирирован кредитной экс-

пансией банков. Отсюда – падение дело-

вой активности и самые высокие за по-

следние 30 лет уровни безработицы. В 

отдельных странах Западной Европы, 

экономика которых хуже развита и пото-

му в условиях глобализации менее кон-

курентоспособна, она приобрела массо-

вый характер, например в Испании и 

Португалии, где значительный контин-

гент рабочей силы составляют работники 

низкой квалификации. 
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Составлено по источнику [26]. 

 

Рис.11. Уровень безработицы (с устранением сезонных колебаний)  

в странах ЕС (EA-19 и EU-28), США и Японии 

 
Уровень безработицы в ЕС, как и 

уровень развития национальных эконо-
мик, существенно отличается. Так, в 
Италии количество безработных граждан 
в I п/г 2014 г. составило более 12%, во 
Франции – более 10%, в Германии – око-
ло 5% (≈4 млн чел.). Рекордсменом оста-
ѐтся Греция – здесь стабильно не могут 
найти работу более 25% граждан. 

При этом в Европе сложилась такая 
ситуация, когда одновременно с высокой 
безработицей в одних местах имеется 
большое количество вакансий в других 
местах (всего 4,5-5 млн рабочих мест). 
Например, в то время как в странах Юж-
ной Европы безработица среди молодѐжи 
превышает 50%, в странах Северной Ев-
ропы миллионы рабочих мест остаются 
незанятыми. Тысячи немецких работода-
телей ищут персонал, чтобы заполнить 
пустующие рабочие места, а тысячи тру-

дящихся в Испании не могут найти себе 
работу [50]. Очевидная причина состоит 
в том, что рынок труда в ЕС остаѐтся 
фрагментированным и между государст-
вами-членами существует значительная 
несбалансированность. 

В последнее время (начиная с IV кв. 
2013 г.), в том числе благодаря мерам 
монетарного стимулирования развития 
экономики, в сфере занятости наблюда-
лись определѐнные положительные тен-
денции: если в III кв. 2013 г. общий уро-
вень безработицы в EA-19 составлял 
12,0%, то в І кв. 2014 г. – 11,7%, ІІ кв. 
2014 г. – 11,6%, III кв. 2014 г. – 11,5%. С 
целью дальнейшего еѐ снижения в конце 
2014 г. Европейский Парламент принял 
решение о выделении финансовой помо-
щи (€35,5 млн) Греции, Италии, Польше 
и даже относительно благополучной 
Франции. В частности, речь идѐт о более 
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чем 3,8 тыс. сотрудников, уволенных ру-
ководством французской авиакомпании 
Air France после обострения конкуренции 
со стороны авиаперевозчиков из стран 
Персидского залива и роста цен на топ-
ливо.  

Тем не менее в целом нынешняя си-
туация на рынке труда в странах Еврозо-
ны продолжает оставаться напряжѐнной 
(по разным причинам и в разной степе-

ни). Средний уровень безработицы суще-
ственно превышает как значения 2010-
2011 гг. (10-10,3%), так и отметки докри-
зисных 2007-2008 гг. (7,5-8%). Заметно 
хуже дела в сфере занятости молодѐжи – 
уровень безработицы среди граждан в 
возрасте до 25 лет в 2014 г. в Испании, 
например, составил более 55%, а в Гре-
ции – почти 60% (рис. 12). 

 

 
Составлено по источнику [92]. 
 

Рис. 12. Поквартальная динамика безработицы среди молодѐжи в странах еврозоны 
 

В целом безработица среди моло-

дѐжи снизилась с 24% в октябре 2013 г. 

до 23,2% в 2014 г., однако нынешнее 

значение этого показателя по-прежнему 

значительно выше уровня 2010-2011 гг. 

(20-21%) и тем более значений конца 

2007 г. (15-16%). 

Обычная политика Евросоюза в 

сфере занятости молодѐжи предусматри-

вает выделения дополнительных сумм 

финансирования под создание новых ра-

бочих мест. При этом деньги в первую 

очередь стараются направлять в произ-

водственную сферу, для того чтобы заин-

тересовать руководителей предприятий в 

приѐме на работу молодых людей и снять 

напряжѐнность среди этой наиболее 

ущемлѐнной части населения [50]. Одна-

ко, как отмечают специалисты МВФ, 

универсальных рецептов успешного ре-

шения вопросов в указанной сфере не 

существует. Проблемы безработицы сре-

ди молодѐжи в ЕС многогранны и разно-

образны, и соответственно меры необхо-
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димо подбирать индивидуально, с учѐтом 

конкретных обстоятельств, определяю-

щих уровень безработицы в той или иной 

стране [44].  

В контексте рассматриваемых проб-

лем важно отметить, что главной предпо-

сылкой их решения является обеспечение 

устойчивого экономического роста, по-

скольку молодѐжная безработица высо-

кочувствительна к фазам экономического 

цикла. В этой связи монетарные меры 

поддержания экономического роста при-

обретают особое значение.  

 

д) стимулирование экономического 

роста 

Комплексные меры по преодоле-

нию долгового кризиса и обеспечению 

финансовой стабилизации – как со сто-

роны ЕЦБ посредством стимулирования 

спроса и уменьшения степени финансо-

вой фрагментации, так и со стороны на-

циональных правительств посредством 

улучшения суверенных и банковских ба-

лансов – в конечном итоге привели к по-

степенному восстановлению экономики 

еврозоны, которое, по-видимому, про-

должится и в ближайшие годы (рис. 13). 

 
Составлено по источнику [91]. 

 

Рис. 13. Динамика ВВП еврозоны отдельных стран и Китая  

в сопоставимых ценах (constant prices, percent change) 

 

Хотя, как это показано на рисунке, 

во-первых, это восстановление очень не-

устойчивое (гладкая линия развития про-
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на будущее, что маловероятно и, по-

видимому, связано со спецификой мате-

матического моделирования экономиче-

ских процессов), и, во-вторых, темпы 

роста остаются весьма низкими по срав-

нению с геополитическими конкурента-

ми (как, Китаем, ВВП которого ежегодно 
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рые несколько лет подряд демонстриру-

ют рост ВВП примерно по 2% в год). 
Что касается последних тенденций 

в экономике, то импульс к росту, кото-
рый экономика еврозоны получила в 
2013 г., в 2014 г. несколько ослаб. На это, 
в частности, указывал Президент ЕЦБ  
М. Драги [85]. Хотя, по его оценкам, в 
2015 г. появились лучшие возможности 
для более уверенного восстановления 
экономического роста: "The economic sit-
uation and the short-term outlook for the 
euro area are currently brighter than they 
have been for several years. Various factors 
are helping to boost confidence that the 
weak and uneven recovery experienced up 
to now will gain strength and breadth. The 
ECB has pursued its price stability mandate 
with determination so that inflation will re-
turn to a level below, but close to, 2% over 
the medium term. A strengthened financial 
sector, an accommodative macroeconomic 
policy setting, sound fiscal policies and a 
determination by euro area governments to 
pursue structural reforms should allow the 
euro area to embark on a sustainable growth 
path in a context of price stability" 

15
 [24] .  

Как уже отмечалось, именно в сфе-
ре контроля цен ситуация всѐ ещѐ остаѐт-
ся не самой лучшей. В зоне евро гармо-
низированный индекс потребительских 
цен (Harmonised Index of Consumer Prices, 

                                                           
15

 Экономическая ситуация и краткосроч-

ная перспектива для еврозоны в настоящее время 

более обнадѐживающие, чем они были в течение 

нескольких лет. Различные факторы помогают 

повысить уверенность в том, что слабое и неус-

тойчивое восстановление, наблюдавшееся до сих 

пор, получит силу и широту. ЕЦБ следовал сво-

ему мандату поддержания ценовой стабильности, 

стремясь сделать так, чтобы инфляция вернулась 

к уровню меньше, но недалеко от 2% в средне-

срочной перспективе. Усиленный финансовый 

сектор, аккомодативная среда макроэкономиче-

ской политики, здоровая налоговая политика и 

намерение правительств еврозоны следовать кур-

су структурных реформ должны позволить евро-

зоне вступить на путь устойчивого роста в усло-

виях ценовой стабильности". 

HICP) в I кв. 2015 г. находился в зоне от-
рицательных значений [19]. 

Для того чтобы вывести еѐ на целе-
вой уровень, требуются дальнейшие ме-
ры по усилению внутреннего спроса, ко-
торый должен быть поддержан адекват-
ными мерами в сфере монетарной поли-
тики. Многое зависит от того, насколько 
эффективными будут меры ЕЦБ по коли-
чественному смягчению. По крайней ме-
ре, похоже на то, что первая реакция эко-
номики на них была положительной. Как 
отмечает Bloomberg Business (март 
2015 г.): "The European Central Bank has 
completed its first month of large-scale asset 
purchases, and policy makers are already 
pointing to the positive effects. While risks 
to the economy remain on the downside 
even after the announcement of the 1.1 tril-
lion-euro ($1.2 trillion) program, ECB 
President Mario Draghi has presented better 
forecasts and said on March 16 that there‟s 
reason to «be optimistic about the outlook» 
" 

16
 [4]. 

В любом случае, помимо монетар-
ных мер, ключевое значение для успеш-
ного подъѐма экономики ЕС и преодоле-
ния нарастающего отставания от миро-
вых лидеров экономического роста будет 
иметь ускоренное развитие реального 
сектора экономики, повышение инвести-
ционной активности хозяйствующих 
субъектов, создание новых высокотехно-
логичных рабочих мест, в том числе за 
счѐт реализации новых возможностей, 
открывающихся в связи с пониженными 
ценами на энергоносители и глобальным 
экономическим восстановлением. 

 

                                                           
16

 "Европейский Центральный банк завер-

шил свой первый месяц крупномасштабных при-

обретений активов, и высокопоставленные долж-

ностные лица уже указывают на положительный 

эффект. Хотя в минусе остаются риски для эко-

номики даже после объявления о программе за-

купок на сумму €1,1 трлн ($1,2 трлн), Президент 

ЕЦБ Марио Драги представил лучшие прогнозы и 

заявил 16 марта, что есть основания для «опти-

мизма относительно перспектив» ". 

http://www.bloomberg.com/
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Выводы 
1. Формирование зоны евро в 1999 г. 

стало важным событием глобального 
значения и масштаба, первой в мире по-
пыткой создания и использования единой 
наднациональной валюты для ряда на-
циональных экономик. Это был впечат-
ляющий проект Западного мира, с кото-
рым были связаны большие надежды на 
поддержание дальнейшего суверенного 
(вне зоны доллара) и стабильного разви-
тия европейских стран, многим из кото-
рых действительно удалось достичь 
очень высоких социальных, экономиче-
ских и экологических стандартов и они 
стали образцом для многих других менее 
развитых государств, в том числе Украи-
ны. 

В настоящее время большинство 
стран ЕС (19 из 28) входят в зону евро, 
что позволяет использовать единый мо-
нетарный механизм регулирования эко-
номического развития путѐм определе-
ния объѐмов денежной эмиссии и уровня 
ключевой процентной ставки. Право на 
использование этого механизма принад-
лежит ЕЦБ, первейшей задачей которого 
является поддержание ценовой стабиль-
ности. 

2. Однако достаточно быстро выяс-
нилось, что объединение многих стран в 
единую валютную зону имеет не только 
положительные последствия, связанные с 
конвергенцией национальных экономик, 
снижением трансакционных расходов и 
единством монетарной политики (в част-
ности, увеличение объѐмов взаимной 
торговли товарами и услугами, повыше-
ние мобильности рабочей силы, рост по-
токов прямых инвестиций между страна-
ми зоны евро, и др.), но и отрицательны-
ми, обусловленными различными уров-
нями развития политических, экономиче-
ских, монетарных и бюджетно-налоговых 
систем стран-членов, их институцио-
нальными особенностями и как следст-
вие – финансовой фрагментацией EMU, 
когда отдельные физические и юридиче-

ские лица с одинаковым профилем, но 
работающие в разных странах (одни – в 
считающихся безопасными, другие – в 
тех, которые относятся к группе риска) 
получают различный доступ к финансо-
вым ресурсам и на различных условиях. 
Отсюда – искривления базовых условий 
хозяйствования и проблемы с функцио-
нированием экономики еврозоны. 

3. Особенно наглядно это прояви-
лось во время европейского кризиса су-
веренных долгов – явления, инспириро-
ванного финансовым кризисом в США, 
но корни которого кроются в коренных 
свойствах самой еврозоны, в частности в 
относительно слабом уровне интеграции 
и социокультурной неоднородности 
стран-членов. Более того, монетарные 
власти сильнейших европейских эконо-
мик также несут свою долю ответствен-
ности за распространение этой опасной 
болезни из США в Европу, потому что 
они также активно занимались массовы-
ми инвестициями в структурированные 
финансовые продукты. 

4. Для преодоления последствий 
кризисных явлений как со стороны на-
циональных правительств стран еврозо-
ны, так и со стороны ЕЦБ были приняты 
меры по стимулированию деловой ак-
тивности, оздоровлению суверенных и 
банковских балансов. В частности, ЕЦБ 
проводил политику снижения ставок ре-
финансирования по кредитам и депози-
там, кредитного и количественного смяг-
чения путѐм приобретения ЕЦБ коммер-
ческих бумаг, корпоративных облигаций 
и ценных бумаг, обеспеченных активами, 
долгосрочных государственных обяза-
тельств у коммерческих банков и других 
частных предприятий. Ставки по депози-
там впервые в новейшей истории глав-
ных центральных банков мира были 
снижены до отрицательных значений. В 
комплексе всѐ это позволило, хоть и не 
сразу, стабилизировать ситуацию и вый-
ти на траекторию экономического роста, 
перспективы которого на ближайшие го-



––––––––––––––––––––––   Економіка промисловості      Экономика промышленности   –––––––––––––––––––––– 

ISSN 1562-109X  
 

  2015, № 2 (70) 
  

 

 

61 

ды оцениваются как умеренно оптими-
стичные [4]. 

Однако с точки зрения долгосроч-
ной перспективы всѐ ещѐ не так просто и 
многие сложные проблемы остаются. Как 
отметила А. Меркель – лидер страны 
(ФРГ) с самой крупной в ЕС экономикой: 
"The crisis isn‟t overcome in a lasting way", 
а поэтому: "We have to pursue our efforts 
for sustainable growth, solid public finances 
and job creation resolutely"

17
 [46]. 

5. Такое положение дел обусловле-
но комплексом причин. 

Во-первых, европейские страны, 
входящие в валютный союз, лишены 
возможности использования плавающих 
валютных курсов национальных валют 
для корректировки макроэкономических 
дисбалансов, а такие компенсационные 
механизмы, как эластичность националь-
ных цен и заработных плат, мобильность 
рабочей силы и фискальные трансферты, 
не являются в нынешних условиях доста-
точно действенными и надѐжными. Все 
это мешает оперативному решению про-
блем, возникающих у ряда стран зоны 
евро. 

Во-вторых, использование единой 
монетарной политики по принципу "один 
размер подходит всем" без надлежащей 
привязки к другим направлениям эконо-
мической политики, прежде всего бюд-
жетно-налоговой, в странах с большим 
разнообразием и уровнем развития поли-
тических, социальных, экономических и 
культурных структур связано с систем-
ными потерями благосостояния. 

В-третьих, принципиальное значе-
ние имеет незавершѐнность институцио-
нальной структуры и фрагментарность 
механизмов управления в EMU. Напри-
мер, хотя вопросы общеевропейского 
банковского надзора и бюджетных пра-

                                                           
17

 "Надѐжно и уверенно кризис не преодо-
лѐн", а поэтому: "Нам  необходимо решительно 
продолжать усилия по обеспечению устойчивого 
роста, крепкого государственного бюджета и соз-
данию рабочих мест". 

вил активно обсуждались ещѐ во время 
подготовки EMU, они так и остались в 
компетенции национальных прави-
тельств, что со временем стало источни-
ком многих проблем, в частности ны-
нешних споров между Францией и Гер-
манией по поводу соблюдения требова-
ний Маастрихтских соглашений о пре-
дельном дефицита бюджета, между цен-
тром и периферией ЕС относительно це-
лей и методов экономической политики и 
др. Все это обусловливает необходимость 
дальнейшего продвижения европейских 
интеграционных процессов, теперь уже в 
направлении реализации концепции че-
тырѐх союзов ("4-Unions") – бюджетного, 
банковского, экономического и полити-
ческого [51, c. 32]. 

6. В настоящее время ситуация в 
еврозоне характеризуется постепенным 
улучшением рациональных ожиданий 
экономических субъектов. Но экономи-
ческое восстановление всѐ ещѐ является 
недостаточным и неравномерным. Ин-
фляция находится на слишком низком 
уровне (существенно меньше целевых 
2%) и слишком долго, финансовые рынки 
по-прежнему остаются фрагментирован-
ными. Такое положение дел препятствует 
устойчивому восстановлению экономи-
ческого равновесия и существенному 
прогрессу в сокращении долгов и безра-
ботицы. 

Если же рассматривать ситуацию в 
глобальном контексте, то она, как мини-
мум, не улучшается. Если ещѐ недавно 
Европа производила половину мирового 
продукта, то в последние годы еѐ до- 
ля составляет менее 20%, а к середине 
ХХІ ст. может упасть до 7%, т. е. эконо-
мика Европы будет сопоставима по раз-
мерам с экономикой Африки [5, c. 2]. 
При этом совокупный внешний долг 
стран ЕС уже превышает даже показате-
ли США, а поэтому возникают понятные 
сомнения в том, что его легко будет вы-
платить. 
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Серьѐзные сомнения выражаются и 
в отношении будущего евро. Как отмеча-
лось на страницах "Forbes" – одного из 
наиболее авторитетных и известных эко-
номических печатных изданий в мире: 
"… каждый, кто смотрит на мир рацио-
нально, видит в совместной валюте исто-
рический провал, который может привес-
ти к ещѐ более губительным последстви-
ям для Европы и конкурентоспособности 
всего континента. Евро может спасти 
только одно – намного более обширная 
интеграция между странами еврозоны: 
общая финансовая политика, выпуск со-
вместных облигаций, готовность перево-
дить огромные отчисления из богатых 
стран в бедные или, если быть более точ-
ным, из Германии в остальные страны 
еврозоны. 

Это возможный путь, но нежела-
тельный для граждан, чьи интересы, ка-
жется, фундаментально отличаются от 
интересов политиков. Он требует отказа 
от национальной независимости до уров-
ня, который избиратели считают непри-
емлемым, и именно поэтому пойти по 
нему можно исключительно недемокра-
тическим способом" [39]. 

По-видимому, такие ожидания сле-
дует всѐ же расценивать как чрезмерно 
пессимистические, и в ЕС со временем 
удастся с помощью демократических 
процедур сократить до приемлемых раз-
меров институциональную и финансовую 
фрагментации. Однако вряд ли это по-
может переломить нынешние не самые 
благоприятные в глобальном отношении 
тенденции и вернуть прежнее значение 
Европы в мире. В этой связи разработка 
эффективного монетарного механизма 
стимулирования экономического разви-
тия Украины может быть названа в числе 
перспектив исследований по данной про-
блеме. 
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ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЛОГОВ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ  

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

Мировые тенденции к глобализа-

ции и интеграции помимо таких пози-

тивных черт, как усиление информаци-

онного, культурного обмена, налажива-

ние и интенсификация экономических и 

политических связей, несут в себе и оп-

ределенную опасность. Национальные 

экономики, в своей совокупности состав-

ляющие мировую экономическую систе-

му, становятся все более взаимозависи-

мыми. Вследствие этого меры по эконо-

мическому регулированию, предприни-

маемые правительством одной страны, в 

той или иной мере окажут влияние на 

экономическую политику других стран. 

То есть возникает экстерналия, с которой 

таким странам придется считаться и реа-

гировать на нее.  

В свою очередь, даже в мерах, 

предпринимаемых рядом стран для об-

легчения взаимодействия между ними, по 

крайней мере на начальных этапах, зало-

жен потенциал к ухудшению экономиче-

ской ситуации в них. Так, упрощение 

процедур налогового и таможенного кон-

троля в международных торговых опера-

циях (например, в рамках Европейского 

Союза – ЕС) могут привести к усилению 

налоговой конкуренции, увеличению 

числа мошеннических схем с налогами, 

и, как следствие, потерям налоговых по-

ступлений, возникновению внутренних 

(национальных) конфликтов и напряжен-

ности между странами. Решением этих 

проблем может стать сближение налого-

вых систем стран. 

Работы в данном направлении ве-

дутся уже продолжительное время и ос-

вещены в ряде научных работ. Так, исто-

рические аспекты сближения налоговых 

систем стран ЕС описаны в работах А.И. 

Погорлецкого [18, 19, 20], сущность по-

нятия «гармонизация» рассматривается в 

работах А.Е. Курдяева [15] и С.Г. Дро-

бязко [12], необходимость гармонизации 

налогов, в частности налога на добавлен-

ную стоимость (НДС), освещены в рабо-

тах Х.В. Синна [10], Дж. Френкеля,  

А. Разина и А. Садка [6], А. Бенасси-

Куэре, А. Тренно и Г. Вольфа [1], эконо-

мический эффект от международной 

гармонизации налогов исследуется в ра-

боте Дж. Френкеля, А. Разина и С. Ши-

мански [7]. В ЕС действуют законода-

тельные акты, в которых закреплен поря-

док осуществления гармонизации нало-

гов странами-членами данного объеди-

нения [3]. 

Несмотря на отмеченные работы, 

все еще недостаточно освещенным в на-

учной литературе остается вопрос о не-

обходимости гармонизации налогов, ее 

недостатков и преимуществ, что отчасти 

обусловлено отсутствием в научных кру-

гах единого мнения о сущности понятия 

«гармонизация». 

В связи с этим целью статьи являет-

ся аргументация необходимости гармо-

низации налогов (на примере самого 

крупного из них – НДС) в объединениях 

государств, построенная на основе опре-

деления сущности гармонизации налого-

вого законодательства и гармонизации 

налогов, их взаимосвязи и взаимозависи-

мости. 

Из теории финансовой науки из-

вестно, что налоговая конкуренция воз-

никает, если в странах в силу территори-

альной близости и/или заключенных ме-

ждународных соглашений, упростивших 

© Н.В. Филиппова, 2015 
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режим пересечения границ, сильно раз-

личаются налоги. 

В большинстве современных эко-

номически развитых стран мира подход к 

налогообложению обусловлен целями 

государства: социальной ориентирован-

ностью (Швеция) или созданием благо-

приятной среды для бизнеса (Ирландия, 

Великобритания) [19]. В первом случае 

будет наблюдаться высокий уровень на-

логового бремени, а поступления от на-

логов – перераспределяться на пенсион-

ные выплаты, пособия по безработице и 

т.п.; во втором – налоговые поступления 

будут ниже, а у государства меньше воз-

можностей оказывать социальную под-

держку населению, но такая страна мо-

жет быть привлекательнее, чем первая, 

для бизнеса и инвестиций. 

При упрощении таможенных и ви-

зовых режимов у населения и бизнеса 

появляется возможность переместить ка-

питал и труд в юрисдикцию с более бла-

гоприятным налоговым климатом [20]. 

Для страны с высокими налогами это бу-

дет означать сокращение налоговых по-

ступлений в бюджет, а для страны с низ-

кими налогами – их увеличение. Это ос-

новное, но не единственное проявление 

налоговой конкуренции между странами. 

Не все предприятия и население 

смогут переместиться в юрисдикцию с 

низкими налогами. Вероятно, такая воз-

можность будет у крупного бизнеса и на-

селения с высокими доходами (накоп-

ленным состоянием). Менее состоятель-

ные граждане и прибыльные предпри-

ятия будут вынуждены остаться в стране 

с высокими налогами, приняв на себя их 

бремя. 

Так, из-за того что крупные между-

народные промышленные и торговые 

концерны (например, Fiat, Starbucks, Ap-

ple) применяют практику перемещения 

своих предприятий и/или головных офи-

сов в страны с низкими налогами, их 

коммерческая деятельность в среднем 

облагается по ставке 5%. Как итог такой 

деятельности, по оценкам ЕС, каждый 

год казна этого международного объеди-

нения недосчитывается 1000 млрд евро 

налоговых поступлений. В то же время 

для предприятий, которые не могут по-

зволить себе подобного перемещения, 

ставка налогов в среднем составляет 20-

30% [17]. Соответственно перемещение 

капиталов представляет собой как потери 

доходов для бюджетов стран с высокими 

налогами, так и вызывают недовольство 

высокими ставками налогов у собствен-

ников оставшихся в такой стране пред-

приятий, усиливается вероятность воз-

никновения финансовой нестабильности 

[16, с. 6].  

Можно ожидать, что страна с высо-

кими налогами, поступления от которых 

затем перераспределяются на социальные 

цели, будет привлекательной для имми-

грантов, надеющихся получать такие вы-

сокие социальные выплаты. Среди них 

также могут быть бывшие граждане этой 

страны, в свое время переехавшие в 

страну с низким уровнем налогов с це-

лью большего заработка и затем вернув-

шиеся на родину для получения высоких 

социальных выплат. Однако поскольку 

средства для таких выплат будут форми-

роваться за счет налоговых поступлений 

от оставшегося в стране бизнеса и насе-

ления, то в перспективе и при условии, 

что в обществе сохранится социальная 

ориентированность экономики, это мо-

жет привести к необходимости еще 

большего повышения налогов для ком-

пенсации дефицита бюджетов социаль-

ных фондов (статей расходов бюджета 

страны), что усилит экономическую и 

политическую напряженность в стране. 

Кроме того, отток капитала и тру-

доспособного населения из стран с высо-

кими налогами может означать сокраще-

ние инновационного потенциала эконо-

мики таких стран и в перспективе – сни-

жение темпов экономического роста, 
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уменьшение ее инвестиционной привле-

кательности, что также негативно отра-

зится на пополнении доходной части 

бюджета [20]. 

Еще одной опасностью налоговой 

конкуренции является то, что если даже 

население и бизнес стран с высокими на-

логами не будет иметь возможности пе-

реместить труд и капитал в юрисдикцию 

с низкими налогами, у них остается шанс 

применить налоговое планирование с це-

лью уменьшения своих налоговых обяза-

тельств или совершить противоправные 

действия: уйти от уплаты налогов, при-

менить мошеннические схемы в отноше-

нии налогов. Кроме того, население 

страны может осуществлять трансгра-

ничный шопинг (crossborder shopping). 

Подобные явления также отрицательно 

повлияют на наполняемость бюджета 

страны с высокими налогами. 

Тем не менее у таких способов ухо-

да от уплаты налогов (их минимизации) 

есть свои недостатки. Так, для предпри-

ятий – это угроза применения штрафных 

санкций со стороны контролирующих 

органов, транзакционные издержки на 

поиск и реализацию способов налоговой 

оптимизации (планирования, ухода от 

уплаты налогов и т.д.); на трансгранич-

ный шопинг населения будут налагаться 

ограничения в виде цены товаров без 

учета налогов, транспортных издержек, 

издержек на пересечение границ, ограни-

чений на провоз определенного количе-

ства товаров, затрат времени. В итоге, 

если подобные транзакционные издерж-

ки окажутся достаточно высокими, такой 

вид покупок потеряет свою актуальность.  

Налоговая конкуренция и связан-

ные с ней негативные явления могут 

привести к конфликту между конкури-

рующими странами. Одним из способов 

решения данной проблемы является реа-

лизация такими странами ряда мер, на-

правленных на сближение национальных 

налоговых систем. Однако это сопряжено 

с рядом проблем [6, 10, 19]: 

потеря части налоговых поступле-

ний для страны с низкими налогами из-за 

уменьшения налоговой привлекательно-

сти такой страны; 

потеря части налоговых поступле-

ний для страны с высокими налогами из-

за необходимости уменьшить налоги; 

недовольство бизнеса и населения 

из-за повышения налогов в стране, где 

они были низкие; 

недовольство населения стран (из-

бирателей) из-за необходимости пере-

сматривать национальные предпочтения 

в сфере перераспределения налоговых 

поступлений.  

Таким образом, даже процесс 

сближения налоговых систем стран не 

лишен ряда проблем и от того, что ока-

жется более приоритетным: издержки 

налоговой конкуренции или сближения 

налоговых систем, желания усилить со-

трудничество между странами или полу-

чить более высокие налоговые поступле-

ния в некоторый период времени, – будет 

зависеть успех такого сближения. 

Сближение налоговых систем стран 

может осуществляться различными спо-

собами, что, в свою очередь, привело к 

разночтениям терминологии в научных 

кругах. Так, анализ [6, 13, 18, 19, 20] по-

зволил установить, что понятия «конвер-

генция», «координация», «сближение», 

«унификация» и «гармонизация» часто 

употребляются как синонимы. Вместе с 

тем на современном этапе развития ЕС 

данные понятия имеют достаточно чет-

кое разграничение.  

Первый термин, широко исполь-

зующийся в европейской практике при 

описании процессов взаимодействия 

стран в сфере налогового регулирования, – 

кооперация (cooperation). Под данным 

термином подразумевается совместная 

оптимизация налогов в странах. То есть 

страны в ходе совместных переговоров 
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определяют налоговые базы и ставки на-

логов с целью максимизации некоторой 

общей социальной цели. Примером тако-

го взаимодействия является политика 

единых внешних тарифов [1]. 

Координация (coordination) как яв-

ление обычно связана с тем, что во взаи-

модействующих странах приходят к по-

ниманию того, что определенные дейст-

вия в одной из них приведут к некоторым 

последствиям в другой, и наоборот. В 

этом случае страны берут на себя взаим-

ные обязательства относительно своих 

действий в той или иной области. При-

мером координации является действую-

щий в ЕС кодекс поведения в сфере на-

логообложения прибыли предприятий, а 

также, как более узкий вариант коорди-

нации, обмен информацией, касающейся 

налогообложения. 

Несмотря на то что значение тер-

минов «кооперация» и «координация» 

очень близко по смыслу, существенное 

различие между ними заключается в ро-

ли, которую играют наднациональные 

институты (supranational institutions), и 

отношении к суверенным правам госу-

дарств.  

Так, кооперация требует от госу-

дарств, вступающих в подобное взаимо-

действие, отказа по крайней мере от час-

ти своих сувереннных прав в пользу над-

национального института (например, Ев-

ропейской комиссии). В свою очередь, 

такой институт осуществляет монито-

ринг ситуации и предпринимает санкции 

к нарушителям в случае невыполнения 

соглашений. 

В то же время при координации 

наднациональные институты (такие как 

Организация экономического сотрудни-

чества и развития, Международный ва-

лютный фонд, Европейская комиссиия) 

выполняют роль организаторов и фору-

мов подобного взаимодействия между 

странами. При этом наднациональные 

институты не проводят свою собствен-

ную политику в отношении обсуждаемых 

проблем, а от государств не требуется 

отказа от своего суверенитета или его 

части [2, с. 7].    

Конвергенция, или сближение 

(convergence), – термин, обозначающий 

уменьшение количества различий в нало-

говых базах, ставках налогов, видов на-

логов. Конвергенция как явление может 

стать следствием осуществления страна-

ми политики кооперации или координа-

ции в сфере налогообложения [1]. 

Еще один широко использующийся 

в ЕС и мире термин – гармонизация 

(harmonization). В научной среде нет 

единого мнения о содержании данного 

термина, что отчасти обусловлено недо-

пониманием о сфере его приложения. 

Так, например, А.Е. Курдяев пола-

гает, что налоговая гармонизация – явле-

ние исключительно правовое [15, с. 9], не 

имеющее отношения к финансовой и 

экономической науке. Данного мнения 

также придерживается украинский ис-

следователь О.Е. Дубовик. Фактически в 

своей работе [13] она четко разграничи-

вает сферы применения данного термина: 

гармонизация касается исключительно 

правовых аспектов налогообложения, в 

то время как сближение элементов кон-

кретных налогов, применяющихся в 

странах-партнерах, следует рассматри-

вать как унификацию.  

Исходя из исследований С.Г. Дро-

бязко [12], можно сделать вывод о необ-

ходимости разграничения понятий «гар-

монизация налогового законодательства» 

и «гармонизация налогов». По мнению 

данного исследователя, гармонизация 

законодательства – это приведение норм 

права в соотвествие с его принципами в 

правовых институтах, отраслях и систе-

мах, а также между системами в процессе 

совершенствования законодательства, 

особенно его консолидации и кодифика-

ции [12].  
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На основании приведенного выше 

определения можно утверждать, что гар-

монизация налогового законодательства 

действительно является исключительно 

правовым явлением. Соответственно 

данный термин может трактоваться как 

приведение норм налогового права в со-

ответствие с его принципами в правовых 

институтах, отраслях и системах, а также 

между системами в процессе совершен-

ствования налогового законодательства, 

его консолидации и кодификации.  

В то же время под гармонизацией 

налогов (налоговой гармонизацией) сле-

дует понимать выравнивание налоговых 

баз и/или ставок налогов во взаимодейст-

вующих странах. Также под гармониза-

цией может пониматься установление 

некоторой минимальной ставки налогов 

и/или налоговой базы [1]. То есть данное 

понятие по своей сути шире использу-

емого О.Е. Дубовик [13] понятия «уни-

фикация налогов», которое ограничива-

ется исключительно приведением приме-

няющихся в разных странах элементов 

одних и тех же налогов к единообразию, 

поскольку дает бóльшую свободу госу-

дарствам в проведении налоговой поли-

тики.  

Гармонизация налогового законо-

дательства и гармонизация налогов тесно 

связаны и взаимозависимы. Первая уста-

навливает правовые рамки для участни-

ков процесса гармонизации, закрепляет 

их права и обязанности, унифицирует 

правовые нормы стран-участников про-

цесса гармонизации; вторая, – опираясь 

на достижения экономической и финан-

совой науки, формирует направление 

движения процесса гармонизации, кото-

рое потом закрепляется налоговым зако-

нодательством. Наиболее ярким приме-

ром гармонизации в мировой налоговой 

практике является установление мини-

мального уровня стандартной ставки 

НДС в странах-членах ЕС.  

К настоящему времени НДС стал 

одним из наиболее значимых налогов в 

мире, о чем свидетельствует факт его 

применения более чем в 50% стран мира 

[8]. В ЕС поступления от данного налога 

достигают 7% ВВП [5], большое значе-

ние НДС играет в странах бывшего 

СССР. Так, в Украине в 2014 г. поступ-

ления от данного налога составляли  

порядка 9% ВВП [14], в России – 5% [21, 

с. 395].  

Учитывая роль и значение НДС в 

налоговых системах мира, а также про-

должающиеся интеграционные и глоба-

лизационные процессы (например, для 

Украины – ассоциация в ЕС, для Рос-

сии – Евразийский Экономический Со-

юз), интерес представляет опыт гармони-

зации НДС в ЕС, где, по мнению отдель-

ных ученых, данный процесс фактически 

завершен [1].  

Гармонизация НДС началась в Ев-

ропе в апреле 1967 г. с введения этого 

налога в налоговые системы стран Евро-

пейского Экономического Сообщества, 

где им заменялись некоторые налоги (на-

пример, налог с оборота). Далее в стра-

нах-членах этого международного объе-

динения осуществлялась постепенная 

конвергенция ставок и структурных эле-

ментов НДС, а также гармонизация зако-

нодательства, касающегося данного на-

лога. В 1992 г. Европейская комиссия 

предложила странам установить стан-

дартную ставку НДС в пределах от 4 до 

9%, что, однако, не нашло поддержки. 

Последнее было обусловлено тем, что 

поступления от НДС являются сущест-

венным источником формирования дохо-

дов бюджета. Соответственно установле-

ние низких ставок такого налога (или их 

снижение) приведет к потерям доходов 

бюджетов и последующей возможности 

перераспределять такие доходы [6, 

с. 141]. На тот момент времени с подоб-

ной ситуацией в первую очередь столк-

нулись бы Дания и Ирландия. В этих 
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странах стандарные (standart) ставки 

НДС составляли 25 и 21% [4, с. 23], а  

поступления от данного налога – 9,1% 

[11] и 10% [9, с. 109] соответственно. 

Учитывая это, с 1 января 1993 г. 

было предложено установить минималь-

но допустимую в странах-членах ЕС 

стандартную ставку НДС. В настоящее 

время в соответствии с Директивой ЕС 

2006/112/ЕС она установлена на уровне 

15 % [5]. Кроме того, отмеченной Ди-

рективой устанавливается и пониженная 

(reduced, minimal) ставка НДС. Данная 

ставка может применяться странами-

членами ЕС для некоторого ограничен-

ного числа товаров и услуг и не может 

быть ниже 5%.  

Также в соответствии с отмеченной 

Директивой гармонизированы механиз-

мы начисления обязательств по НДС 

(прямой и обратный), а также то, с кого 

взимается НДС, в какой последователь-

ности формируются налоговые обяза-

тельства и удерживается налоговый кре-

дит. 

Несмотря на долгий путь, который 

прошли страны-члены ЕС в сфере гармо-

низации НДС, вхождение новых членов в 

данное объединение требует усилий по 

гармонизации их налоговых систем и на-

логового законодательства с налоговыми 

системами и законодательством стран, 

давно вступивших в ЕС. 

Еще одним проблемным вопросом в 

ЕС остается гармонизация пониженных 

ставок НДС в странах-членах данного 

объединения. Это вызвано тем, что, не-

смотря на четкие ограничения нижнего 

уровня данной ставки, в ряде стран на-

рушается данное положение Директивы 

ЕС 2006/112/ЕС: в Эстонии минимальная 

ставка составляет 4% вместо 5%, во 

Франции – 2,1, в Ирландии – 4,8, в Ита-

лии – 4, Люксембурге – 3%. Также раз-

личается и перечень товаров и услуг, в 

отношении которых страны-члены ЕС 

применяют пониженные ставки НДС [4, 

с. 11]. Такая ситуация может стать при-

чиной налоговой конкуренции между 

странами.   

Кроме того, нерешенными являют-

ся такие вопросы, как гармонизация пе-

речня товаров, в отношении которых в 

разных странах-членах ЕС может приме-

няться механизм обратного начисления 

обязательств по НДС. Пока в Директиве 

2006/112/ЕС обозначен список товаров, в 

отношении которых он может приме-

няться, но конкретные товары и услуги 

из этого списка выбирает страна-член ЕС 

с разрешения Еврокомиссии [5, ст. 199, 

199а].  

Также открытым остается вопрос 

перехода в странах ЕС от такого принци-

па налогообложения, как «страна назна-

чения» (COD – country of destination) к 

принципу «страны происхождения» 

(COO – country of origin). Такой переход, 

с одной стороны, позволит укрепить свя-

зи между странами и уменьшить случаи 

мошенничества с НДС, а с другой – со-

пряжен с повышением административ-

ных издержек и потерей части властных 

полномочий государствами-членами ЕС. 

Учитывая это, в настоящее время в ЕС 

идут работы по гармонизации других на-

логов – на доходы предприятий 

(corporate tax) и населения (income tax), 

где пока существует широкое поле для 

работ в данном направлении [1]. 

Подводя итог, можно отметить сле-

дующее. 

1. Процессы сближения законода-

тельства и налоговых систем стран спо-

собствуют более тесной их интеграции в 

межгосударственные объединения, по-

зволяют наладить устойчивые хозяйст-

венные и политические связи, способст-

вуют организации борьбы с незаконными 

операциями (в первую очередь – с нало-

гами) и препятствуют налоговой конку-

ренции стран. Одним из вариантов такого 

сближения является гармонизация. 



––––––––––––––––––––––––––   Економіка промисловості      Economy of Industry   –––––––––––––––––––––––––– 
 

74 ISSN 1562-109X 

 2015, № 2 (70) 

 

 

2. Следует четко различать гармо-

низацию налогового законодательства и 

гармонизацию налогов (налоговую гар-

монизацию). Первая является предметом 

исследований юридической науки, вто-

рая – финансовой и экономической. В то 

же время они тесно взаимосвязаны: гар-

монизация налогов приводит к измене-

нию элементов налогов в странах, а гар-

монизация налогового законодательства 

отражает эти изменения в правовой 

плоскости. В свою очередь, гармониза-

ция налогов не может быть осуществлена 

на практике, если она или ее положения 

противоречат действующим нормам на-

логового законодательства. 

3. В настоящее время наиболее яр-

ким примером гармонизации налогов вы-

ступает проводящаяся в ЕС гармониза-

ция НДС. Этот налог имеет важное фис-

кальное значение не только в этом меж-

государственном объединении, но и в 

более чем 50% странах мира, поэтому 

опыт ЕС в данном отношении является 

полезным. 

4. Хотя гармонизация НДС в ЕС 

проводится с 1967 г., нельзя утверждать, 

что данный процесс завершен. Однако 

дальнейшая гармонизация данного нало-

га сопряжена с потерей странами-

членами ЕС властных полномочий, мо-

жет ограничить их суверенитет. Поэтому 

в настоящее время здесь главным обра-

зом идут работы по гармонизации НДС 

новых членов ЕС и гармонизации нало-

гов на доходы предприятий и населения. 

В целом опыт гармонизации НДС 

представляет большой интерес для стран, 

стремящихся войти в межгосударствен-

ные объединения, а также для новых 

членов таких объединений и дает воз-

можность оценить проблемы, связанные 

с таким процессом, его недостатки и пре-

имущества, а также разработать планы по 

осуществлению гармонизации конкрет-

ных налогов в рамках того или иного 

объединения.   
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ДО ПРОБЛЕМ  ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 
Дослідження виконано в рамках науково-дослідної роботи Інституту економіки  

промисловості НАН України «Розвиток інституціонального середовища  
промислового виробництва з урахуванням галузевої специфіки»  

(номер держреєстрації 0113U004371). 

 
За рівнем розвитку інституціональ-

ного середовища Україна відстає від усіх 
постсоціалістичних країн, посідаючи се-
ред них за даним показником найнижчу 
позицію в рейтингу Всесвітнього еконо-
мічного форуму. При цьому наявні інсти-
тути недостатньо враховують особливос-
ті різних галузей економіки, наслідком 
чого є низька ефективність функціону-
вання економіки країни на ринкових за-
садах. 

Серед галузей промисловості Укра-
їни однією з найбільш проблемних є ву-
гільна галузь: з одного боку, вона є осно-
вним джерелом забезпечення національ-
ної економіки власними енергоресурса-
ми, певним гарантом енергетичної неза-
лежності та безпеки країни, а з іншого – 
через складні природні умови розробки 
родовищ та вкрай повільне реформуван-
ня протягом багатьох років залишається 
збитковою і потребує вагомої державної 
фінансової підтримки, важко адаптується 
до ринкових умов господарювання, а її 
реструктуризація пов‟язана із здійснен-
ням масштабних соціальних та екологіч-
них заходів. 

Стан стагнації, в якому вже трива-
лий час перебуває вітчизняна вугільна 
промисловість, значною мірою зумовле-
ний відсутністю належного інституціо-
нального забезпечення її реформування, 
реструктуризації та розвитку, що харак-
теризується непослідовністю та супереч-
ливістю численних програм і заходів, які 
у великій кількості розробляються, але 
реалізуються в обмежених обсягах або 
взагалі залишаються лише на папері. У 
державному секторі галузі, незважаючи 
на спроби впровадження ринкових засад 
господарювання, діють переважно мето-
ди управління, форми торгівлі, організа-
ційні структури, правила державної підт-
римки, успадковані від командно-
адміністративної та планово-директивної 
економіки. У той же час процеси роздер-
жавлення галузі гальмуються через недо-
сконалість нормативно-правової бази. 
Реалізація проголошеної у 2010 р. про-
грами реформування вугільної промис-
ловості, що передбачала кардинальні 
зміни в галузі, зокрема масову привати-
зацію вугледобувних підприємств, ско-
рочення їх державного субсидування, 

ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТА ФІНАНСОВО- 

ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ 

© О.І. Амоша, Ю.З. Драчук,  

        А.І. Кабанов, 2015 
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впровадження механізмів державно-
приватного партнерства, лібералізацію 
ринку вугільної продукції, об‟єктивно 
виключала створення відповідного інсти-
туціонального середовища. Але це пи-
тання залишається невирішеним до сьо-
годнішнього часу. 

Надзвичайно актуальною для подо-

лання збитковості та підвищення ефекти-

вності вітчизняної вугільної галузі є про-

блема техніко-технологічної модернізації 

вугледобувних підприємств. Особливої 

актуальності набуває вона тепер, коли 

відновлення вугільної галузі України 

суттєво ускладнюється  через необхід-

ність подолання наслідків бойових дій у 

Донецькій та Луганській областях. Від-

повідно до програми реформування вугі-

льної галузі Кабінет Міністрів України 

планує протягом 2015-2019 рр. ліквідува-

ти 32 шахти, законсервувати ще 24 шахти 

з повним припиненням роботи на них, 

зокрема, у 2015 р. закрити 5 шахт, а 7 – 

законсервувати. При цьому акцентується  

увага на тому, що шахти, які плануються 

до закриття, фактично вичерпали свої за-

паси.  Шахти, які будуть законсервовані, 

мають запаси близько 0,5 млрд т, тому і 

технічно, і економічно в даний момент 

ліквідація їх була б недоцільною. Перед-

бачається, що ці шахти згодом будуть 

розконсервовані, а саме коли прийде 

приватний інвестор і будуть створені 

умови для їх розвитку. Тобто критерієм 

закриття шахт для міністерства є тільки 

наявність запасів вугілля. 

Вугледобувні підприємства на те-

риторіях Донецької та Луганської облас-

тей намагаються продовжити або відно-

вити господарську діяльність у нових 

умовах, але через порушення зв‟язків із 

партнерами, пошкодженням промислової 

інфраструктури на ряді шахт – як держа-

вних, так і недержавних, є серйозні про-

блеми зі збутом видобутого вугілля (за 

наявності його дефіциту на українських 

ТЕС) та функціонуванням збиткових 

державних шахт без державної фінансо-

вої підтримки, яка припинилася із серпня 

2014 р. При цьому йдеться не тільки про 

оснащення шахт сучасною високопроду-

ктивною технікою, але і про створення й 

упровадження принципово нових засобів 

і технологій вуглевидобування у склад-

них умовах українських родовищ. Проте 

на даний час не вироблено цілісної кон-

цепції, а відтак і довгострокової програ-

ми інноваційного розвитку галузі та ме-

ханізмів її реалізації. 

У цій статті висвітлено результати 

досліджень, виконаних в Інституті еко-

номіки промисловості НАН України в 

рамках підтеми «б» – «Інституціональне 

забезпечення інноваційного розвитку ву-

гільної промисловості», що є складовою 

НДР ІЕП НАН України «Розвиток інсти-

туціонального середовища промислового 

виробництва з урахуванням галузевої 

специфіки» (номер держреєстрації 

0113U004371). 

За результатами роботи підготовле-

но наукові доповіді, аналітичні та допо-

відні записки з поданням їх до органів 

державної влади, здійснено широку пуб-

лікацію матеріалів дослідження й апро-

бацію на науково-практичних конферен-

ціях, готується колективна монографія. 

Кінцевий результат – концептуальні по-

ложення щодо інституціонального забез-

печення інноваційного розвитку вугіль-

ної промисловості та рекомендації стосо-

вно формування та розвитку її норматив-

но-правової бази – сприятиме підвищен-

ню ефективності та конкурентоспромож-

ності галузі. 

Розвиток економіки України в су-

часних умовах для здійснення масштаб-

них структурно-інноваційних трансфор-

мацій потребує суттєвого посилення вза-

ємозв‟язку елементів інноваційного про-

цесу на базі формування інституціональ-

них засад. Особливо це актуально для 

вугільної промисловості, оскільки вона 

відчуває значний вплив інституційного 
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середовища. Найбільш важливим крите-

рієм сформованості ринку є наявність 

справедливих принципів і правил взає-

модії його суб'єктів, що позначається на 

вартості інституціональних відносин. У 

зв'язку з цим набуває актуальності фор-

мування складових інституціонального 

середовища: інституцій та інститутів із 

визначенням характерних ознак, що зу-

мовлюють диференційність їх впливу на  

розвиток вугільної галузі. 

Ученими наукових шкіл приділено 

значну увагу дослідженням проблем фо-

рмування інституційного середовища ро-

звитку економіки. Інституційні перетво-

рення та їх вплив на суспільний розви-

ток, аспекти інституціонального забезпе-

чення розвитку різних сфер економічної 

діяльності та особливості інституційних 

чинників економічного розвитку України 

досліджуються провідними науковця- 

ми, серед яких О.І. Амоша, І.П. Булєєв, 

В.П. Вишневський, В.М. Геєць, В.А. Го-

лян, В.В. Дементьєв, М.В. Дубініна, 

О.Ф. Івашина, Т.М. Качала, Ю.В. Кінд-

зерський, Ю.М. Коваленко, Т.М. Мель-

ник, Ю.Є. Петруня, А.А. Чухно та ін. [7-

19]. Необхідність дослідження якості ін-

ституціонального середовища в регіонах 

в умовах формування ефективної інсти-

туціональної структури обґрунтовано 

вченими Інституту економіки промисло-

вості НАН України Л.М. Кузьменко та 

М.О. Солдак [20]. Побудову моделі ін-

ституційного забезпечення розвитку ре-

гіонів на засадах економіки знань, визна-

чення основних інститутів управління  

на регіональному та національному рів-

нях розглянуто фахівцем Інституту ре-

гіональних досліджень НАН України 

М.В. Максимчуком [21]. Слід відзначити 

ряд публікацій виконавців підтеми «Ін-

ституціональне забезпечення інновацій-

ного розвитку вугільної промисловості» 

[22-27], де наведено певну низку думок 

як щодо розуміння сутності та складових 

інституціонального середовища, так і ви-

користання інституційних чинників для 

вдосконалення діяльності та підвищення 

конкурентоспроможності підприємств 

вугільної промисловості. 

На думку дослідників, «… сьогодні 

в економіці є нові можливості подолання 

існуючих обмежень у вигляді інновацій-

ного сценарію розвитку, а основними на-

прямами економічної політики має бути 

створення умов для розвитку інновацій-

ної діяльності в промисловості, у тому 

числі: технологічній модернізації вироб-

ництва й упровадженні нових технологій 

для випуску інноваційної продукції; кад-

ровому забезпеченні високотехнологіч-

них галузей промисловості; реалізації ін-

новаційних проектів і підвищенні ефек-

тивності виробництва, а також форму-

ванні сприятливого інноваційного кліма-

ту для відповідного розвитку промисло-

вості» [2, с. 16]. 

З метою вдосконалення фінансових 

механізмів стимулювання та інституціо-

нально-правового забезпечення іннова-

ційної діяльності в Україні необхідним 

має стати комплекс інструментів держав-

ної підтримки інноваційної діяльності: 

окрема інституція підтримки інновацій-

них підприємств, що здійснює придбання 

активів до 50% від вартості проекту шля-

хом відкритого конкурсу; структурована  

система публічного управління іннова-

ційною сферою за функціональним 

принципом і законодавче закріплення її 

організаційної структури; створюваний 

при Президентові України дорадчий ор-

ган для сприяння формуванню та реалі-

зації єдиної державної інноваційної полі-

тики в Україні; закріплення на загально-

державному рівні середньострокових 

пріоритетів інноваційної діяльності в 

межах визначених довгострокових стра-

тегічних пріоритетів для забезпечення 

концентрації обмежених інвестиційних 

ресурсів держави на ключових пріорите-

тах розвитку, усунення розбіжності між 

встановленими цілями державної іннова-
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ційної політики та фактичними заходами 

щодо їх реалізації [3, с. 335].   

За твердженнями вчених, «одним із 

головних завдань сучасного етапу розви-

тку української економіки є формування 

конкурентоспроможного промислового 

комплексу інноваційного типу» [4, с. 31]. 

У висновках та рекомендаціях Ака-

демічних слухань з проблем розвитку ву-

гільної промисловості України, які про-

ведено 13 лютого 2013 р. Інститутом 

економіки промисловості НАН України 

(м. Донецьк), визначено, що «подальший 

розвиток вугільної промисловості Украї-

ни залежить від вирішення двох глобаль-

них завдань – техніко-технологічної мо-

дернізації галузі та її реформування 

(включаючи реструктуризацію) відповід-

но до ринкових умов господарювання». 

У цьому аспекті в рекомендаціях Акаде-

мічних слухань зазначено: «Стосовно 

модернізації матеріально-технічної бази 

вугільної галузі мова має йти про випе-

реджальну стратегію інноваційного роз-

витку, тобто не лише про переоснащення 

шахт сучасним високопродуктивним та 

надійним устаткуванням, але і про ство-

рення принципово нових, нетрадиційних 

засобів і технологій вугледобування в 

складних умовах, які з часом можуть бу-

ти затребувані на світовому ринку» [5, с. 

26]. 

На думку дослідників, «…для соз-

дания эффективно работающего отечест-

венного угольного сектора необходима 

ограниченная реструктуризация и глубо-

кая модернизация шахтного фонда на ос-

нове частно-государственного партнер-

ства», «…модернизация должна вестись 

по направлениям объединения шахт на 

основе централизации подъемов, совер-

шенствования технологии ведения работ 

и применения инновационных средств 

механизации процессов» [5, с. 60]. 

На основі експертних опитувань 

фахівців-практиків і науковців визначено 

пріоритети інноваційного розвитку вугі-

льної галузі з урахуванням обмеженого 

обсягу фінансування, серед яких: техніч-

не переоснащення з приростом видобут-

ку та збільшенням виробничої потужнос-

ті (51%), технічне переоснащення актив-

ного виробничого апарату з приростом 

видобутку в межах проектної виробничої 

потужності шахти (26%) або орієнтація 

на капітальну реконструкцію шахт чи бу-

дівництво нових (23%) [6, с. 133-142]. 

Мета даного дослідження полягає у 

визначенні складових інституціонального 

середовища інноваційного розвитку під-

приємств вугільної галузі та на цій основі 

формуванні його структури. 

У світовій економіці вагому роль 

відіграють процеси використання приро-

дних ресурсів, що визначають стан енер-

гозабезпечення країни. Виважена політи-

ка у вугільній промисловості належить 

до ключових пріоритетів забезпечення 

енергетичної незалежності держави. Фу-

нкціонування вугільних підприємств має 

особливе значення, оскільки це пов'язано 

з важливими секторами та галузями наці-

ональної економіки, що забезпечує їх па-

ливно-енергетичними ресурсами в про-

цесі розширеного відтворення.  

Визначальним є те, що вугільні 

об‟єднання  здійснюють свою діяльність 

у сфері використання природних ресур-

сів, які є обмеженими та практично не 

відновлювальними. Це безпосередньо 

впливає на величину видобутку та ціну 

енергетичних ресурсів і, як наслідок, на 

обсяги суспільного виробництва, вели-

чину імпорту, а також цінову ситуацію на 

ринках товарів та послуг. У зв'язку з ши-

рокими масштабами використання при-

родних ресурсів вугільні підприємства, 

незалежно від форм власності, відіграють 

ще одну вагому суспільну роль, яка поля-

гає у сприянні підвищенню економічної 

конкурентоспроможності України. 

Інституалізацію своєї діяльності пі-

дприємства вугільної промисловості ма-

ють здійснювати через процеси «інвесту-
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вання» в різні сфери (людський та виро-

бничий капітал, реалізація різних суспі-

льних пріоритетів, формування держав-

ної політики енергонезалежності тощо). 

Для забезпечення найбільш позитивних 

результатів своєї суспільної та виробни-

чої діяльності вугільні підприємства не 

лише мають акумулювати та раціонально 

управляти значними матеріальними, фі-

нансовими, інтелектуальними, людськи-

ми та іншими ресурсами, але й орієнту-

ватися на підтримку високої капіталізації 

на основі оптимізації різних джерел фор-

мування капіталу. 

Парадигма інституціоналізму вихо-

дить із визначення категорій інституцій 

та інститутів, які пов‟язуються передусім 

із соціальним характером організації сус-

пільного життя, у тому числі закономір-

ностями розвитку економічних відносин. 

Інститути мають вигляд створюваних 

людьми рамок поведінки, які впливають 

на політичну, економічну та соціальну 

взаємодію. Науковцями сучасний інсти-

туціоналізм визначається як напрям еко-

номічної думки, який вивчає та описує 

механізми регулювання, впорядкування 

суспільного життя, діяльності та поведін-

ки людей з урахуванням сукупності при-

йнятих соціальних норм, звичаїв, зразків 

поведінки (інститутів); досліджує форми 

організацій (підприємств) та інституціо-

нальну структуру підприємництва.  

У науці категорія «інституціональ-

не середовище» розуміється як система 

інститутів, які реально мають місце (у 

даному випадку у вугільній  промислово-

сті) та визначають характер суспільного 

життя, перш за все, у його соціально-

економічних проявах. Під поняттям «ін-

ститут» розуміється відносно стійка сис-

тема норм, що регулює діяльність і взає-

модію суб‟єктів. Ця система будується на 

ієрархічності та взаємообумовленості су-

спільних чинників і відповідних інститу-

цій. 

При визначенні проблем інституці-

онального забезпечення інноваційного 

розвитку вугільної галузі згідно з мето-

дикою досліджень НДР ІЕП НАН Украї-

ни розглянуто: 

сучасний стан інституціонального 

забезпечення інноваційного розвитку на-

ціональної вугільної промисловості;  

аналіз змін інституціонального се-

редовища інноваційного розвитку про-

мисловості України з урахуванням галу-

зевої специфіки;   

організаційно-економічний меха-

нізм управління інноваційним розвитком 

промислового виробництва з урахуван-

ням галузевої специфіки; 

  концептуальні положення  щодо 

інституціонального забезпечення іннова-

ційного розвитку вугільної промисловос-

ті; 

чинники державного регулювання  

інноваційного розвитку вугільної проми-

словості  з урахуванням ринкових транс-

формацій  в економіці України; 

рекомендації щодо вдосконалення 

нормативно-правової бази інноваційного 

розвитку вугільної промисловості. 

Кожний із зазначених розділів дос-

лідження супроводжувався обґрунтуван-

ням завдань, теоретико-методологічними 

аспектами проблеми, розробкою пропо-

зицій щодо вдосконалення та реалізації 

рекомендацій з інституціонального за-

безпечення інноваційного розвитку вугі-

льних підприємств. 

Так, інституціональні зміни у вугі-

льній промисловості припускають перег-

ляд і періодичне оновлення кодексів та 

стандартів видобутку корисних копалин, 

які мають зачіпати всі аспекти видобутку 

– від геологорозвідки до закриття підп-

риємства і врегулювання питань на пода-

льшому етапі. У ліцензіях на видобуток 

мають бути чітко визначені  вимоги від-

носно подання даних і звітності господа-

рюючими суб'єктами.  
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Формування й ефективне функці-

онування організаційно-економічного ме-

ханізму управління інноваційним розвит-

ком промислового виробництва ґрунту-

ється на принципах: системності, охоп-

лення інноваційними процесами всіх ла-

нок (взаємопов‟язаних підсистем) управ-

лінського циклу на підприємстві, ціліс-

ності та дотримання єдності системи 

управління, формування довгострокових 

засад здійснення інноваційної політики 

на підприємстві, нормативності та запро-

вадження системи стандартів із застосу-

ванням адекватних економічних санкцій 

до порушників при невиконанні встанов-

лених вимог, відповідальності служб під-

приємства за досягнення кінцевого ре-

зультату інноваційного розвитку і забез-

печення комплексної відповідальності 

всіх працівників, підрозділів та служб 

підприємства відповідно до закріплених 

за ними функцій за організацію всього 

виробничого процесу, підвищення заці-

кавленості в ініціативному і точному ви-

конанні закріплених функцій, адекват-

ного й оперативного відображення функ-

ціонування механізму та врахування мак-

симальної кількості чинників впливу, які 

формують кількісні значення проміжних 

та підсумкових економічних показників 

інноваційного розвитку підприємства.  

Чинники державного регулювання  

інноваційного розвитку вугільної проми-

словості з урахуванням ринкових транс-

формацій в економіці України розгляну-

то з позицій економічної безпеки – клю-

чової складової успішного функціону-

вання галузі, де під терміном «економіч-

на безпека» розуміється захищеність ін-

новаційного, технологічного, виробничо-

го, фінансового й кадрового потенціалу 

від зовнішніх і внутрішніх економічних 

загроз і здатність до відтворення при 

ефективному використанні всіх його за-

діяних ресурсів. 

При вдосконаленні нормативно-

правової бази інноваційного розвитку  

вугільної промисловості враховано пра-

вову основу інноваційної діяльності,  де 

згідно із ст. 328 Господарського кодексу 

України держава регулює інноваційну 

діяльність шляхом: визначення іннова-

ційної діяльності як необхідної складової 

інвестиційної та структурно-галузевої 

політики; формування і забезпечення ре-

алізації інноваційних програм та цільо-

вих проектів; створення економічних, 

правових й організаційних умов для за-

безпечення державного регулювання ін-

новаційної діяльності; створення та 

сприяння розвитку інфраструктури інно-

ваційної діяльності. 

Таким чином, до пріоритетних на-

прямів розвитку інституціонального се-

редовища вугільної промисловості на ін-

новаційній основі, які мають базуватися 

на положеннях «Концепції реформування 

системи фінансування та управління нау-

ковою і науково-технічною діяльністю», 

«Концепції загальнодержавної цільової 

економічної програми розвитку промис-

ловості на період до 2020 року», віднесе-

но ті, що наведено на рисунку. 

Упровадження пропозицій щодо 

вдосконалення інституціонального забез-

печення інноваційного розвитку промис-

лового виробництва, за розрахунками 

фахівців, дозволить збільшити питому 

вагу інноваційно активних промислових 

підприємств на 14,3% та підвищити рі-

вень наукоємності ВВП за рахунок усіх 

джерел фінансування на 0,6%. 

Визначені пріоритетні напрями роз-

витку інституціонального середовища 

підприємств вугільної промисловості на 

інноваційній основі сприятимуть форму-

ванню інноваційної інфраструктури, під-

вищенню економічного і фінансового 

стимулювання, державного фінансування 

пріоритетних заходів щодо активізації 

інноваційної діяльності, підвищенню на-

укової та нормативної підтримки іннова-

ційної сфери вугледобувної галузі.  
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Напрями розвитку інституціонального середовища  

вугільного виробництва на інноваційній основі 

Стимулювання технічного переоснащення  

вугледобувного виробництва на інноваційній основі,  

визначення економічного ефекту від технічного переоснащення  

 

Фінансування впровадження новітніх технологій видобутку вугілля,  

визначення економічного ефекту від упровадження новітніх технологій  

 

Стимулювання заходів щодо збагачення вугілля, сертифікації продукції,  

впровадження на підприємствах міжнародної системи забезпечення якості  

ISO 9000, контролю і моніторингу стану якості вугільної продукції 

 

Фінансування розробки нових технологій та устаткування, нормативного  

й інформаційного забезпечення інноваційного розвитку вугільної галузі 

 

Фінансування програми створення конкурентоспроможної  

вітчизняної гірничодобувної техніки, визначення  

конкурентоспроможності вітчизняної гірничодобувної техніки 

Стимулювання наукового супроводження технологічних процесів 

Удосконалення законів та нормативно-правових актів з науково-технічної  

та інноваційної діяльності, забезпечення соціального захисту  

дослідників і вчених  

Внесення змін до вітчизняного законодавства про перерахування з оподатковано-

го прибутку частини витрат на відновлення матеріально-технічної бази галузевої 

науки, збільшення державного замовлення місць в аспірантурі та докторантурі  

Рисунок. Пріоритетні напрями розвитку інституціонального  

середовища вугільної промисловості 

Удосконалення  законодавчої бази з інтелектуальної власності та цільових  

державних програм, забезпечення фінансуванням пріоритетних напрямів  

науки і техніки з інноваційного розвитку вугільної галузі 

Проведення конкурсів наукових розробок під егідою Міністерства енергетики  

та вугільної промисловості України з виділенням коштів  

для подальших досліджень і розробок 
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Сучасний інституціоналізм не лише 

констатує, а науково обґрунтовано вима-

гає участі держави в економічних проце-

сах, органічного включення державних 

механізмів управління, механізмів дер-

жавного управління та ринкових механі-

змів саморегуляції економіки. Ринкова 

економіка є, насправді, економікою змі-

шаного типу, в якій мають плідно реалі-

зуватися динамізм капіталізму; ефектив-

ність ринкового господарства; соціальна 

орієнтація економічних відносин. 

Інституціональне середовище – це 

регулююча господарську діяльність су-

купність формальних (закони, підзаконні 

акти та інші нормативні документи) і не-

формальних (традиції, звичаї, умовності, 

звички) правил і норм, що реалізуються 

за допомогою сформованих соціальних 

практик, а також механізми і структури 

контролю, які забезпечують їх дотриман-

ня. 

Інноваційний розвиток вугільної га-

лузі залежить від багатьох чинників, але, 

в першу чергу, від інституціонального за-

безпечення такого розвитку, яке можна 

визначити як сукупність систем забезпе-

чення загальних і специфічних потреб 

галузі щодо не тільки ефективної, але і 

соціально значимої діяльності галузі на 

підґрунті ефективного використання 

існуючих запасів вугілля. 

До інституціонального забезпечен-

ня розвитку вугільної галузі належать 

реструктуризація і структурні зміни ін-

ституцій. Реструктуризація – цілеспря-

мований комплексний процес інституці-

ональних перетворень відповідно до ви-

мог ринкової економіки з метою подо-

лання економічного і технологічного від-

ставання від розвинутих країн. Основні 

складові структурних змін і змін рестру-

ктуризації  вугільної промисловості:  

інституціональні зміни – трансфор-

мація відносин власності на основі при-

ватизації державних підприємств, ство-

рення інтегрованих структур; зміна орга-

нізаційних методів впливу на галузеву 

реструктуризацію і соціально-економіч-

ний розвиток шахтарських регіонів; пе-

рехід до ринкового регулювання на осно-

ві принципів ефективності виробництва, 

соціального захисту населення; зміна си-

стеми регулювання соціально-трудових 

відносин на договірній основі; розвиток і 

підтримка малого підприємництва; 

структурні зміни – технічне пере-

оснащення виробництва, заміна фізично і 

морально застарілих основних фондів; 

зміна структури виробництва на користь 

виробництва продукції з високою дода-

ною вартістю; згортання перепрофілю-

вання неефективних виробництв; виді-

лення непрофільних виробництв і видів 

діяльності; екологізація виробництва, пе-

рехід на прогресивні ресурсо- і енергоз-

берігаючі технології; зниження техно-

генного впливу на середовище й екологі-

чне оздоровлення території розташуван-

ня підприємства. 

Пропозиції щодо формування ін-

ституціонального середовища інновацій-

ного розвитку вугільних підприємств, 

розроблені в рамках науково-дослідної 

роботи в Інституті економіки промисло-

вості НАН України, полягають у такому:  

уточнення змісту інституціонально-

го середовища інноваційного розвитку 

вугільної промисловості як сукупності 

норм і правил у сфері інноваційної діяль-

ності підприємств, які регламентуються 

законодавчими, нормативно-правовими, 

відомчими та галузевими актами й доку-

ментами; сукупності економічних відно-

син, що регулюються інноваційними 

структурами та інфраструктурними ін-

ституціями з метою скорочення трансак-

ційних витрат на трансфертні технології 

та прийняття досконалих рішень у сфері 

інноваційної діяльності; 

розкриття основних складових ін-

ституціонального забезпечення іннова-

ційного розвитку підприємств вугільної 

промисловості, до яких належать: зако-



––––––––––––––––––––––––––   Економіка промисловості      Economy of Industry   –––––––––––––––––––––––––– 
 

84 ISSN 1562-109X 

 2015, № 2 (70) 

 

 

нодавча та нормативно-правова база, що 

регулює розвиток інноваційної діяльності 

в Україні; інститути з регулювання еко-

номічних відносини у сфері інноваційної 

діяльності вугільних підприємств; дер-

жавні та регіональні органи влади у сфері 

інноваційної діяльності; недержавні інве-

стиційні ресурси;  

організаційними чинниками держа-

вного регулювання інноваційної діяльно-

сті у вугільній галузі слід вважати: орга-

нізаційну підтримку інноваційних проек-

тів, які включено до державних і регіона-

льних інноваційних програм; сприяння 

розвитку та кадрову підтримку іннова-

ційної діяльності; сприяння підготовці, 

перепідготовці та підвищенню кваліфіка-

ції кадрів; моральне стимулювання інно-

ваційної діяльності; інформаційну підт-

римку діяльності (забезпечення свободи 

доступу до інформації про хід впрова-

дження інноваційно-інвестиційних про-

ектів); сприяння інтеграційним процесам, 

розширенню взаємодії вугільних підпри-

ємств із підприємствами інших галузей; 

захист інтересів суб‟єктів інноваційної 

діяльності вугільної галузі на регіональ-

ному й державному рівнях; 

до фінансових чинників державного 

регулювання інноваційної діяльності слід 

віднести: виділення прямих державних 

інвестицій для реалізації інвестиційно-

інноваційних проектів окремих вугільних 

підприємств, які мають містоутворююче 

значення, але є непривабливими для при-

ватних інвесторів, підвищення ефектив-

ності використання цих інвестицій; на-

дання дотацій, пільгових кредитів, гаран-

тій вітчизняним й іноземним інвесторам, 

що беруть участь в інноваційній діяльно-

сті вугільної галузі; зниження відраху-

вань вугільними підприємствами подат-

ків до державного бюджету у разі вико-

ристання ними своїх власних коштів для 

фінансування державних або регіональ-

них інноваційних програм і проектів; 

нормативно-правовими чинниками 

державного регулювання інноваційної 

діяльності можуть бути: встановлені пра-

вові основи взаємовідносин суб‟єктів ін-

новаційної діяльності; гарантування охо-

рони прав та інтересів суб‟єктів іннова-

ційної діяльності; 

інструментами державного регулю-

вання мають бути: соціально-економічні 

та науково-технологічні прогнози держа-

вної політики у сфері  фінансів, цін, гро-

шового обігу, відтворювальної, структу-

рної політики та ін.; державно-адмініст-

ративні, загальноекономічні та ринкові 

регулятори; державні й регіональні про-

грами, баланси і моделі оптимізації еко-

номічних процесів; державні замовлення 

та сучасні контрактні системи; індикати-

вні механізми й регулятори діяльності 

державних та інших форм власності під-

приємств й установ; механізм інтеграції 

регуляторів і структур; 

збереження і відновлення науково-

промислового потенціалу, особливо в 

нинішніх складних умовах розвитку еко-

номіки України, спричинених руйнівним 

виходом з ладу промислового потенціалу 

у східних районах країни, а також забез-

печення подальшого науково-технічного 

розвитку України в цілому. При поступо-

вому просуванні на шляху інноваційного 

розвитку важливу роль відіграють техно-

парки як структури, що при недостат-

ньому державному фінансуванні дають 

можливість використовувати механізм 

цільового використання коштів, які оде-

ржують виконавці інноваційних проектів 

для розвитку власних наукових баз на 

засадах реінвестування. Тому завдання 

державної науково-технічної політики – 

створення стійких та здатних до самороз-

витку технопарків як елементів іннова-

ційної інфраструктури щодо забезпечен-

ня розробки та виробництва інноваційно-

го продукту для його використання у ма-

теріальній сфері. Активізація інновацій-

ної діяльності потребує пошуку нових 
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підходів до організації взаємовідносин 

між усіма учасниками інноваційного 

процесу, закріплення певних функцій за 

відповідними органами управління. Осо-

бливого значення набувають у цей час 

питання діяльності підприємств Донець-

кого басейну в особливих умовах, де в 

зоні надзвичайних ситуацій сьогодні пе-

ребуває значна частина промислового 

потенціалу Донбасу. Потребує виважено-

го підходу інноваційна стратегія віднов-

лення і розвитку паливно-енергетичного 

комплексу Донбасу з урахуванням мож-

ливостей держави та приватного бізнесу;  

основними функціями державних 

органів в інноваційній сфері мають бути: 

акумуляція засобів на наукові дослі-

дження; координація інноваційної діяль-

ності; стимулювання інновацій, страху-

вання ризиків; створення правової бази 

інноваційних процесів; кадрове забезпе-

чення інноваційної діяльності; форму-

вання науково-інноваційної інфраструк-

тури; інституціональне забезпечення ін-

новаційних процесів на державних підп-

риємствах; забезпечення соціальної та 

екологічної складових інноваційних про-

цесів; підвищення громадського статусу 

інноваційної діяльності; регіональне ре-

гулювання інноваційних процесів. 

Дієвим інструментом економічних 

реформ і механізмом, що забезпечує піс-

лякризове відновлення на якісно нових 

засадах, є модернізація промислового се-

ктору як основи економічного зростання 

у довгостроковому періоді. Серед пріо-

ритетних завдань модернізації вітчизня-

ної інноваційної системи визначено ство-

рення сприятливих інституційних та еко-

номічних умов для прискореного розвит-

ку інновацій і сучасних наукоємних ви-

робництв.  

Разом з тим аналіз свідчить, що те-

мпи розвитку і структура науково-техніч-

ної та інноваційної сфери не відповіда-

ють попиту на провідні технології в еко-

номіці та наукові результати світового 

рівня, що пропонуються поки широко, не 

впроваджуються в економіку через низь-

ку сприйнятливість підприємницького 

сектору до інновацій. Серед причин ви-

никнення вказаних проблем є відсутність 

економічних стимулів у суб‟єктів госпо-

дарської діяльності до здійснення модер-

нізації шляхом запровадження нових на-

уково-технічних розробок. 

На даному етапі розвитку актуаль-

ними залишаються: активізація іннова-

ційних процесів в економіці, повноцінне 

використання потенціалу науки у процесі 

технологічної модернізації вітчизняного 

вугільного виробництва. Формуванню та 

становленню інноваційного розвитку ву-

гледобувних підприємств до сьогодніш-

нього часу перешкоджають такі пробле-

ми:  

зовнішні – недостатність фінансу-

вання науково-технічних досліджень, не-

досконалість нормативно-правової сис-

теми, повільне формування ринку інно-

ваційної продукції, неготовність апарату 

управління до інноваційного розвитку, 

велика  міграція фахівців високого рівня;  

внутрішні – складні гірничо-геоло-

гічні умови, обмеженість терміну функ-

ціонування шахт та їх неплатоспромож-

ність, застосування застарілих технологій 

і технічного оснащення очисних вибоїв, 

наявність високої аварійності, низька 

якість рядового вугілля.  

Якомога скоріше розв‟язання зазна-

чених проблем, безумовно, сприятиме 

прискоренню інноваційного розвитку ві-

тчизняної вугільної промисловості при 

радикальній в перспективі її реструкту-

ризації, як відзначається в матеріалах 

Форуму гірників-2014 [28]. А науково-

технічний розвиток промислових підпри-

ємств має розглядатися як одна з найва-

жливіших проблем вітчизняної економі-

ки, де згідно із Стратегією сталого розви-

тку «Україна-2020» Україна «має стати 

державою із сильною економікою та з 

передовими інноваціями» [1]. 
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ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНИЙ КОНСОРЦІУМ  

ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ  

ЛІКВІДАЦІЇ ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
 

У сучасних економічних умовах 

проблема подальшої ефективної реструк-

туризації вітчизняної вугільної галузі на-

буває все більшої актуальності. Складні 

гірничо-геологічні умови, моральна та 

фізична застарілість технічного устатку-

вання, недостатнє фінансування заходів 

щодо відновлення та нарощування виро-

бництва призводять до поглиблення кри-

зового стану галузі, що проявляється у 

щорічному підвищенні рівня збитковості 

державних вугледобувних підприємств. 

Таким чином, постає питання про пошук 

та подальше впровадження ефективних 

реструктуризаційних заходів, спрямова-

них на мінімізацію видатків вуглевидо-

бутку. 

Упродовж останніх 20 років урядом 

України було прийнято ряд програм з ре-

структуризації вугільної галузі («Про 

структурну перебудову вугільної проми-

словості» 1996 р.; «Українське вугілля» 

2001 р.; «Концепція розвитку вугільної 

промисловості» 2005 р.; «Концепція  

реформування вугільної галузі» 2008 р. 

[1-4]). Усі вони переважно були спрямо-

вані на підвищення рівня рентабельності 

вугільної галузі за рахунок ліквідації 

найбільш збиткових та роздержавлення 

потенційно перспективних вугледобув-

них підприємств. Прийнятою у 1997 р. 

програмою «Закриття неперспективних 

вугільних шахт» [5] була передбачена 

ліквідація 104 підприємств галузі, 40 з 

яких уже перебували у стадії закриття з 

1996 р. Але заплановані програмою лік-

відаційні заходи були профінансовані 

лише на 45%, що звело нанівець очікува-

ні результати реструктуризації. Як наслі-

док, частина шахт, що визначені як непе-

рспективні та підлягають ліквідації, про-

довжують функціонувати на сьогодніш-

ній день, тим самим щорічно збільшуючи 

державні видатки на утримання вугільної 

галузі. 

На необхідності ліквідації неперс-

пективних вугледобувних підприємств 

наголошують науковці Д.Ю. Череватсь-

кий та Л.Л. Стариченко [6], але як джере-

ло фінансування вони розглядають ви-

ключно державний бюджет. Ураховуючи 

сучасні економічні умови та попередній 

досвід реструктуризації, слід зазначити, 

що виділення з державного бюджету не-

обхідної суми коштів на ліквідацію вуг-

ледобувних підприємств є малоймо-

вірним. Учені Г.Г. Півняк, П.І. Пілов,  

М.С. Пашкевич, Д.О. Шашенко [7; 8] за-

пропонували впровадження нових видів 

виробництв на території шахт із подаль-

шим припиненням вуглевидобутку. Тоб-

то як альтернативу ліквідації підприємств 

вони запропонували диверсифікацію ви-

робництва. Але зважаючи на низьку по-

тенційну рентабельність проектів дивер-

сифікації, можна зробити висновок, що 

дана концепція не матиме перспективи 

реалізації. Таким чином, постає питання 

про пошук додаткових джерел фінансу-

вання заходів, спрямованих на ліквідацію 

вугледобувних підприємств. 

Мета статті полягає в обґрунтуван-

ні організаційно-економічного механіз-

му, який дозволив би максимально ефек-

тивно реалізувати проект ліквідації вуг-

ледобувного підприємства. 

У сучасних умовах дефіциту дер-

жавного бюджету надзвичайної важли-

© О.С. Сердюк, 2015 
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вості набуває питання пошуку дієвих ме-

ханізмів швидкої та ефективної ліквідації 

вугледобувних підприємств, що не мають 

можливості досягнення беззбиткового 

рівня функціонування. Як і на початковій 

стадії реструктуризації, головною пере-

поною на даному шляху є обмежені мож-

ливості держави щодо фінансування лік-

відаційних заходів. Вирішенням даної 

проблеми може стати залучення приват-

ного ресурсу до виконання робіт із лікві-

дації вугледобувних підприємств. З ура-

хуванням неспроможності держави про-

фінансувати роботу приватних організа-

цій у повному обсязі виникає потреба у 

пошуку нефінансових активів та стиму-

люючих чинників, що спонукатимуть їх 

до виконання ліквідаційних заходів. Як 

нефінансові активи, що можуть бути пе-

редані приватній організації у вигляді 

оплати за виконання певного спектру лі-

квідаційних робіт, можна розглядати 

внутрішні ресурси вугледобувного підп-

риємства, такі як: поверхнева територія 

шахти (земля); будинки та споруди на 

території (адміністративні приміщання, 

цехи); виробниче устаткування (очисні та 

прохідницькі комбайни, механізоване 

кріплення, стаціонарні машини); матеріа-

ли (арочне кріплення, рейки, трубопро-

води, кабелі). Стимулюючими чинника-

ми можуть бути державні податкові та 

фінансові пільги, що надаватимуться 

приватним підприємствам, задіяним у 

виконанні ліквідаційних заходів. 

Зважаючи на велику собівартість 

робіт із ліквідації вугільних шахт (рис. 1), 

слід припустити, що внутрішніх ресурсів 

підприємства буде недостатньо для ком-

пенсації витрат приватної організації, не 

кажучи вже про її фінансові вигоди від 

реалізації даного проекту. Виходячи з 

цього до виконання ліквідаційних робіт 

доцільно залучити також і державний ка-

пітал. Таким чином, держава візьме не 

себе частину витрат, стимулюючи цим 

приватні організації до співпраці. У да-

ному випадку частка державного капіта-

лу виступатиме спонукальним чинником 

для приватного бізнесу, адже матеріальні 

вигоди від реалізації проекту (земля, бу-

дівлі, устаткування, матеріали) належа-

тимуть тільки йому. Тобто, на відміну від 

інших форм державно-приватного парт-

нерства, даний тип співпраці не передба-

чає розподілення продукту, отриманого в 

процесі реалізації проекту, між сторона-

ми-партнерами. 

 

 
Рис. 1. Передбачене проектом фінансування заходів,  

спрямованих на ліквідацію вугледобувних підприємств, млн грн [9] 
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На підготовчій стадії проекту учас-

ників слід об‟єднати в єдину організа-

ційну структуру, в рамках якої будуть 

розподілені сфери повноважень та 

обов‟язків сторін. Заважаючи на склад-

ність та неоднорідність ліквідаційних за-

ходів, доцільно створити державно-

приватний консорціум, де: приватна сто-

рона представлена кількома учасниками, 

які спеціалізуються на виконанні певних 

спектрів робіт; державна сторона пред-

ставлена однією компанією, що візьме на 

себе ту частину ліквідаційних заходів, у 

виконанні яких приватні організації най-

менше зацікавлені; лідером консорціуму 

є державний уповноважений представ-

ник, що координує спільну діяльність 

учасників та контролює якість виконання 

робіт. Таким чином, на основі партнерсь-

кої співпраці досягається спільний пози-

тивний результат. 

Як правило, консорціуми створю-

ються з метою реалізації складних проек-

тів спільними зусиллями учасників, які 

спеціалізуються на виконанні певних 

специфічних робіт [10]. В умовах вугіль-

ної галузі використання консорціумів не 

набуло широкого впровадження, адже 

добувні роботи зазвичай реалізуються 

комплексно в межах однієї організації, 

без залучення сторонніх структур (виня-

тком є залучення підрядних організацій 

до проходки виробок). Проекти ліквідації 

вугледобувних підприємств апріорі є 

безприбутковими, тому не викликають 

інтересу з боку приватного капіталу. Та-

ким чином, використання наведеної мо-

делі державно-приватного консорціуму у 

сфері закриття вугільних шахт в Україні 

може стати радше інструментом мінімі-

зації державних ліквідаційних витрат, 

ніж шляхом досягнення спільної фінан-

сової вигоди. 

Розподілення обов‟язків та повно-

важень між сторонами-учасниками має 

ключове значення при формуванні кон-

сорціуму. Складність даного процесу по-

лягає в тому, що заходи щодо ліквідації 

вугледобувних підприємств є взаємо-

пов‟язаними, тому на стадії встановлення 

переліку робіт та відповідно витрат у ре-

сурсно-матеріальному еквіваленті вини-

катимуть певні труднощі. Для вирішення 

даної проблеми на попередньому етапі 

формування консорціуму слід чітко ви-

значити перелік необхідних ліквідацій-

них заходів. Вітчизняний досвід закриття 

вугледобувних підприємств свідчить про 

невиконання повного комплексу ліквіда-

ційних заходів, що максимально мінімі-

зує можливість виникнення негативних 

екологічних та соціальних наслідків [11-

13]. Таким чином, перелік необхідних 

ліквідаційних заходів слід розглядати 

значно ширше, ніж це представлено в 

програмі закриття шахт в Україні. 

Виділяють три основних види захо-

дів, що реалізуються у процесі закриття 

вугледобувних підприємств: роботи, 

спрямовані на фізичну ліквідацію шахти; 

забезпечення екологічної безпеки; подо-

лання соціальних наслідків [11; 14]. В 

Україні у зв‟язку з виконанням обмеже-

ного комплексу ліквідаційних робіт (не-

обхідні роботи не були передбачені про-

грамою ліквідації) та недостатнім фінан-

суванням необхідні заходи були виконані 

тільки частково. Як наслідок, постали 

проблеми економічного, екологічного та 

соціального характеру. Ураховуючи єв-

ропейській досвід закриття вугільних 

шахт [15; 16] та помилки попереднього 

періоду [11-13], з метою мінімізації нега-

тивних наслідків запропоновано перелік 

ліквідаційних заходів (див. таблицю). 

Виходячи з досвіду закриття вугле-

добувних підприємств в Україні, слід за-

значити, що деякі з наведених заходів не 

були передбаченні програмою ліквідації, 

зокрема, такі важливі, як: буріння дегаза-

ційних свердловин – спрямоване на запо-

бігання концентрації метану на поверхні; 

закладка виробленого простору – реалі-

зується з метою недопущення деформації  
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Таблиця 

Перелік ліквідаційних заходів  

Заходи щодо фізичної 

ліквідації 
Екологічні заходи Соціальні заходи 

Демонтаж устаткування та за-

гальношахтних машин; 

демонтаж кріплення гірничих 

виробок; 

демонтаж комунікацій та рейко-

вого шляху; 

комплекс робіт гідрозахисту; 

буріння дегазаційних свердло-

вин;  

закладка виробленого простору;  

ліквідація стовбурів і технічних 

свердловин  

Переробка гірничих 

відвалів; 

озеленення територій;  

рекультивація земель; 

ліквідація ставків від-

стійників 

Погашення заборгованості 

щодо зарплати; 

виплата вихідної допомо-

ги; 

створення нових робочих 

місць; 

надання одноразового без-

відсоткового кредиту ви-

вільненим шахтарям; 

перенавчання працівників;  

передача об‟єктів соціаль-

ної сфери 
 

поверхні землі та як наслідок руйнування 

будівель, розташованих у межах шахтно-

го поля; переробка гірничих відвалів – 

має на меті очищення поверхневої тери-

торії та зменшення шкідливих викидів в 

атмосферу; надання безвідсоткового кре-

диту вивільненим шахтарям – реалізуєть-

ся з метою стимулювання колишніх вуг-

лярів до бізнесової діяльності. Унаслідок 

цього в рамках підприємств, де згідно з 

планом ліквідаційні заходи були викона-

ні на сто відсотків, спостерігаються еко-

логічні та соціальні проблеми. 

Отже, на основі встановленого пе-

реліку необхідних ліквідаційних заходів 

слід визначити порядок їх розподілення 

між сторонами-учасниками консорціуму. 

Головним критерієм вибору приватних 

компаній, що будуть включені до складу 

консорціуму, слід вважати спеціалізацію 

або досвід виконання відповідних робіт. 

До реалізації заходів щодо демонтажу 

кріплення, комунікацій, устаткування 

доцільно залучати сектори приватних ву-

гледобувних підприємств, що спеціалі-

зуються на погашенні гірничих виробок 

(дільниці РГВ). До закладки виробленого 

простору, ліквідації стовбурів слід залу-

чати приватні шахтобудівні організації. 

Виконання робіт з переробки гірничих 

відвалів доцільно покласти на приватні 

компанії, що володіють збагачувальними 

фабриками. З урахуванням даного підхо-

ду та можливих спонукальних чинників 

запропоновано модель консорціуму з 4 

учасниками, з яких 3 – приватні та 1 – 

державний (рис. 2). Реалізація наведеної 

моделі позитивно вплине на якість лікві-

даційних робіт і сприятиме мінімізації 

видатків на їх виконання. 

Згідно з наведеною моделлю дер-

жавно-приватного консорціуму кожна 

сторона має певний інтерес до реалізації 

зазначених заходів. Умовно представлена 

приватна компанія №1 у разі виконання 

покладених на неї завдань отримає у вла-

сність виробниче устаткування та побіч-

ний продукт (вугілля, видобуте з ціликів, 

метал та рейки, вийняті в результаті лік-

відації виробок). Приватна компанія №2 

за виконану роботу отримає у власність 

ділянку землі з розташованими на ній 

промисловими спорудами та інфраструк-

турою. Для стимулювання приватної 

компанії до організації виробничої діяль-

ності на даній території слід надати пода-

ткові канікули для бізнесу, що реалізува-

тиметься на цій ділянці. З метою отри-

мання позитивного соціального ефекту від 

реалізації даної моделі слід встановити, 
 

 

Завдання: 

- переробка гірничих 
відвалів 

 

Частка робіт 

6,25% 

Приватна компанія №3 

Інтерес: 

-  продукт переробки 
відвалів (вугілля, рідко-

земельні  метали тощо); 

- безвідсотковий кредит 
на придбання необхід-

ного устаткування 
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Рис. 2. Умовна модель державно-приватного консорціуму  

(розроблено автором) 

 

що податкові канікули можуть бути на-

дані лише за умови працевлаштування не 

менш ніж 10% вивільнених з вугледобу-

вного підприємства шахтарів. Інтерес 

приватної фірми №3 полягає в отриманні 

продукту переробки гірничих відвалів. 

Вміст вугілля у гірничих відвалах в Укра-

їні складає 5-30% [17], що разом із мож-

ливістю виїмки рідкоземельних металів 

робить процес переробки потенційно ви-

гідним. Спонукальним чинником до ви-

конання даних робіт може стати держав-

ний безвідсотковий кредит, наданий 

компанії з метою придбання відповідного 

устаткування.  

Виходячи з того, що активи вугле-

добувних підприємств мають різну кіль-

кість та ціну, слід зазначити, що їх зага-

льної вартості може не вистачити для за-

безпечення прибутку приватної організа-

ції. Таким чином, з метою підвищення 

інвестиційної привабливості проекту 

державно-приватного консорціуму (з то-

чки зору приватної організації) необхідно 

передбачити можливість збільшення час-

тки державного капіталу.  

З метою стимулювання приватних 

організацій до участі у проектах ліквіда-

ції вугледобувних підприємств слід гара-

нтувати їм відповідну норму прибутку. 

Для цього необхідно встановити мініма-

льно гарантований відсоток рентабельно-

сті проекту (Rm), у ролі якого запропо-

новано прийняти інтегральний показник 

рентабельності приватних компаній, за-

діяних у гірничодобувній сфері 
181

: 

                                                           
1
 На основі аналізу показників діяльності 

приватних компаній, задіяних у гірничодобувній 

сфері у період 2005-2010 рр. [6], встановлено: 

Rm=18,5%.  

Голова консорціуму 

Державна компанія Приватна компанія №2 

Завдання: 

- буріння дегазаційних сверд-

ловин; 

- комплекс робіт з гідрозахисту; 

- ліквідація ставків від-

стійників; 

- погашення заборгованості 

щодо зарплати;  

- виплата вихідної допомоги; 

- створення нових робочих 

місць; 

- надання кредитів; 

- перенавчання працівників 

Частка робіт 

50% 

Завдання: 

- демонтаж устатку-

вання та загально-

шахтних машин; 

- демонтаж кріплен-

ня виробок; 

- демонтаж комуні-

кацій та рейкового 

шляху  

Інтерес: 

-  устаткування; 

- побічний  продукт 

(цілики, метало-

брухт тощо)  

Частка робіт 

18,75% 

Завдання: 

- закладка вироблено-

го простору; 

- ліквідація стовбурів; 

- рекультивація земель; 

- часткове створення 

робочих місць  

Інтерес: 

-  земля та поверхне-

вий комплекс; 

- податкові канікули у 

випадку організації 

нового виробництва 

на поверхневому 

комплексі шахти  

 

Частка робіт 

25% 

Завдання: 

- переробка гірничих 

відвалів 

 

Частка робіт 

6,25% 

Приватна компанія №1 Приватна компанія №3 

Інтерес: 

-  продукт переробки 

відвалів (вугілля, 

рідкоземельні  ме-

тали тощо); 

- безвідсотковий 

кредит на придбан-

ня необхідного 

устаткування 

Інтерес: 

ліквідація збиткового вугле-

добувного підприємства 
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1 2 ... ,n
m nR r r r     

де r – середній відсоток рентабельності 

приватних компаній, що функціонують у 

гірничодобувній сфері;  

n – період. 

Таким чином: 

якщо проект доцільний до реалі-

зації ,n nP C  

тоді за умови 100 ,n
m

n

P
R

I

 
  

 
 різни-

ця 100n
m

n

P
R

I

 
  
 

 – компенсується дер-

жавою. 

де Pn  – чистий прибуток;  

Cn  – чисті витрати;  

In  – чистий дохід. 

З метою недопущення зловживання 

державною часткою капіталу (завищення 

виробничих витрат та затягування часу з 

боку приватної організації) у процесі ре-

алізації проекту необхідно виконати оці-

нку тривалості робіт, тобто встановити 

діапазон часу, впродовж якого приватна 

організація зобов‟язана завершити вико-

нання покладених на неї завдань. Через 

велику трудомісткість та високу ймовір-

ність впливів зовнішніх факторів на пе-

ребіг ліквідаційних заходів застосування 

методу нормативних розрахунків є недо-

цільним, адже результат може мати висо-

кий рівень похибки. Таким чином, з ме-

тою визначення очікуваного періоду три-

валості робіт (Точ) слід використати ме-

тод експертної оцінки.  

Метод експертної оцінки базується 

на детальному аналізі аналогічних проце-

сів та визначенні на їх основі тривимір-

них показників тривалості робіт: оптимі-

стичний (Tmin), песимістичний (Tmax), 

найвірогідніший (Тйм). Кожній оцінці 

тривалості призначається ваговий коефі-

цієнт, що зазвичай дорівнює 1 [19]. На 

основі сукупної тривалості робіт, за 

трьома оцінками часу, визначається ймо-

вірний строк реалізації проекту (Точ): 

4 3
,

8

min éì max
î ÷

Ò Ò Ò
Ò

 
  

де minÒ  – мінімально можлива тривалість 

робіт;  

maxÒ  – максимально припустима 

тривалість робіт;  

éìÒ  – найймовірніша тривалість ро-

біт. 

Отже, Точ є граничним значенням, 

починаючи від якого держава повинна 

зменшувати частку капіталу (компенса-

ція спрямована на досягнення приватною 

організацією 19% рентабельності) в кон-

сорціумі. Даний процес слід реалізовува-

ти поетапно, в міру наближення реально-

го часу до показника максимально при-

пустимої тривалості робіт (Tmax). Для ви-

значення ймовірності виконання проекту 

за час, відмінний від Точ, та встановлення 

на цій основі відсотків, на які буде зни-

жено державний капіталу у певний про-

міжок часу в діапазоні [Точ - Tmax], необ-

хідно визначити стандартне відхилення 

(σ) від Точ: 

,
8

max minÒ Ò



  

На основі отриманого відхилення 

діапазон [Тmin - Tmax] поділено на вісім 

рівних частин. На кожному кроку відхи-

лення в діапазоні [Точ - Tmax] державний 

капітал передбачений на покриття різни-

ці між реальним та гарантованим відсот-

ком рентабельності доцільно знижувати 

на 25% (рис. 3). Таким чином, приватна 

компанія буде зацікавлена у швидшому 

завершенні покладених на неї завдань. 

Чітке розподілення завдань та стро-

ків їх виконання між учасниками є клю-

човою умовою ефективного функціону-

вання державно-приватного консорціуму. 

Адже процес ліквідації вугледобувних 

підприємств потребує злагодженої дії 

між сторонами, відповідальними за реа-

лізацію певних заходів. Таким чином, ро-

зробка організаційно-економічного меха-

нізму державно-приватного консорціуму 
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Рис. 3. Графік імовірної тривалості проекту ліквідації  

вугледобувного підприємства [19] 

 

у сфері ліквідації вугледобувних підпри-

ємств має відбуватися з урахуванням га-

лузевої специфіки та потенційних мож-

ливостей приватних компаній, залучених 

до даного процесу. 

На етапі впровадження державно-

приватного консорціуму у процес лікві-

дації вугледобувних підприємств необ-

хідно виконати ряд таких заходів: 

розробка Міністерством енергетики 

та вугільної промисловості державної 

програми реструктуризації вугільної га-

лузі, що передбачає ліквідацію нерента-

бельних та безперспективних вугледобу-

вних підприємств шляхом застосування 

механізму державно-приватного консор-

ціуму;  

правове забезпечення інтересів уча-

сників консорціуму (розробка Закону про 

особливості державно-приватних консо-

рціумів у сфері ліквідації вугледобувних 

підприємств); 

формування Міністерством енерге-

тики та вугільної промисловості консор-

ціуму за таким алгоритмом: 

1) оцінка внутрішнього ринку гір-

ничодобувних послуг (мається на увазі 

аналіз приватних компаній, діяльність 

яких пов‟язана з виконання гірничих та 

збагачувальних робіт); 

2) оцінка діяльності зарубіжних 

гірничодобувних компаній та розгляд 

можливості їх включення до складу кон-

сорціуму; 

3) формування пропозицій та ви-

значення ряду зацікавлених компаній; 

4) формування портфеля потенцій-

них учасників консорціуму;  

5) розробка моделі консорціуму на 

основі оцінки можливостей потенційних 

учасників; 

6) проведення конкурсу щодо ви-

значення найбільш оптимальних пропо-

зицій з боку приватних компаній (реалі-

зується за наявності декількох претенде-

нтів, зацікавлених у виконанні певних 

робіт); 

7) розподілення завдань та 

обов‟язків між сторонами-учасниками; 

8) юридичне оформлення консорці-

уму. 

Традиційно процес ліквідації вугле-

добувних підприємств потребує значних 

витрат, адже для мінімізації негативних 

соціальних та екологічних наслідків не-

обхідна реалізація ряду трудомістких за-

ходів. Використання внутрішнього капі-

талу вугледобувного підприємства як за-

собу оплати дасть змогу частково профі-

нансувати виконання ліквідаційних робіт 

приватною компанією. Але враховуючи 

те, що вартості внутрішнього капіталу 

недостатньо для покриття ліквідаційних 

витрат у повному обсязі, слід визнати 

неминучість залучення додаткових дер-

жавних коштів.  

Таким чином, для реалізації проек-

ту закриття вугледобувних підприємств 
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доцільно створити державно-приватний 

консорціум, де між сторонами-учасни-

ками буде розподілено комплекс зо-

бов‟язань щодо виконання ліквідаційних 

робіт. Ключовою особливістю даного 

консорціуму є те, що послуги приватної 

сторони оплачуються за рахунок внутрі-

шнього капіталу шахти. На основі цього 

буде вирішено проблему нестачі держав-

них коштів на виконання повного ком-

плексу ліквідаційних заходів. Для досяг-

нення даного позитивного ефекту слід 

максимально ефективно використати на-

явний капітал підприємства, тобто враху-

вати кожний матеріальний елемент, що 

може бути використаний як засіб оплати. 

У подальшій перспективі доцільни-

ми будуть дослідження щодо вдоскона-

лення моделі державно-приватного кон-

сорціуму; визначення капіталу вугледо-

бувного підприємства, що може бути ви-

користаний як засіб оплати; розробки но-

вих механізмів участі державного та при-

ватного капіталу в консорціумі. 
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ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 

МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ ПРОДОВОЛЬЧИХ КОМПАНІЙ 

 

Аналіз сучасного стану, тенденцій і 

перспектив розвитку продовольчого ком-

плексу України дає підстави стверджува-

ти, що його визначальними підприємни-

цькими структурами стали продовольчі 

компанії (холдинги). Узагальнення дос-

віду виробничо-комерційної діяльності 

формувань такого типу – лідерів світово-

го продовольчого ринку (голландської 

Nestle, німецької Deutsches Milchkontor, 

китайської China Mengniu Dairy Company 

Limited [1-3] тощо) дозволяє дійти ви-

сновку про те, що і в Україні з набуттям 

ознак зрілості ринкової економіки ре-

зультати господарювання компаній усе 

більшою мірою залежатимуть від його 

маркетингового забезпечення. Це об‟єк-

тивно зумовлює необхідність аналізу ма-

ркетингового середовища продовольчих 

компаній, зокрема його економічних 

чинників.  

Холдинги, хоча і посіли провідні 

позиції у вітчизняному продовольчому 

комплексі, є відносно новим явищем на-

ціонального господарства. В українській 

та зарубіжній економічній науці питання 

еволюції зародження та функціонування 

даних структур вже дістали певної роз-

робки. Зокрема, передумови виникнення 

продовольчих компаній найбільш ґрун-

товно дослідили В.Г. Андрійчук [4] 

(Україна) та І.Г. Ушачов [5] (Російська 

Федерація). Аспекти економічної ефек-

тивності холдингів висвітлено у науко-

вих працях А.О. Гуторова [6] і М.Ф. Кро-

пивка [7] (Україна) та В. Г. Гусакова, 

М. І. Запольського [8] (Республіка Біло-

русь). Висунуто перші пропозиції стосо-

вно запровадження державного регулю-

вання становлення та діяльності холдин-

гів [9; 10]. 

Разом з тим маркетингові аспекти 

господарювання продовольчих компаній, 

особливо маркетингової товарної, цінової 

та збутової політики, як правило, зали-

шаються поза увагою дослідників країн 

пострадянського простору.  

Метою статті є опрацювання нау-

ково обґрунтованих прикладних рекоме-

ндацій щодо формування й удосконален-

ня маркетингової політики продовольчих 

компаній на основі розробленої матриці 

маркетингового забезпечення їх вироб-

ничо-комерційної діяльності та прогно-

зованих економічних чинників маркетин-

гового середовища.  

Опрацювання проблем маркетинго-

вої діяльності українських продовольчих 

компаній, тим більше обґрунтування від-

повідних науково-практичних рекомен-

дацій, передбачає класифікацію вихідних 

методично-прикладних положень. Дослі-

дження сукупності аспектів еволюції за-

родження та розвитку формувань такого 

типу і державного регулювання їх вироб-

ничо-комерційної діяльності [11] висту-

пає підґрунтям визначення як головних 

вихідних прикладних методичних поси-
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лок щодо вдосконалення маркетингового  

забезпечення господарювання даних 

структур таких положень: 

1. Розробка принципової моделі ма-

ркетингового забезпечення виробничо-

комерційної діяльності продовольчих 

компаній, у якій доцільно: виокремити 

прогнозовані чинники маркетингового 

середовища таких формувань; очікувані 

часові межі дії цих прогнозованих чин-

ників; пропоновані організаційно-еконо-

мічні заходи компаній щодо реалізації їх 

діяльності відповідно до прогнозованих 

чинників; пропоновані маркетингові за-

ходи, спрямовані на адаптацію господа-

рювання продовольчих компаній відпо-

відно до прогнозованих чинників. 

2. Визначення укрупнених груп 

прогнозованих чинників маркетингового 

середовища компаній, що є доцільним з 

метою не тільки конкретизації пропози-

цій, але і забезпечення їх подальшої імп-

лементації у господарську діяльність та-

ких структур. 

3. Урахування і відображення у 

пропозиціях існування в Україні продо-

вольчих компаній двох типів, які суттєво 

різняться за змістом не тільки своєї виро-

бничо-комерційної, але і суто маркетин-

гової діяльності: формувань загальнона-

ціонального та регіонального рівнів (ма-

сштабів). При цьому безпосереднє обґру-

нтування маркетингової політики продо-

вольчих компаній слід вибудовувати на 

основі визначених (загальноприйнятих) у 

світовій науці моделей маркетингу від-

повідно до цілей закупівель і споживання 

товарів та послуг: подальшого викорис-

тання у підприємницькій діяльності (мо-

дель так званого промислового марке-

тингу Â Â : business-to-business – b-to-b) 

або задоволення суто споживчих потреб 

(модель споживчого маркетингу Â Ñ : 

business-to-consumer – b-to-с). 

Згідно з першим прикладним мето-

дичним положенням принципову модель 

маркетингового забезпечення виробничо-

комерційної діяльності продовольчих 

компаній відображено на рисунку. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Принципова модель матриці маркетингового забезпечення 

виробничо-комерційної діяльності продовольчих компаній (розроблено автором) 

 

Відповідно до наведеної принципо-

вої моделі її вихідним та підсумковим 

етапами та, як наслідок, матриць марке-

тингового забезпечення виробничо-ко-

мерційної діяльності компаній цілком 

логічно виступає маркетинг як такий. 

Однак на першому (вихідному) етапі це 

маркетинг як суто гносеологічний про-

цес – теоретико-пізнавальна діяльність. 

Функціональне призначення вихідного 

етапу даної лінії зв‟язку полягає у дослі-

дженні прогнозованого маркетингового 

середовища з метою: 
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щодо реалізації 
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межі дії 

прогнозованих 
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середовища 
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чіткого виокремлення тих його 

чинників, які впливатимуть на виробни-

чо-комерційний процес даних підприєм-

ницьких структур у межах певного часо-

вого періоду; 

ранжування вагомості (ролі) кожно-

го прогнозованого чинника маркетинго-

вого середовища на формування органі-

заційно-економічних, а потім – маркети-

нгових заходів виробничо-комерційної 

діяльності продовольчих компаній. 

Натомість, на четвертому (підсум-

ковому) етапі маркетинг виступає як 

практично-прикладна діяльність у вигля-

ді обґрунтування та безпосередньої реа-

лізації заходів маркетингової політики. У 

цьому полягає зміст підсумкового етапу 

принципової моделі, а відповідно – і мат-

риць маркетингового забезпечення виро-

бничо-комерційної діяльності компаній. 

Перехід від вихідного до заключно-

го етапу втілення даної моделі, а відпові-

дно і матриць маркетингового забезпе-

чення виробничо-комерційної діяльності 

продовольчих компаній, здійснюється 

завдяки реалізації організаційно-еконо-

мічних заходів, які теж мають бути об-

ґрунтовані. Вони мають містити всю су-

купність конкретних інструментів інвес-

тиційної, інноваційної, грошово-кредит-

ної, податкової та страхової політики 

щодо практичного втілення виробничо-

комерційної діяльності компаній на заса-

дах програмно-цільового розвитку.  

Дослідження особливостей функці-

онування продовольчого комплексу та 

змісту й механізмів державного регулю-

вання в ньому в контексті обґрунтування 

другого прикладного методичного поло-

ження дозволяє зазначити, що маркетин-

гове середовище господарських структур 

даного сектору в укрупненому групуван-

ні формується під впливом двох груп 

чинників: інституціональних та природ-

ничо-кліматичних; економічних. 

Підґрунтям формування маркетин-

гового середовища продовольчих компа-

ній, як і загалом підприємницьких струк-

тур у цьому секторі національного гос-

подарства, виступають інституціональні 

та природничо-кліматичні чинники. Еко-

номічні чинники значною мірою є похід-

ними від чинників першої групи; більш 

того, зміст економічних чинників, їх «ім-

плементація» в реальну господарську 

практику обумовлюються саме інститу-

ціональними та природничо-кліматич-

ними. Разом з тим на останню групу чин-

ників підприємницькі формування не 

мають важелів впливу, ці чинники для 

підприємств залишаються неконтрольо-

ваними. 

Серед інституціональних і природ-

ничо-кліматичних чинників визначаль-

ними є такі: подовження мораторію на 

продаж земель сільськогосподарського 

призначення; запровадження ефективної 

державної регуляторної політики щодо 

формування конкурентного середовища у 

продовольчому комплексі; подальше за-

гострення природничо-кліматичних умов 

господарювання. Аналіз цієї групи чин-

ників маркетингового середовища продо-

вольчих компаній на основі побудованої 

принципової моделі (див. рисунок) було 

представлено автором на ХV Міжнарод-

ній науково-практичній конференції 

«Конкурентоспроможність національної 

економіки» в Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка [12]. 

Зміст третього прикладного мето-

дичного положення полягає в такому. Ві-

дповідно до національного і регіонально-

го рівнів типи господарювання холдингів 

є різними, у тому числі такі типи є різни-

ми і стосовно продовольчих компаній 

національного рівня. Як наслідок, марке-

тингова діяльність холдингів різних рів-

нів (та в межах таких національних стру-

ктур) відрізняється за наведеними моде-

лями маркетингу Â Â  та Â Ñ .  

Типи господарювання національних 

холдингів в укрупненому групуванні ма-

ють такі особливості. 
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1. Національні продовольчі компа-

нії, виробничо-комерційна діяльність 

яких є сировинно-орієнтованою з поста-

чаннями, насамперед, рослинницької 

продукції (як власної, так і придбаної в 

інших вітчизняних товаровиробників) на 

зовнішні ринки. Маркетингова діяльність 

таких холдингів, виходячи вже із сиро-

винної спрямованості їх функціонування, 

є доволі обмеженою і вибудовується за 

моделлю Â Â . У сучасних умовах кла-

сичними прикладами національних хол-

дингів такого типу господарювання і мо-

делі маркетингової діяльності є «Україн-

ські аграрні інвестиції», «Кернел», «Ні-

булон». 

2. Національні продовольчі компа-

нії, господарювання яких відрізняється 

суттєво більшим вмістом доданої вартос-

ті, включаючи виробництво готових хар-

чових продуктів. Виробничо-комерційна 

діяльність таких холдингів переважно 

концентрується в межах внутрішнього 

ринку. Як правило, маркетингова діяль-

ність даних холдингів є значно об‟єм-

нішою та різноспрямованою і вибудову-

ється за моделлю Â Ñ . Прикладами на-

ціональних холдингів такого типу госпо-

дарювання і моделі маркетингової полі-

тики є «Миронівський хлібопродукт», 

«АПК-Інвест», «Терра Фуд», «Глобіно». 

Холдингові формування регіональ-

ного рівня сконцентрували свою госпо-

дарську діяльність більшою мірою у сфе-

рі харчової та переробної промисловості 

й торгівлі, практично повністю здійсню-

ють її на внутрішньому ринку. Такі стру-

ктури забезпечують свою ефективність 

головним чином завдяки монопольному 

становищу на регіональних ринках (зок-

рема нееквівалентному товарно-грошо-

вому обміну з виробниками сировини). 

Маркетингова діяльність даних форму-

вань у сучасних умовах серед усіх вітчи-

зняних гравців продовольчого ринку 

об‟єктивно є найбільш розвиненою; мо-

деллю її побудови теж виступає Â Ñ . 

Найбільш характерні приклади таких  

холдингів – «Чернівецькі ковбаси», «Пи-

рятинський сирзавод» і м‟ясокомбінат  

«Ятрань». 

Недооцінка вагомості рис наявного 

господарювання продовольчих компаній 

національного і регіонального рівнів мо-

же призвести до того, що досконалі самі 

по собі пропозиції щодо обґрунтування 

маркетингової політики таких структур 

не дадуть належної віддачі.  

Разом з тим характер суто маркети-

нгової діяльності національних холдингів 

другого типу і регіональних холдингів 

об‟єктивно є дуже подібними, що випли-

ває зі змісту однієї моделі – Â Ñ . Це 

визначається умовами формування, 

спрямованістю та набором конкретних 

заходів маркетингової діяльності даних 

структур (за умов суттєвої відмінності 

щодо характеру їх суто виробничо-

комерційної діяльності). Різницею марке-

тингової діяльності національних холди-

нгів другого типу і регіональних холдин-

гів є по суті лише обсяги, що обумовлю-

ється масштабом – територіальною сфе-

рою реалізації маркетингу.  

Виходячи з реального змісту й об-

сягів маркетингової діяльності українсь-

ких продовольчих компаній та з науково-

практичної точки зору, в сучасних умо-

вах першочерговим є визначення основ 

маркетингового забезпечення їх вироб-

ничо-комерційної діяльності стосовно 

внутрішнього ринку і моделі маркетингу 

Â Ñ . 

Отже, за сукупністю наведених тео-

ретико-методологічних та науково-

практичних положень представлено мат-

рицю маркетингового забезпечення ви-

робничо-комерційної діяльності продо-

вольчих компаній на внутрішньому рин-

ку за моделлю Â Ñ  відносно економіч-

них чинників (див. таблицю).  
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Таблиця 

Матриця маркетингового забезпечення виробничо-комерційної діяльності  

продовольчих компаній України на внутрішньому ринку за моделлю 

business-to-consumer відповідно до прогнозованих економічних чинників 
1
 

Прогнозовані 

чинники марке-

тингового сере-

довища виробни-

чо-комерційної 

діяльності ком-

паній 

Очікувані  

часові межі 

дії прогнозо-

ваних чинни-

ків маркетин-

гового сере-

довища 

Пропоновані організа-

ційно-економічні заходи  

компаній щодо реаліза-

ції виробничо-комер-

ційної діяльності відпо-

відно до прогнозованих 

чинників маркетингово-

го середовища 

Пропоновані заходи марке-

тингового забезпечення вдо-

сконалення виробничо-

комерційної діяльності ком-

паній відповідно до прогно-

зованих чинників 

Уповільнення 

темпів зростання 

загальних обсягів 

попиту на харчо-

ві продукти з  

тенденцією їх 

стабілізації 

Коротко- та 

середньо-

строкова  

перспектива 

Стабілізація загальних 

обсягів виробництва  

харчових продуктів із 

переорієнтацією на  

зовнішні ринки 

Загальне звуження товарно-

го асортименту з паралель-

ним розширенням асортиме-

нту харчових продуктів дов-

готривалого зберігання 

Підвищення ви-

мог до якості, 

безпеки та еколо-

гічної чистоти 

харчових про-

дуктів 

Середньо- та 

довгостроко-

ва перспекти-

ва (за відсут-

ності соціаль-

них катакліз-

мів) 

Запровадження процес-

ного підходу до органі-

зації замкнутого циклу 

виробництва; збільшен-

ня виробництва харчо-

вих продуктів із наперед 

заданими властивостями 

Удосконалення існуючих 

систем ІSО та НАССР;  

запровадження стандартів 

ЕМS та GМР; формування 

попиту на харчові продукти 

з наперед заданими власти-

востями 

Початок відкри-

тої конкурентної 

боротьби між  

компаніями наці-

онального рівня 

та між ними і  

компаніями регі-

онального рівня 

Середньо- та 

довгостроко-

ва перспекти-

ва 

Розробка конкурентних 

стратегій за конкретни-

ми галузями і товарними 

сегментами та нарощу-

вання конкурентного  

потенціалу 

Оптимізація маркетингової 

товарної політики (з обме-

женням товарного асорти-

менту в межах коротко- та 

середньострокової перспек-

тиви) й маркетингової полі-

тики розподілу з визначен-

ням пріоритетних регіонів; 

оптимізація співвідношення 

«ціна-якість» за конкретни-

ми товарними групами 
 

1 
Розроблено автором. 

 

Базовим вихідним прогнозованим 

економічним чинником маркетингового 

середовища продовольчих компаній є за-

гальне уповільнення темпів зростання 

обсягів внутрішнього попиту на готові 

харчові продукти. Такий висновок є ха-

рактерним стосовно практично всіх регі-

онів України, за виключенням хіба що 

Києва. Початок «терміну дії» даного 

чинника: короткострокова перспектива; 

за окремими товарними групами (і по 

окремих регіонах) – включно і середньо-

строкова. 
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Даний висновок ґрунтується на ста-

тистичному дослідженні споживання ос-

новних видів харчових продуктів у регіо-

нальному розрізі за попередній багаторі-

чний період та екстраполяції виявлених 

тенденцій із використанням низки еко-

номіко-математичних моделей. Тенден-

ція щодо доволі вираженого зниження 

темпів зростання загального попиту на 

основні види харчових продуктів протя-

гом 2009-2014 рр. є типовою практично 

для всіх регіонів та України в цілому 

[13]. Визначальними чинниками цього є 

зменшення населення країни та загальне 

уповільнення темпів зростання добробу-

ту її громадян. З урахуванням загострен-

ня суспільно-політичних подій у державі 

протягом 2014-2015 рр. прогноз щодо 

стабілізації загального попиту на харчові 

продукти в межах, як мінімум, середньо-

річної перспективи об‟єктивно набува-

тиме додаткового підтвердження. 

Організаційно-економічні заходи 

вітчизняних загальнодержавних і регіо-

нальних холдингів на такі прогнозовані 

тенденції є цілком очевидними: стабілі-

зація загальних постачань на внутрішній 

ринок. Загальне збільшення обсягів ви-

робництва харчових продуктів в Україні, 

а підстави для цього є цілком реальними, 

можливе лише за умов значного збіль-

шення експортних постачань.  

Таким чином, у вітчизняній продо-

вольчій сфері протягом найближчої часо-

вої перспективи проблема збуту дістане 

такого загострення, якого не спостеріга-

лося за останні 20-25 років (даний про-

гноз підтверджується і підсумками роз-

витку країни у 2014 р.: імпорт м‟яса сви-

нини зменшено у 4 рази з одночасним 

збільшенням експорту м‟яса курятини на 

25% [14, с. 67].  

В узагальненому вигляді пропоно-

вані заходи маркетингової політики хол-

дингів на внутрішньому ринку стосовно 

даного прогнозованого чинника є таки-

ми: звуження товарного асортименту зі 

зменшенням його глибини за товарами, 

призначеними для споживачів із високим 

рівнем достатку. Найбільш доцільними 

такі маркетингові заходи будуть у 

м‟ясопереробній (у сегментах сирокоп-

чених ковбас і делікатесів), молокопере-

робній (у сегментах йогуртів та твердих 

сирів), лікеро-горілчаній (у сегментах 

елітних сортів горілки та коньяку) галу-

зях та у виробництві безалкогольних на-

поїв і пива. 

Однак зазначений підхід доцільно 

використати і в оліє-жировій галузі та 

сегментах хлібобулочних і макаронних 

виробів. При цьому товарну групу напів-

фабрикатів (особливо в м‟ясопереробній 

галузі та сегментах кондитерських виро-

бів і тістечок) слід скорочувати меншою 

мірою. 

У межах коротко- та середньостро-

кової перспективи для внутрішнього ри-

нку буде обґрунтованим збільшення об-

сягів виробництва з паралельним розши-

ренням асортименту в укрупненому гру-

пуванні лише за двома товарними пози-

ціями: харчових продуктів із наперед за-

даними властивостями (перш за все для 

малюків і дітей та споживачів, які страж-

дають на певні захворювання) та харчові 

продукти довготривалого зберігання 

(особливо м‟ясних, рибних та овочевих 

консервів, молока згущеного та соків).  

На тлі прогнозованого уповільнен-

ня загальних обсягів внутрішнього попи-

ту на харчові продукти може здаватися 

дещо несподіваним наведений у таблиці 

прогноз щодо підвищення вимог до їх 

якості, безпеки та екологічної чистоти. 

Підґрунтям для такого прогнозу є не 

тільки теоретичні та науково-практичні 

наробітки вітчизняних і зарубіжних уче-

них, але і комплексні маркетингові дос-

лідження продовольчого ринку Лугансь-

кої області, здійснені в рамках державної 

теми «Управління розвитком старопро-

мислових регіонів України в умовах ви-

ходу з трансформаційної кризи» (номер 
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реєстрації 0105U004477) безпосередньо з 

використанням анкетного опитування 

споживачів. При цьому вибірка стосовно 

дослідження ринку ковбасних виробів і 

м‟ясопродуктів складала 212 респонден-

тів, а стосовно ринку хліба і хлібопроду-

ктів – 200 респондентів, що є цілком дос-

татнім та репрезентативним для даної ге-

неральної сукупності: населення Луган-

ської області. 

За підсумками маркетингових дос-

ліджень встановлено: в 2012-2013 рр. 

54% мешканців Луганська не вважали 

для себе ціну єдиним критеріально ви-

значальним чинником. Більш того, вже 

на найближчу часову перспективу у 2-3 

роки 40% споживачів ковбасних виробів і 

м‟ясопродуктів та 67% споживачів хліба і 

хлібопродуктів питання якості та безпе-

ки, а також надійності та зручності паку-

вання харчових продуктів відзначали для 

себе більш важливими порівняно з їх ці-

ною. 

Виявлені тенденції щодо Лугансь-

кої області кореспондуються з динамікою 

розвитку й інших регіонів: встановлено, 

що рівень продовольчого забезпечення 

на Луганщині протягом останніх років 

(за умов більш загрозливого екологічного 

стану) був значно нижчим порівняно з 

іншими регіонами України [11]. Більш 

того, в областях, де рівень заробітної 

плати є вищим (Дніпропетровська, Київ-

ська та ін.), відзначена залежність є знач-

но більш чіткою та позитивною. 

Загальною основою для такого про-

гнозу слід вважати поступове  підвищен-

ня добробуту населення України в межах 

довгострокової перспективи та обізна-

ність критично-достатньої частини гро-

мадян стосовно культури харчування і 

здорового образу життя. Згідно з резуль-

татами досліджень випливає цілком од-

нозначний висновок щодо доволі вира-

женої переорієнтації вітчизняних спожи-

вачів із безумовної домінанти ціни вбік 

визнання якості як невід‟ємної складової 

у прийнятті рішень щодо закупівель хар-

чових продуктів.  

Сукупність виявлених за підсумка-

ми маркетингових досліджень у Лугансь-

кій області властивостей і тенденцій, які 

підтверджуються макроекономічними 

показниками та відображають загально-

цивілізаційні тенденції, дозволяє впевне-

но прогнозувати підвищення вимог спо-

живачів до якості та безпеки харчових 

продуктів як одного із сутнісних чинни-

ків маркетингового середовища виробни-

чо-комерційної діяльності холдингів. Дія 

даного чинника посилюватиметься особ-

ливо в межах середньо- та довгостроко-

вої перспективи. Загострення соціально-

економічної ситуації в Україні протягом 

2014-2015 рр. за умов її стабілізації та 

подальшого поступового виправлення 

суттєво не вплине на довгострокову дію 

даного чинника.  

Найбільш дієвим й ефективним ор-

ганізаційно-економічним заходом вітчиз-

няних продовольчих компаній щодо реа-

лізації виробничо-комерційної діяльності 

у «відповідь» на дію цього чинника є пе-

рехід до вертикальної диверсифікації го-

сподарювання, яка може забезпечити ре-

альне освоєння в межах холдингів за-

мкнутого виробничо-комерційного цик-

лу. Однак тут є ще одна принципово ва-

жлива річ: зазначені організаційно-еконо-

мічні заходи слід здійснювати на основі 

запровадження процесного підходу до 

забезпечення якості й безпеки харчових 

продуктів, також необхідно обов‟язково 

включати попередні етапи стосовно ви-

робництва вихідної сировини. 

Окрім необхідності забезпечення в 

межах короткострокової перспективи ви-

робництва харчових продуктів із наперед 

заданими властивостями, вже в межах 

середньострокової перспективи суттєво 

має бути збільшено виробництво органі-

чних харчових продуктів (що теж немо-

жливо здійснити без запровадження у 

виробничо-комерційну діяльність компа-
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ній процесного підходу). У сучасних 

умовах вітчизняні товаровиробники не 

здатні наситити навіть внутрішній ринок: 

у 2013 р. лише 175 підприємств отримали 

статус органічних (35 – у Київській обла-

сті, 25 – у Херсонській, 13 – в Одеській, 

12 – у Закарпатській, по 11 – у Львівській 

та Вінницькій) [14, с. 43]. 

Лише за часовими межами серед-

ньострокової перспективи (за відсутності 

соціальних катаклізмів) вітчизняним 

продовольчим компаніям буде сенс пос-

тупово орієнтуватися на забезпечення 

вимог внутрішніх споживачів стосовно 

розширення та поглиблення товарного 

асортименту харчових продуктів. 

Передумовою обґрунтування стра-

тегічних і тактичних організаційно-

економічних заходів виробничо-комер-

ційної діяльності холдингів як «реакції» 

на підвищення вимог до якості харчових 

продуктів є системне вдосконалення їх 

маркетингового забезпечення. У зв‟язку з 

цим доцільною є реалізація  таких захо-

дів. 

1. Відповідні відділи маркетингу 

(підрозділи, служби тощо) необхідно 

створити у структурі всіх холдингів. Слід 

вважати невиправданим, що в умовах ри-

нкової системи господарювання окремі, 

навіть найпотужніші холдинги загально-

національного рівня, як наприклад, «Аг-

ротон», до сьогодні так і не мають струк-

турних підрозділів маркетингу. Це ви-

ступає підтвердженням сировинної екс-

портоорієнтованої спрямованості вироб-

ничо-комерційного процесу значної час-

тини національних продовольчих компа-

ній.  

2. Вихідною основою вдосконален-

ня маркетингової діяльності холдингів 

має стати переорієнтація вже створених 

структурних підрозділів на функціону-

вання в дійсно маркетинговій сфері. 

Практика свідчить, що в сучасних умовах 

діяльність служб маркетингу багатьох 

холдингів, у тому числі регіональних, які 

створили такі служби першими і безпо-

середньо функціонують за моделлю 

Â Ñ , не виходить за межі збуту як тако-

го. У кращому випадку – з елементами 

опитувань і реклами (не завжди профе-

сійних і тим більше економічно обґрун-

тованих).  

Невід‟ємною складовою реалізації 

матричного підходу маркетингового за-

безпечення виробничо-комерційної дія-

льності холдингів відповідно до даного 

прогнозованого чинника є повноцінне 

освоєння ними принципів Тоtаl Quality 

Management (ТQМ) – загального мене-

джменту якості. Аналіз реального стану 

справ у вітчизняній продовольчій сфері 

свідчить, що цього не сталося і навіть 

провідними холдингами як національно-

го, так і регіонального рівнів досягнуто 

неповною мірою. Тому в багатьох випад-

ках функціонування зареєстрованих сис-

тем ІSО та Hazard Analysis and Critical 

Control Points (НАССР) має декларатив-

ний характер, що не відповідає не тільки 

їх сутності, але й основам ТQМ. Нині 

лише 7% продовольчих компаній Украї-

ни отримали сертифікати ІSО та НАССР 

[14, с. 103]. 

Ще більшою мірою це стосується 

системи екологічного менеджменту – 

Ecological Мanadgment System (ЕМS). 

Запровадження системи добросовісної 

господарської практики – Good Manufac-

turing Practice (GМР), яка сьогодні в краї-

нах Європейського Союзу набула вже 

повноцінного розповсюдження, в Украї-

ні, як правило, не виходить за рамки тео-

ретичних екскурсів.  

Загалом, у контексті підписання 

Україною в червні 2014 р. економічної 

частини Угоди про асоціацію з Європей-

ським Союзом, неврегульованість питань 

якості та безпеки харчових продуктів 

може стати однією з головних перешкод 

для подальшої реалізації євроінтеграцій-

ного курсу нашої держави.  
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Події останніх років дають підстави 

як наступний прогнозований чинник ма-

ркетингового середовища виробничо-

комерційної діяльності продовольчих 

компаній виділити початок відкритої 

конкурентної боротьби між національ-

ними холдингами та між ними і регіона-

льними холдингами. Перші підстави для 

такого прогнозу у хлібобулочній, м‟ясо-

переробній та оліє-жировій галузях про-

довольчого підкомплексу Луганської  

області з‟явилися в 2008-2010 рр. [11, 

с. 267-272]. 

У сучасних умовах фактичний ма-

теріал для даного прогнозу є вже достат-

нім. Так, протягом 2011-2013 рр. регіона-

льний холдинг ВАТ «Луганськмлин» 

практично повністю витіснив із ринку 

області мережу хлібокомбінатів і хлібо-

заводів ВАТ «Коровай», яке є складовою 

національного холдингу «Лотуре», що 

входить до провідних холдингів націона-

льного рівня. Холдинги національного 

рівня «НarvEast» та «АПК-Інвест», за-

сновані в Донецькій області, поділили 

сфери впливу на ринках центральних та 

південно-східних областей у сегментах 

тваринницької продукції. «НarvEast» у 

2011 р. після поглинання агроцехів ММК 

ім. Ілліча, сконцентрувавши увагу на мо-

лочній галузі та відгодівлі великої рога-

тої худоби, суттєво згорнув галузь сви-

нарства. Не в останню чергу саме завдяки 

цьому «АПК-Івест» впевнено став ліде-

ром країни к сфері свинарства. У підсум-

ку це, окрім інших причин неекономічно-

го характеру, поглибило фінансові труд-

нощі агрофірми «Шахтар» ОП шахти ім. 

А.Ф. Засядька, призвівши до багатоміль-

йонних збитків останньої. У 2011-2012 

рр. холдинг «НarvEast» під час свого ор-

ганізаційного оформлення заохочував 

перехід до своїх структурних підрозділів 

кращих топ-менеджерів з інших холдин-

гів не тільки Донецької, але і сусідніх 

Харківської та Луганської областей. 

На тлі насичення українського про-

довольчого ринку конкурентна боротьба 

між національними холдингами та між 

ними і регіональними холдингами вже в 

межах середньострокової перспективи у 

виробничій та збутовій сферах буде роз-

гортатися на системній та явній основі. 

Це є відображенням природних рис рин-

кової економіки. У контексті реалізації 

своєї регуляторної політики держава має 

(і для цього ще є час) врахувати в норма-

тивно-правових актах таку реальну і вже 

недалеку перспективу з метою недопу-

щення перекладання холдингами наслід-

ків боротьби (у тому числі відстрочених 

наслідків недобросовісної конкуренції) 

на кінцевих споживачів і суспільства за-

галом (протягом кінця 2014 – початку 

2015 р. такі спроби намагався здійснити 

один з топ-холдингів України «Мрія»). 

Важливість даних питань суттєво актуа-

лізується з урахуванням ще й прогнозо-

ваного посилення конкуренції з боку іно-

земних товаровиробників. 

Узагальнюючими організаційно-

економічними заходами стосовно реалі-

зації виробничо-комерційної діяльності 

продовольчих компаній (зокрема, й в 

процесі міжгалузевої диверсифікації ка-

піталу) виступає нарощування їх сукуп-

ного конкурентного потенціалу. 

Маркетингова політика розподілу у 

«відповідь» на модифікацію конкурентної 

боротьби між ними має бути більш дифе-

ренційованою і, що є теж важливим, – з 

часом суттєво змінюватися у формах сво-

єї реалізації. Зокрема, товарна політика на 

тлі звуження широти та скорочення гли-

бини асортименту в межах короткостро-

кової перспективи з переходом до серед-

ньострокової перспективи має отримати 

якісно нові риси в контексті: 

формування попиту на харчові про-

дукти з наперед заданими властивостями 

(конкретніше – на продукти, які застосо-

вуються у профілактиці певних захворю-

вань); 
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розробки нових підходів у зв‟язку з 

прогнозованим значним підвищенням 

попиту на органічні харчові продукти (у 

даному відношенні маркетингова товарна 

політика об‟єктивно набуватиме розук-

рупнення за напрямами стосовно різних 

груп споживачів, які в сучасних умовах 

ще тільки формуються). 

Особливо актуальною, з причини 

посилення прив‟язки комерційної діяль-

ності холдингів до чітко визначених регі-

онів, стане маркетингова політика розпо-

ділу. У такому випадку канали збуту в 

багатьох сегментах буде сенс зробити 

більш короткими (що в сучасних умовах 

для вітчизняного продовольчого ринку 

Â Ñ , перш за все стосовно національ-

них холдингів, стало не зовсім типовим), 

однак ширшими. Тому необхідно завчас-

но опрацювати можливі варіанти дис-

триб‟юторської політики та стимулюван-

ня підприємств (і безпосередньо їх робіт-

ників) торговельної мережі стосовно збу-

ту харчових продуктів, що в сучасних 

умовах в Україні на ринку продовольчих 

товарів використовується, скоріше, як 

виключення.  

Слід передбачити також і диферен-

ціацію маркетингової цінової політики. 

Це доцільно втілити в оптимізацію спів-

відношення «ціна-якість» як за конкрет-

ними товарними групами, так і за конк-

ретними регіонами. Сама реалізація ком-

паніями цінової політики суттєво поси-

люватиме значимість аналізу ціноутво-

рення конкурентів. У цілому конкурент-

на боротьба холдингів усе більше буде 

трансформуватися вбік нецінової конку-

ренції, що актуалізує значення маркетин-

гового забезпечення їх діяльності.  

Загалом два останніх прогнозова-

них чинники маркетингового середовища 

діяльності продовольчих компаній – під-

вищення вимог споживачів до якості ха-

рчових продуктів та модифікація конку-

рентної боротьби між самими холдинга-

ми (особливо на тлі посилення конкурен-

ції з іноземними товаровиробниками) – 

значно підвищують значимість потовар-

ного виду маркетингу. До цього часу, за 

умов дефіцитності на продовольчому ри-

нку, як і в сучасних умовах, поки ще не 

почалася системна конкурентна боротьба 

між компаніями, цей вид маркетингу не 

був і ще не є достатньо затребуваним.  

Висновки. У межах середньостроко-

вої перспективи і на подальшу довго-

строкову перспективу все більше зроста-

тиме ціна можливих маркетингових про-

рахунків: необґрунтовані у маркетинго-

вому відношенні виробничо-комерційні 

заходи призводитимуть до все більш від-

чутних з часом економічних збитків. По-

яснення цього полягає у прогнозованому 

формуванні за межами середньостроко-

вої перспективи нового більш високого 

рівня розвитку вітчизняної продовольчої 

сфери. Як наслідок, суттєво підвищиться 

рівень ресурсо-, капітало- та наукоємнос-

ті господарювання компаній. Тому про-

рахунки в його маркетинговому забезпе-

ченні супроводжуватимуться приростом 

не тільки суто фінансових збитків, але і 

негативних соціальних наслідків. 

Перспективи подальшої розробки 

проблеми формування й удосконалення 

маркетингової політики продовольчих 

компаній полягають у практичній конк-

ретизації висунутих пропозицій.  

Так, для холдингових формувань 

національного рівня науковцями-дослід-

никами мають бути опрацьовані різні ін-

теграли маркетингової діяльності: окремо 

для зовнішнього (переважно за моделлю 

маркетингу business-to-business) і внут-

рішнього ринків (за моделями business-

to-business і business-to-consumer). Для 

продовольчих компаній регіонального 

рівня опрацювання заходів маркетинго-

вої діяльності є необхідним, перш за все, 

за моделлю маркетингу business-to-

consumer. При цьому опрацювання про-

позицій щодо вдосконалення маркетин-

гової діяльності продовольчих компаній 
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варто здійснювати в укрупненому групу-

ванні в такій послідовності: вдоскона-

лення маркетингової товарної політики і 

політики якості; вдосконалення збутової 

та рекламної політики; вдосконалення 

цінової політики. 

У контексті здійснення регулятор-

ної політики для стимулювання холдин-

гів стосовно впровадження наробіток 

учених (такі наробітки мають бути вико-

нані за всіма напрямами забезпечення 

виробничо-комерційного процесу) дер-

жава має стимулювати створення на базі 

компаній наукових продовольчих класте-

рів за галузевими ознаками. 

Для безпосередньо продовольчих 

компаній не тільки доцільно, але й еко-

номічно вигідно опановувати маркетин-

говий тип господарювання, вихідною ос-

новою якого є системне дослідження на-

самперед економічних чинників їх мар-

кетингового середовища. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  

СТАНДАРТЫ ЕС В СФЕРЕ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
 

Соглашение об ассоциации между 
Украиной и ЕС ратифицировано Верхов-
ной Радой Украины и Европейским пар-
ламентом 16 сентября 2014 г. [1]. Поми-
мо политических, торговых и таможен-
ных вопросов сотрудничества между 
сторонами Соглашения данный документ 
содержит ряд природоохранных обяза-
тельств согласно Разделу 6 «Окружаю-
щая природная среда» и приложениям 
ХХХ-ХХIХ [2, ст. 360-366, с. 189-191].  

При этом некоторые экологические 
директивы ЕС, с которыми в 10-летний 
период предполагается гармонизация ук-
раинского законодательства, содержат 
количественные регуляторы допустимого 
уровня техногенного воздействия на ок-
ружающую среду. То есть вступление их 
в силу на территории Украины будет со-
провождаться ужесточением экологиче-
ских требований к эмиссии отдельных 
загрязняющих веществ и образованию 
отходов. Это, в свою очередь, повлечет 
необходимость коррекции природо-
охранной и инвестиционной политики 
промышленных предприятий как основ-
ных источников техногенной нагрузки в 
стране. Так, около 63 % выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух в 
Украине составляют выбросы от стацио-
нарных источников 

1
 – в среднем более  

                                                           
1
 Стационарный источник загрязнения ат-

мосферы – предприятие, цех, агрегат, установка 

или другой неподвижный объект, который сохра-

няет свои пространственные координаты в тече-

ние определенного времени и осуществляет вы-

бросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух. 

 

 

4 млн т загрязняющих веществ [3]. При-
чем основу стационарного выброса со-
ставляют: диоксид серы (30% от общего 
количества), оксиды азота (8%), оксид 
углерода (24%), метан (20%) – вещества, 
представляющие опасность как для ок-
ружающей среды, так и для здоровья че-
ловека, т.е. предельно допустимое со-
держание которых в атмосферном возду-
хе регламентируется природоохранным 
законодательством. 

Переход процесса ассоциации Ук-
раины и Евросоюза в практическую 
плоскость обусловил особую актуаль-
ность исследований экономических пер-
спектив и рисков, сопровождающих гар-
монизацию национального законодатель-
ства и хозяйственного уклада с европей-
скими стандартами и регламентами, а 
также механизмов и инструментов реали-
зации выбранного курса интеграционной 
стратегии. Данной проблематике посвя-
щен ряд публикаций и работ [4-8] в рам-
ках анализа тенденций международных 
отношений и стратегических социально-
экономических перспектив Украины. Тем 
не менее унифицированные методики 
оценки рисков и перспектив имплемен-
тации в правовое поле Украины директив 
ЕС, в том числе в природоохранной сфе-
ре, находятся на стадии разработки и яв-
ляются актуальным направлением для 
дальнейших исследований. 

Таким образом, целью данной ста-
тьи является разработка методики пред-
варительной оценки ожидаемых допол-
нительных расходов на отечественных 
предприятиях в связи с заменой сущест-

© М.Ю. Заниздра, 2015 
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вующих нормативов предельно допусти-
мого загрязнения атмосферного воздуха 
их европейскими аналогами. 

Предлагаемая методика на первом 

этапе расчетов предполагает сопоставле-

ние фактического и нормативного уров-

ней эмиссии загрязняющих веществ в ат-

мосферный воздух в Украине с экологи-

ческими требованиями ЕС и состоит в 

определении: 

(1) расхождений между сущест-

вующими нормативами допустимой 

эмиссии загрязнения в ЕС и в Украине; 

(2) потенциального объема избы-

точного уровня техногенной нагрузки на 

атмосферный воздух. 

Сравнение имеющихся расхожде-

ний между существующими норматива-

ми предельно допустимого выброса 

(ПДВ), установленными для отдельных 

загрязняющих веществ в соответствии с 

действующим природоохранным законо-

дательством Украины, и нормативами, 

предусмотренными законодательством 

Европейского Союза (ЕС) предлагается 

проводить по форме табл. 1. 

 

Таблица 1 

Форма проведения сопоставлений нормативов ПДВ в общем виде 

Загрязня-

ющее 

вещество 

ПДВ 

Украины, 

мг/ нм
3
 

Национальный 

законодатель-

ный акт 

ПДВ ЕС, 

мг/ нм
3
 

Законода-

тельный 

акт ЕС 

Расхождение в 

нормировании 

«1» «2» «3» «4» «5» «6» 

Название Показатель Ссылка Показатель Ссылка = ст. «2» – ст. «4» 
 

Источник данных: составлено автором. 

 

В соответствии с Законом Украины 

«Об охране атмосферного воздуха» [9] 

объемы отведения исходящих газов от 

стационарных источников выбросов обу-

словлены текущим уровнем технологи-

ческого развития промышленности, а 

нормативы предельно допустимого вы-

броса (ПДВ) загрязняющих веществ оп-

ределяются из соображений экологиче-

ской безопасности 
2
. То есть при условии 

                                                           
2 Научно-технический норматив, ограни-

чивающий массовую концентрацию загрязняю-

щих веществ в организованных выбросах от ста-

ционарных источников (мг/м
3
). Его использова-

ние направлено на обеспечение выполнения ус-

ловия, что содержание загрязняющих веществ 

или их совокупности в приземном слое атмо-

сферного воздуха не будет превышать (с учетом 

перспективы развития промышленных предпри-

ятий) нормативов экологической безопасности 

для жизни и здоровья людей и объектов окру-

жающей природной среды. Для установления 

величин нормативов ПДВ, используются пре-

дельно допустимые концентрации (ПДК) или, 

при их отсутствии, ориентировочно безопасные 

их соблюдения в атмосферный воздух от 

промышленных объектов поступает до-

пустимое количество загрязняющих ве-

ществ, которое может считаться «услов-

но нормативным» для данного техноло-

гического уклада. Отсюда, при условии 

сохранения текущих объемов выбросов 

исходящих газов от стационарных источ-

ников, переход к более жестким норма-

тивам приведет к образованию некоторо-

го избытка техногенной нагрузки на при-

родную среду – массы сухого остатка за-

                                                                                       
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих ве-

ществ в атмосферном воздухе населенных пунк-

тов. Значение ПДВ разрабатывается в составе: 

1) проектов нормативов предельно допус-

тимых выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух от стационарных источников для 

всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

эмиссию загрязнения в воздух стационарными 

источниками; 

2) сводных проектов нормативов ПДВ за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух по 

городу или населенному пункту. 
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грязняющего вещества, поступающего в 

атмосферный воздух (т/год). Математи-

чески, это возможно описать как систему 

уравнений: 
 











,

,

_____

_

ИЗБЫТОЧНАЯЗВЕСЯНОРМАТИВНАЗВУКРЯНОРМАТИВНАЗВ

ЯНОРМАТИВНАЗВЗВЗВ

МММ

МПДВV
 (1) 

 

где ЗВV  – объем выброса исходящих га-

зов от стационарных источников загряз-

нения, обусловленный уровнем развития 

используемых в промышленности техно-

логий, тыс. м
3
; 

ЗВПДВ – норматив предельно до-

пустимого выброса конкретного загряз-

няющего вещества, установленный в со-

ответствии с требованиями действующе-

го природоохранного законодательства и 

представлениями об экологической безо-

пасности, мг/м
3
; 

ЯНОРМАТИВНАЗВМ _
– «условно 

нормативная» масса загрязняющих ве-

ществ, поступающая в атмосферный воз-

дух с выбросами исходящих газов от ста-

ционарных источников, т; 
ИЗБЫТОЧНАЯЗВМ _

– «избыток за-

грязнения», т; 
_УКР

 и 
_ЕС

 – индексные обозначения, 

указывающие на административно-

территориальную принадлежность пока-

зателя-члена уравнения. 

То есть согласно Соглашению об 

ассоциации между Украиной и ЕС, воз-

никающий «избыток загрязнения» дол-

жен быть ликвидирован к срокам вступ-

ления в силу на территории Украины Ди-

рективы 2010/75/ЕС Европейского пар-

ламента и Совета от 24 ноября 2010 г. «О 

промышленных выбросах (интегриро-

ванное предотвращение и контроль за-

грязнения)» [10]. Таким образом, вторым 

этапом расчетов в методике является 

оценка величины дополнительных инве-

стиций, которая основывается на: 

(1) полученной «избыточной» массе 

эмиссии загрязнения;  

(2) установлении связи между об-

щим объемом эмиссии загрязнения в ок-

ружающую среду и уровнем финансиро-

вания природоохранной деятельности. 

Для определения формы и силы 

связи между различными параметрами 

исследуемого объекта, функциональная 

зависимость которых имеет стохастиче-

ский характер, целесообразно исполь-

зование методов корреляционно-регрес-

сионного анализа [11]. В рассматривае-

мом случае предлагается определить рег-

рессионную зависимость между эмисси-

ей загрязняющих веществ и объемом 

расходов предприятий на природоохран-

ную деятельность. 

В практике статистического учета 

[12] финансирования природоохранной 

деятельности предприятий в Украине 

выделяют два основных типа расходов: 

(1) капитальные инвестиции, осу-

ществляемые с целью охраны окружаю-

щей природной среды. К ним относят все 

расходы отчетного периода на оборудо-

вание, техническое оснащение, строи-

тельство природоохранного значения, 

рассчитанные в фактических ценах без 

учета налога на добавленную стоимость. 

Сюда включают расходы на строительст-

во новых, расширение, реконструкцию, 

реставрацию, техническое перевооруже-

ние действующих предприятий и объек-

тов, капитальный ремонт и приобретение 

оборудования природоохранного значе-

ния долгосрочного пользования; 

(2) текущие затраты на охрану ок-

ружающей природной среды включают 

расходы, осуществляемые с целью под-

держания (содержания и эксплуатации) 



––––––––––––––––––––––   Економіка промисловості      Экономика промышленности   –––––––––––––––––––––– 

ISSN 1562-109X  
 

  2015, № 2 (70) 
  

 

 

111 

объектов
3
 в рабочем состоянии и входят 

в состав расходов текущего периода. 

Каждый из приведенных типов 

природоохранных расходов распределя-

ется по следующим направлениям: 

1) охрана атмосферного воздуха и 

проблемы изменения климата; 

2) очистка сточных вод; 

3) обращение с отходами; 

4) защита и реабилитация почв, 

подземных и поверхностных вод; 

5) снижение шумового и вибраци-

онного воздействия (исключая меры по 

охране труда); 

6) сохранение биоразнообразия и 

среды обитания; 

7) радиационная безопасность (ис-

ключая меры по предотвращению аварий 

и катастроф); 

8) научно-исследовательские рабо-

ты природоохранного направления; 

9) другие направления природо-

охранной деятельности. 

Таким образом, предлагается опре-

делить связь между: 

(1) массой выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух (М
ЗР

) и 

капитальными инвестициями в охрану 

атмосферного воздуха и предотвращение 

изменения климата (I 
КАПИТАЛЬНЫЕ

), а так-

же 

(2) массой выброса загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух и теку-

щими затратами по этому направлению 

(I
ОПЕРАЦИОННЫЕ

). 

Выбор конкретного вида зависимо-

сти и вид математической функции 

должны основываться на результатах 

расчета отклонения реального и оценоч-

ного значений 
4
, а также логики описы-

ваемого процесса. 

                                                           
3
 Основных фондов природоохранного 

предназначения. 
4
 Например, коэффициент детерминации 

(r
2
) или коэффициент средней абсолютной ошиб-

ки (MAPE), которые характеризуют тесноту (си-

лу) связи между факторами модели. 

При отсутствии каких-либо затрат 

на природоохранные мероприятия (т.е. ес-

ли I 
КАПИТАЛЬНЫЕ

= 0 и I 
ОПЕРАЦИОННЫЕ

 = 0) 

уровень загрязнения, генерируемого оп-

ределенным стационарным источником 

выбросов, линейно зависит от объема 

производства. Объем выбросов и концен-

трация загрязняющего вещества, обра-

зующегося от конкретного производст-

венного устройства, может варьироваться 

в пределах некоторого интервала, что 

обусловлено различиями в химическом 

составе первичного сырья и / или топли-

ва, степени физического износа оборудо-

вания и др., однако не может расти бес-

конечно. С другой стороны, современный 

уровень развития технологий не позволя-

ет осуществлять полностью безотходное 

производство. При этом после опреде-

ленного этапа технической модернизации 

производства каждая дополнительная 

гривна капитальных инвестиций и теку-

щих расходов, направленных на сокра-

щение техногенной нагрузки, будет соз-

давать меньший экологический эффект 
5
. 

То есть существует определенная пре-

дельная величина инвестиций (I МAX), ко-

торая будет иметь экономический смысл, 

после которой рост природоохранных 

затрат становится нецелесообразным и 

бесполезным. 

Таким образом, для корректного 

экономико-математического описания 

исследуемого процесса необходимо учи-

тывать наличие границ технологических 

возможностей используемого оборудова-

ния и влияние закона убывающей пре-

дельной отдачи на эффективность приро-

доохранных инвестиций и фактическое 

сокращение загрязнения. Поэтому для  

 

                                                           
5
 Закон убывающей предельной отдачи – 

каждое последующее добавление единицы фак-

тора производства уменьшает предельный при-

рост реального объема производства при условии, 

что все другие факторы остаются неизменными 

[13]. 



––––––––––––––––––––––––––   Економіка промисловості      Economy of Industry   –––––––––––––––––––––––––– 
 

112 ISSN 1562-109X 

 2015, № 2 (70) 

 

 

описания возможной связи между эмис-

сией загрязнения и объемом природо-

охранных расходов предлагается исполь-

зование степенной функции, которая 

графически представлена на рисунке: 

Ik=М ЗР  , (2) 

где k – действительное число;  

І – объем природоохранных инве-

стиций;  

α – степенной коэффициент. 
 

 
 

Источник данных: составлено автором. 

 

Рисунок. Схематическое изображение вероятной зависимости  

между эмиссией загрязняющих веществ от промышленного производства  

и объемами природоохранных расходов 

 
Интерпретация этой функции за-

ключается в том, что увеличение незави-
симой переменной (М

ЗР
) на 1% приведет 

к процентному изменению зависимой пе-
ременной (I) на величину коэффициента 
степени (α) по формуле (2). То есть если 

зависимость имеет вид 5 I13,2=М ЗР , 

то увеличение инвестиций (I) на 1% при-
ведет к сокращению уровня массы за-
грязнения на 5%. 

Исходя из этого, оценка объема до-
полнительных расходов (І 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
), 

необходимых для перехода на экологиче-
ские стандарты ЕС, осуществляется на 
основании: 

1) определения величины той доли 
загрязнения (в процентах), на которую 
должен быть уменьшен уровень техно-
генной нагрузки на окружающую среду; 

2) сопоставления рассчитанного по-
казателя с коэффициентом α, который 
получен из экономико-математической 
зависимости между величиной загрязне-
ний и капитальными затратами на приро-
доохранные мероприятия; 
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М







  (3) 

 

где ИЗБЫТОЧНАЯЗВМ _ – «избыток загряз-
нения» по формуле (1), т; 

α – коэффициент степени по фор-
муле (2). 

Полученная таким образом сумма 
рассматривается как величина дополни-
тельных расходов (капитальных и теку-
щих) на природоохранные мероприятия, 
необходимых для приведения эмиссии 
загрязняющих веществ на предприятии в 
соответствие с европейскими требова-
ниями. 

В качестве информационной базы 
расчетов и сопоставлений могут высту-
пать: 

1) нормативно-законодательные ак-
ты, регулирующие уровень техногенной 
нагрузки на атмосферный воздух и уста-
навливающие требования к предельно 
допустимым концентрациям и объемам 
поступления загрязняющих веществ в 
окружающую среду в составе исходящих 
газов от стационарных источников в Ук-
раине и ЕС; 

2) официальные годовые формы го-
сударственных статистических наблюде-
ний для предприятий по вопросам при-
родопользования № 2-тп (воздух) «Отчет 
об охране атмосферного воздуха» и №1 – 
«экологические затраты». 

Основными преимуществами пред-
ложенной методики оценки дополни-
тельных расходов на предприятии при 
переходе на экологические стандарты ЕС 
в сфере охраны атмосферного воздуха 
является то, что она позволяет в сжатые 
сроки определить нижнюю границу не-
обходимых дополнительных инвестиций, 
которые понадобятся для предотвраще-
ния образования или утилизации «избы-
точного» количества загрязнения. Кроме 
того, ее практическое применение не 

требует значительных финансовых затрат 
на организацию и проведение процедуры 
расчетов и является достаточно опера-
тивным (при наличии соответствующей 
информационной базы расчеты могут 
быть осуществлены в течение нескольких 
дней). 

Однако следует учитывать, что по-
лученные количественные показатели 
дополнительных инвестиций являются 
ориентировочными величинами. Особен-
ность метода состоит в том, что он ори-
ентируется на предыдущие тенденции, 
которые не учитывают необходимость 
изменения технологического процесса 
производства, масштабных капитальных 
вложений в новые природоохранные 
средства, синергетический эффект и т.д. 

В качестве примера расчетов, сле-
дуя предлагаемой методике, произведена 
оценка дополнительных затрат, потенци-
ально необходимых для перехода на эко-
логические нормативы ЕС для выбросов 
диоксида серы (SO2), оксидов азота (N2O 
и NO2), пыли 

6
 и оксида углерода 

7
 (CO), 

величины которых определены Директи-
вой 2010/75/ЕС Европейского парламента 
и Совета от 24 октября 2010 г. «О про-
мышленных выбросах (интегрированное 
предотвращение и контроль загрязне-
ния)» [10] на некотором условном пред-
приятии. Процедура расчета включает 
следующие этапы: 

определение условно «избыточной» 

массы загрязнения атмосферного воздуха 

                                                           
6
 Присутствие данных веществ в призем-

ном слое атмосферного воздуха в концентрациях 

выше предельно допустимых может привести к 

значительному увеличению заболеваний дыха-

тельных путей, негативно влиять на слизистые 

оболочки, вызывать воспаление носоглотки, 

бронхиты, кашель, хрипоту и боль в горле. 
7
 Снижает способность гемоглобина пере-

носить кислород. Влияние концентрации от 10 до 

40 млг на протяжении нескольких минут ведет к 

летальному исходу. Уровни концентрации свыше 

1,0 млг вызывают головную боль, потерю созна-

ния и тошноту, если влияние длится от 10 до 45 

минут, то вызывает потерю сознания и смерть. 
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в тоннах по указанным веществам, кото-

рая образуется в результате производства 

при условии 1) сохранения текущих объ-

емов выбросов исходящих газов от ста-

ционарных источников, обусловленных 

уровнем развития технологий и объемов 

производства; 2) ужесточения нормати-

вов ПДВ для данных веществ при пере-

ходе на европейские стандарты произ-

водства; 

установление корреляционно-рег-

рессионной зависимости в виде степен-

ной функции между общим объемом 

эмиссии загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух и уровнем (объемом) 

финансирования природоохранной дея-

тельности в рамках направления «охрана 

атмосферного воздуха и проблемы изме-

нения климата» на исследуемом пред-

приятии; 

оценка объема дополнительных за-

трат (капитальных и текущих), необхо-

димых для соблюдения экологических 

норм ПДВ диоксида серы (SO2), оксидов 

азота (N2O и NO2), пыли и оксида угле-

рода (CO), которые установлены для ЕС. 
Действующие согласно украинско-

му [14] и европейскому [10] законода-
тельству нормативы ПДВ рассматривае-

мых веществ, а также величины расхож-
дений между ними приведены в табл. 2. 
Как следует из представленных данных, 
величины нормативов выбросов в атмо-
сферный воздух согласно действующему 
законодательству Украины превышают 
европейские аналоги в разы. Минималь-
ное расхождение наблюдается для нор-
мирования допустимых выбросов угле-
кислого газа (СО), максимальное – сер-
нистого ангидрида (SO2) и пыли. При 
этом следует отметить, что, как правило, 
величины ПДВ устанавливаются для 
предприятий индивидуально в зависимо-
сти от: 

1) типа используемого оборудова-
ния, которое является стационарным ис-
точником выбросов (сжигающие уста-
новки, теплосиловые установки и т.д.); 

2) совокупной номинальной эффек-
тивной тепловой мощности данного обо-
рудования (МВт); 

3) видов используемого топлива 
(твердое, жидкое, газообразное и их ком-
бинации); 

4) специфики целевого предназна-
чения оборудования (например, для сжи-
гания отходов) и пр. 

 
Таблица 2 

Нормативы ПДВ загрязняющих веществ для общих случаев 

Загрязняющее 
вещество 

ПДВ 
Украины, 

мг/ нм
3
 

Приказ 
Минэкологии 
27.06.2006 г.  
№ 309 [14] 

ПДВ 
ЕС, 

мг/ нм
3
 

Директива 
2010/75/ЕС 

[10] 

Разница  
в норми-
ровании 

Азота диоксид (NO2) 500 Таблица 4, 
с. 1 

100 Приложение V 
Часть 1, с.61 

в 5 раз 

Азота оксид (N2O) 500 100 в 5 раз 

Углерода оксид (СО) 
250 100 

более чем 
в 2 раза 

Серы диоксид (SO2) 500 35 
Приложение V 
Часть 1, с.59 

более чем 
в 14 раз 

Пыль (суспендирован-
ные твердые частицы) 

150 
Таблица 1, 

с. 1 
5 

Приложение V 
Часть 2, с.63 

более чем 
в 30 раз 

 
Примечание: 
1 н (нормальный) м

3
понимается как 1 м

3
 при 0 

о
С и давлении 1013 мбар в сухих условиях. 

Источники данных: [10, 14]. 
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Поэтому ПДВ для данных веществ, 

приведенные в табл. 2, относятся к об-

щему случаю и не учитывают особенно-

стей хозяйствования и формирования 

техногенной нагрузки на конкретном 

промышленном предприятии как сово-

купности стационарных источников вы-

бросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух. 

На основе формулы (1), данных о 

фактической массе суммарного выброса 

загрязняющих веществ на предприятии 

по форме статистической отчетности №2-

ТП «воздух» и норм ПДВ, установлен-

ных для рассматриваемой группы ве-

ществ в Украине и ЕС (табл. 2), рассчи-

тана «избыточная» масса выброса при 

переходе на экологические стандарты 

Евросоюза (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Результаты расчета «избыточной» массы выброса по формуле (1) 

Загрязняющее веще-

ство (название и  

химическая формула) 

ПДВ
ЗВ_УКР

, 

мг/ нм
3
 

УКРЗВМ _ , 

т 

ПДВ
ЗВ_ЕС

, 

мг/ нм
3
 

ЕСЗВМ _ , 

т 

ИЗБЫТОЧНАЯЗВМ _ , 

т 

Исходные (фактические) данные Расчетные данные 

Азота диоксид (NO2) 500 2,315 100 0,463 

 

 

 

 

 

 

 

38,636 

Азота оксид (N2O) 500 5,287 100 1,057 

Углерода оксид (СО) 250 17,716 100 7,086 

Серы диоксид (SO2) 500 19,872 35 1,391 

Пыль (суспендирован-

ные твердые частицы) 150 2,588 5 0,086 

Суммарный выброс 

по предприятию по 

всем веществам  62,736  24,100 

 

Примечание: при выполнении условия, что 
УКРЗВV _

= const. 

Источники данных: [10, 14], составлено автором. 

 

Таким образом, при соблюдении 

условия сохранения объемов выброса ис-

ходящих газов при переходе к европей-

ским нормативам ПДВ «избыточная» 

масса выбросов для условного предпри-

ятия составит свыше 38 т, т.е. почти 62 % 

фактической суммарной эмиссии загряз-

няющих веществ.  

Руководствуясь данными годовых 

форм отчетности предприятия № 1-

«экологические затраты» и № 2-ТП «воз-

дух» (табл. 4 и 5), а также на основе рас-

четной формулы (2) определена функ-

циональная зависимость между уровнями 

эмиссии загрязняющих веществ и соот-

ветствующих затрат природоохранной 

направленности. 

Полученные зависимости имеют 

вид: 

1) для капитальных затрат по на-

правлению «охрана атмосферного возду-

ха и изменение климата»: 
04,0)(27,12  ЕКАПИТАЛЬНЫЗВ IМ ,       

MAPE 
8
 = 18%; (1‟) 

2) для текущих затрат по направле-

нию «охрана атмосферного воздуха и из-

менение климата»: 
15,1)(23840774  ЫЕОПЕРАЦИОННЗВ IМ , 

MAPE = 18,9%. (2‟) 

 

                                                           
8
 Средняя абсолютная ошибка. 
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Таблица 4 

Выбросы в атмосферный воздух основных веществ, которые регламентирует 

Директива 2010/75/ЕС 

Наименование загрязняющего  

вещества 

Масса выброса за отчетный период, т/год 

1 2 3 4 

Серы диоксид 0,065 2,097 2,64 0,815 

Диоксид азота 0,836 0,761 1,24 1,229 

Азота (1) оксид  0,379 0,425 0,118 0,039 

Вещества в виде твердых частиц 10,906 1,931 1,577 1,18 

Оксид углерода 5,183 1,54 1,96 1,017 

Суммарный выброс 17,369 6,754 7,535 4,28 
 

Источник данных: составлено автором. 

 

Таблица 5 

Природоохранные затраты на предприятии по направлению  

«охрана атмосферного воздуха и изменение климата», грн 

Тип затрат 
Затраты за отчетный период, грн/год 

1 2 3 4 

Капитальные инвестиции 0 16150 30470 126290 

Текущие затраты 382323 363016 338502 509617 

Суммарные затраты 382323 379166 368972 635907 
 

Источник данных: составлено автором. 

 

Исходя из экономической интер-

претации данных степенных зависимо-

стей, которые обратно-пропорционально 

связывают интенсивность выбросов за-

грязняющих веществ с капитальными 

инвестициями на приобретение газоочи-

стного оборудования и технологий, а 

также с текущими затратами на поддер-

жание надлежащего функционирования 

основных природоохранных фондов, ус-

тановлено следующее: 

1) рост капитальных затрат на ох-

рану атмосферного воздуха на 1% приве-

дет к уменьшению рассмотренных видов 

выбросов вредных веществ на 0,04%; 

2) рост текущих расходов на охрану 

атмосферного воздуха на 1% приведет к 

уменьшению рассмотренных видов вы-

бросов вредных веществ на 1,15%. 

На основании расчетной формулы 

(3), данных об «избыточной» массе вы-

бросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух на предприятии и сте-

пенных зависимостей между массой вы-

броса загрязняющих веществ и объемами 

природоохранных инвестиций (капи-

тальных и текущих) по формулам (1') и 

(2'), установлено, что дополнительные 

расходы 
9
, необходимые для предупреж-

дения образования или утилизации «из-

быточной» массы выброса в атмосферу, 

составят: 

1) 2060 тыс. грн капитальных инве-

стиций; 

2) 272 тыс. грн текущих расходов 

по направлению «охрана атмосферного 

воздуха и проблемы изменения климата». 

                                                           
9 То есть те, которые нужно будет доба-

вить к существующим суммам затрат на приро-

доохранную деятельность по данному направле-

нию. 
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Следует уточнить, что полученные 

зависимости с установленной вероятно-

стью достоверности 
10

 присущи индиви-

дуальным особенностям производства 

(технологической оснащенности) и при-

родоохранной политике конкретного 

предприятия, выбранного для данного 

исследования. То есть в соответствии с 

фактической динамикой эмиссии загряз-

няющих веществ в атмосферный воздух 

и объемами природоохранных расходов 

(капитальных и текущих). Отсюда следу-

ет, что механическое проецирование  

величин коэффициентов степенных за-

висимостей для описания технико-

экологической и инвестиционной ситуа-

ции на других предприятиях Украины 

является некорректным и должно быть 

уточнено согласно утвержденным фор-

мам статистического учета. Аналогично 

для различных предприятий будет отли-

чаться соотношение «избыточной» массы 

загрязнения и дополнительных экологи-

чески ориентированных инвестиций, не-

обходимых для предотвращения ее обра-

зования или утилизации. 

Выводы  

Разработана методика оценки до-

полнительных расходов на предприятии 

при переходе на экологические стандар-

ты Евросоюза в сфере охраны атмосфер-

ного воздуха. Предлагаемая методика по-

зволяет в сжатые сроки определить ниж-

нюю границу необходимых дополни-

тельных инвестиций, которые понадо-

бятся для предотвращения образования 

или утилизации «избыточного» количе-

ства загрязнения с целью соблюдения 

более жестких нормативов предельно до-

пустимых выбросов.  

Основными этапами расчетов со-

гласно методике являются: 

                                                           
10

 Средняя абсолютная ошибка составляет 

18-19%. 

1) определение условно «избыточ-

ной» массы загрязнения атмосферного 

воздуха в тоннах по конкретным вещест-

вам, которая образуется в результате 

производства при условии:  

(1.1) сохранения текущих объемов 

выбросов исходящих газов от стационар-

ных источников, обусловленных уровнем 

развития технологий и объемов произ-

водства; 

(1.2) ужесточения нормативов ПДВ 

для рассматриваемых веществ при пере-

ходе на европейские стандарты произ-

водства; 

2) установление корреляционно-

регрессионной зависимости в виде сте-

пенной функции между общим объемом 

эмиссии загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух и уровнем (объемом) 

финансирования природоохранной дея-

тельности в рамках направления «охрана 

атмосферного воздуха и проблемы изме-

нения климата» на исследуемом пред-

приятии; 

3) оценка объема дополнительных 

затрат (капитальных и текущих), необхо-

димых для соблюдения экологических 

норм ПДВ рассматриваемых веществ для 

соблюдения экологических требований 

ЕС. 

Ее основными преимуществами яв-

ляются: простота и оперативность, отсут-

ствие необходимости в дополнительном 

финансировании собственно осуществ-

ления сбора исходных данных и прове-

дения расчетов. 

К ограничениям методики следует 

отнести направленность на предыдущие 

тенденции, что не позволяет объективно 

учесть необходимость изменения в тех-

нологических процессах производства и 

масштабность капитальных вложений в 

новые природоохранные средства, синер-

гетический эффект и т.д. Таким образом, 

получаемые на основе методики количе-

ственные показатели дополнительных 
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инвестиций следует считать ориентиро-

вочными величинами.  

Предлагаемая методика может быть 

полезна в работе государственных учре-

ждений и ведомств, прежде всего ответ-

ственных за практическую реализацию 

природоохранных обязательств Украины 

в связи с ратификацией Соглашения об 

ассоциации с Евросоюзом, а также в ра-

боте учреждений, организаций и пред-

приятий всех форм собственности при 

разработке долгосрочных программ раз-

вития промышленного комплекса и инве-

стиционных проектов, направленных на 

модернизацию производства с целью 

приведения экологических параметров 

производства в соответствие с европей-

скими стандартами.  

Перспективами дальнейших иссле-

дований являются совершенствование и 

детализация данной методики, а также 

разработка сопоставимых методических 

инструментов оценивания экономиче-

ских последствий перехода промышлен-

ного комплекса Украины на экологиче-

ские нормативы природопользования со-

гласно перечню нормативно-законода-

тельных актов, предусмотренных в Раз-

деле 6 «Окружающая природная среда» 

(и приложениях к нему) Соглашения об 

ассоциации между Украиной и Европей-

ским Союзом. 
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УДК 658.8:339.14:622.012   Наталія Валеріївна Трушкіна  
Інститут економіки промисловості  

НАН України, Київ 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ  

НЕСТАБІЛЬНОСТІ ПОПИТУ НА ВУГІЛЛЯ 

 

У ринкових умовах господарювавня 

все більшої актуальності набувають про-

блеми вдосконалення організації збутової 

діяльності вугільних підприємств з ура-

хуванням нестабільності попиту на ву-

гілля, про що опосередковано свідчить 

збільшення обсягів залишків вугілля на 

складах вугледобувних і вуглеперероб-

них підприємств. Спостерігається тенде-

нція зростання витрат на організацію 

збутової діяльності. За оцінками фахів-

ців, витрати на забезпечення збуту гото-

вої продукції у структурі логістичних ви-

трат ряду підприємств в Україні станов-

лять до 8% [1, с. 35]. Тоді як на підпри-

ємствах США витрати на управління 

дистрибуцією в загальному обсязі логіс-

тичних витрат складають 3,9% [2, с. 180]. 

Аналіз економічних показників ді-

яльності підприємств вугільної промис-

ловості, який проведено фахівцями «Га-

лузевого інформаційно-розрахункового 

центру» державного підприємства «Ву-

гілля України» Міністерства енергетики 

та вугільної промисловості України, по-

казав, що витрати на збут товарної ву-

гільної продукції у фактичних цінах скла-

дали в 2014 р. 202,64 млн грн, а їх питома 

вага в повній собівартості – 0,79%, вит-

рати на збут 1 т товарної вугільної про-

дукції – 12,59 грн, витрати на збут 1 т ре-

алізованої вугільної продукції – 12,65 грн 

3, с. 120.  

Отже, дослідження свідчать про не-

обхідність подальших досліджень з ме-

тою розробки пропозицій щодо вдоско-

налення організації збутової діяльності 

вугледобувних підприємств з урахуван-

ням сучасних умов господарювання та 

розвитку ринку вугілля. 

Проблемам підвищення ефектив-

ності управління збутовою діяльністю 

промислових підприємств присвячено 

значну кількість наукових праць вітчиз-

няних і зарубіжних авторів. 

Багато вчених здійснюють наукові 

дослідження щодо уточнення змісту тер-

мінів «збут», «збутова діяльність», «уп-

равління збутовою діяльністю», «логіс-

тичне обслуговування споживачів», «мар-

кетингова політика розподілу», а саме: 

П.П. Гаврилко, С.М. Голуб, В.І. Грин-

чуцький, Є.В. Крикавський, І.В. Круцен-

ко, Л.І. Нейкова, О.В. Падухевич, В.І. Сер-

гєєв 4-10, Дж.Р. Сток, Д.М. Ламберт 2, 

І.Є. Ташбаєв 11.  

Багаторічні наукові розробки з ме-

тою підвищення якості та рівня обслуго-

вування споживачів здійснюють вчені 

М.Ю. Григорак, О.В. Карпунь, Н.Й. Ко-

ніщева, К.В. Мельникова, К.М. Таньков, 

Н.І. Хтей, Н.І. Чухрай 12-17.  

Проблемам управління збутовою 

діяльністю промислових підприємств 

присвячено наукові публікації О.С. Бєло-

усової, О.О. Владиченка, М.Ф. Гончарен-

ка, І.І. Ляшко, П.А. Орлова, Т.І. Прити-

ченко, Г.О. Холодного, О.В. Посилкіної, 

Р.В. Сагайдак-Нікітюк, С.В. Свірідко, 

С.І. Гриценка 18-24 та ін. 

Незважаючи на широкий спектр 

досліджень із зазначених проблем, у да-

ний час недостатньо розробок щодо вдо-

сконалення організації збутової діяльнос-

© Н.В. Трушкіна 
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ті вугледобувних підприємств з ураху-

ванням особливостей їх функціонування 

з логістичної точки зору.  

Мета статті полягає в розробці про-

позицій щодо вдосконалення організації 

збутової діяльності вугледобувних під-

приємств з урахуванням нестабільності 

попиту на вугілля. 

За даними «Галузевого інформацій-

но-розрахункового центру» державного 

підприємства «Вугілля України» Мініс-

терства енергетики та вугільної промис-

ловості України, у 2006-2014 рр. обсяги 

видобутку рядового вугілля на держав-

них вугледобувних підприємствах в Ук-

раїні зменшилися на 52,9%. Обсяги това-

рної вугільної продукції скоротилися на 

49,2%, а реалізованого вугілля – на 

49,6%. Спостерігалася тенденція значно-

го скорочення попиту на вугілля. У зв‟яз-

ку з цим обсяги залишків вугілля на скла-

дах державних вугледобувних та вугле-

переробних підприємств України зросли 

в 3,2 раза (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Динаміка обсягів видобутку вугілля, товарної та реалізованої  

вугільної продукції, залишків вугілля на складах вугледобувних  

та вуглепереробних підприємств в Україні за 2006-2014 рр., тис. т 
1
 

Роки 

Показники 

видобуток 

вугілля 

обсяги товарної  

вугільної продукції 

обсяги реалізованої 

вугільної продукції 

залишки вугілля 

на складах 

2006 46390,0 31680,0 31820,0 904,2 

2007 42190,0 28150,0 28160,0 1188,8 

2008 45380,0 28010,0 27650,0 2315,8 

2010 38450,0 24730,0 24390,0 2640,0 

2011 38430,0 24980,0 24740,0 2411,7 

2012 24877,7 17499,3 17409,6 2114,8 

2013 24147,2 17750,2 17710,2 2675,4 

2014 21838,7 16097,7 16024,2 2913,8 

2014 р. до 

2006 р., % 47,1 50,8 50,4 3,22* 
 

1
 Складено за джерелом 3, с. 4, 7. 

Примітка: * у разах. 

 

Отже, у 2006-2014 рр. на державних 

вугледобувних підприємствах в Україні 

мала місце тенденція спаду обсягів видо-

бутку вугілля, товарної та реалізованої 

вугільної продукції і, навпаки, значного 

збільшення обсягів залишків вугілля на 

складах підприємств. 

На основі фактичних даних обсягів 

видобутку вугілля, товарної та реалізова-

ної вугільної продукції, залишків вугілля 

на складах державних вугледобувних  

 

підприємств України розраховано зна-

чення середньої величини (xср.), серед-

нього квадратичного відхилення від се-

редньої величини () та коефіцієнти варі-

ації (V) цих показників (табл. 2). 

Як свідчать розрахунки, коефіцієнт 

варіації обсягів залишків вугілля на скла-

дах становив 40%, що майже в 1,7 раза 

перевищує значення коефіцієнтів варіації 

обсягів видобутку вугілля, товарної та 

реалізованої вугільної продукції. 
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Таблиця 2 
Показники варіації обсягів видобутку вугілля, товарної та реалізованої 

вугільної продукції, залишків вугілля на складах державних  
вугледобувних та вуглепереробних підприємств в Україні, тис. т 

1
 

Показники 
Видобуток 

вугілля 
Обсяги товарної 

вугільної продукції 
Обсяги реалізованої 
вугільної продукції 

Залишки вугілля 
на складах 

xср. 35213,0 23612,2 23488,0 1848,1 

 9393,8 5435,3 5442,8 740,0 

V, % 26,7 23,0 23,2 40,0 

     
 

1 
Складено автором. 

 
Відчутне збільшення та значні ко-

ливання обсягів залишків вугілля на 
складах вугледобувних і вуглеперероб-
них підприємств вказують на загострення 
проблеми реалізації вугільної продукції 
у 2006-2014 рр. 

Організація збуту продукції справ-
ляє певний вплив на кінцеві показники 

господарської діяльності підприємств – 
собівартість, ціну продукції, а відтак, на 
рентабельність підприємств. У 2006-
2014 рр. спостерігалося зростання збит-
ковості вуглевидобутку в державному 
секторі галузі в Україні. У 2006 р. цей 
показник складав 27,1%, у 2011 р. – 36,4, 
а в 2014 р. – 52,4% (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

Собівартість і ціна 1 тонни товарної вугільної продукції, грн 
1
 

Роки 
Собівартість 1 т  

товарної вугільної 
продукції 

Ціна 1 т  
товарної вугільної 

продукції 

Збитковість (–), 
прибутковість (+)  

вуглевидобутку, % 

2006 337,16 245,77 -27,1 

2011 989,39 629,74 -36,4 

2014 1125,4 536,0 -52,4 
 

1
 Складено за джерелом 3, с. 120, 121. 

 
Однак ці показники та їх динаміка 

залежать від багатьох інших чинників і 
значно різняться по підприємствах. Тому 
вони не можуть безпосередньо служити 
для оцінки ефективності збутової ді-
яльності. 

Не можуть використовуватися для 
цієї мети і показники витрат на збутову 
діяльність (табл. 4), які значною мірою 
залежать від об‟єктивних виробничо-
технологічних чинників (обсягів вироб-
ництва, відстані від шахти до збагачува-
льної фабрики, вартості послуг вантаж-
но-транспортних управлінь та залізниці, 
ставок страхування продукції, вартості 

транспортно-експедиційних послуг то-
що), а також від особливостей обліку ви-
трат. 

Певною мірою ефективність збуто-
вої діяльності характеризується динамі-
кою питомих витрат на цю діяльність. 
Можна відзначити зменшення частки ви-
трат на збут у собівартості на всіх вугле-
добувних підприємствах. На підприємст-
вах ДП «Макіїввугілля», ДП «Дзержин-
ськвугілля», ПАТ «Шахтоуправління 
«Покровське» спостерігалося скорочення 
питомих витрат на збут у розрахунку на  
1 т товарної та реалізованої продукції. 
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Таблиця 4 

Показники витрат на збутову діяльність 
1
 

Роки 

Частка витрат на збут у 

собівартості товарної 

продукції, % 

Питомі витрати на 

збут 1 т товарної 

продукції, грн 

Питомі витрати на збут 

1 т реалізованої 

продукції, грн 

2006 1,60 5,39 5,37 

2011 1,86 18,39 18,57 

2014 0,79 12,59 12,65 
 

1
 Складено за джерелом 3, с. 110. 

 

Однак слід мати на увазі, що зміна 

витрат на збут може бути наслідком змін 

не в організації збуту, в а технології або 

організації виробництва. Наприклад, знач-

не (в 14,5 раза) зменшення питомих ви-

трат на збут 1 т товарної та реалізованої 

вугільної продукції в ПАТ «Шахтоуправ-

ління «Покровське» зумовлено передусім 

введенням у дію власної збагачувальної 

фабрики. 

Визначення методів адекватної оці-

нки ефективності збутової діяльності по-

требує додаткових досліджень. 

За даними обстеження вугільних 

підприємств встановлено, що реалізація 

вугілля для всіх категорій споживачів 

здійснюється в часі нерівномірно. При 

цьому існують різні закономірності по-

питу на вугілля для кожної групи спожи-

вачів. Найбільший вплив на загальний 

обсяг реалізованої вугільної продукції, 

природно, справляє коливання попиту 

велико- та середньооптових споживачів. 

Коливання загального обсягу реалі-

зації, як правило, співпадають із коли-

ваннями попиту на вугілля великоопто-

вих споживачів. Ця категорія споживачів 

є постійною, тому на її обслуговування 

звертається особлива увага. Збут вугілля, 

як правило, здійснюється прямим кана-

лом: майже 80% обсягів реалізації на ву-

гільному підприємстві складають прямі 

поставки велико- та середньооптовим 

споживачам 13, с. 85. 

Аналіз свідчить, що останніми ро-

ками спостерігається тенденція збіль-

шення питомої ваги реалізації вугілля 

великооптовим і зменшення середньооп-

товим споживачам у загальному обсязі 

реалізації. Питома вага реалізації вугілля 

дрібнооптовим споживачам змінюється 

несуттєво 14, с. 84. Це обумовлено тим, 

що вугільні підприємства більше уваги 

приділяють поліпшенню довготривалої 

роботи на договірній основі з великооп-

товими споживачами, яким відвантажу-

ється більше 90% обсягів реалізації ву-

гілля. 

В умовах нестабільного попиту 

зростає актуальність здійснення прог-

нозів обсягів реалізації вугілля спожива-

чам з метою розробки обґрунтованих рі-

шень щодо формування планів реалізації 

готової продукції. 

Для одержання більш точних ре-

зультатів прогнози обсягів реалізації ву-

гілля необхідно розробляти для кожної 

категорії споживачів, виходячи з того, що 

попит на вугілля є індивідуальним для 

кожної категорії. При прогнозуванні слід 

проаналізувати фактичні дані за минулі 

періоди, а саме: хто був споживачами ву-

гільної продукції; якими були фактичні 

обсяги реалізації вугілля; як реалізовува-

лися графіки відвантаження; якими були 

витрати на збутову діяльність. 
За результатами дослідження, най-

більш точним методом прогнозування 
обсягів реалізації вугілля споживачам 
визнано авторегресійну модель. Згідно з 
розрахунками теоретична погрішність 
результатів прогнозування загального 
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обсягу відвантаження вугілля на основі 
авторегресійної моделі складає 0,13%, із 
використанням методу «наївних моде-
лей» – 1,2, а за методом екстраполяції 

середньої – 6,6% 25, с. 286; 26, с. 157.  
За реальними даними, відхилення 

прогнозних від фактичних значень об-
сягів реалізації вугілля велико- та серед-
ньооптовим споживачам на одному з об-

стежених вугледобувних підприємств 
при використанні авторегресійної моделі 
становило в 2007 р. відповідно 0,3 та 
2,3%, у 2010 р. – 4,5 та 6; методу наївних 
моделей – у 2007 р. 0,4 та 10,7, у 2010 р. – 
7,8 та 11,1, а екстраполяції середньої – 
у 2007 р. – 0,9 та 5,3, у 2010 р. – 12,3 та 
13,2% (табл. 5).  

 
Таблиця 5 

Погрішність результатів розрахунку прогнозних значень обсягів 
 реалізованої вугільної продукції споживачам різними методами, % 

1
 

Роки 

Погрішність розрахунків прогнозних значень показників 
обсягів реалізації вугілля на основі методів: 

авторегресійна модель наївна модель екстраполяція середньої 

Великооптовим споживачам 

2007 0,3 0,4 0,9 

2010 4,5 7,8 12,3 

Середньооптовим споживачам 

2007 2,3 10,7 5,3 

2010 6,0 11,1 13,2 
 

1
 Складено автором. 

 

Таким чином, прогнозні значення 
обсягів реалізації вугілля великооптовим 
споживачам, отримані за допомогою ав-
торегресійної моделі, виявилися більш 
достовірними порівняно з методами «на-
ївних моделей» та екстраполяції серед-
ньої. 

Прогнозування динаміки обсягів 
реалізації вугілля дозволяє приймати 
більш обґрунтовані рішення при форму-
ванні планів збуту, виробничих програм, 
заходів щодо вдосконалення процесів об-
слуговування різних категорій спожи-
вачів вугільного підприємства та впро-
вадження нових схем реалізації готової 
продукції. 

На основі узагальнення різних під-
ходів науковців систематизовано на-
прями вдосконалення організації збуто-
вої діяльності (див. рисунок). 

Аналіз договірної роботи вугледо-
бувних підприємств зі споживачами сві-
дчить про необхідність її вдосконалення. 

Так, у договорі на транспортне залізнич-
не обслуговування є пункт, у якому вка-
зано: «Шахті необхідно надавати ванта-
жно-транспортному управлінню копії за-
явок на подання вагонів під їх наванта-
ження за 2 дні до початку декади». Разом 
з тим специфічною особливістю здійс-
нення збутової діяльності на вугледобув-
них підприємствах є саме нерівномірне 
відвантаження вугільної продукції.  

Є випадки, коли споживачі відмов-
ляються від вугільної продукції, а шахта 
вже замовила вагони у вантажно-
транспортного управління. У таких випа-
дках зростають витрати шахти, пов‟язані 
з простоями вагонів.  

Щоб зменшити на шахті ризики, 

пов‟язані з можливими простоями ваго-

нів, доцільно аналізувати, оцінювати та 

розробляти заходи щодо запобігання ви-

никненню даних ризиків. Ці особливості 

доцільно враховувати при оформленні 

договорів.  
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Рисунок. Систематизація наукових підходів до визначення напрямів удосконалення  

організації збутової діяльності промислових підприємств (складено автором) 

 

У договорах на поставку вугільної 

продукції є такі пункти: «У випадку пос-

тавки товару, що не відповідає за якістю 

нормативним показникам, до договірної 

ціни застосовуються скидки»; «У випад-

ку виявлення браку відвантаженої вугі-

льної продукції всі транспортні витрати, 

що пов‟язані з доставкою вантажу до 

станції вантажоодержувача та до відпра-

вника, здійснюються за рахунок шахти». 

Для запобігання цим випадкам відді- 

лу маркетингу, збуту та матеріально-

технічного забезпечення разом із технік-

ним підрозділом шахти необхідно поси-

лити контроль за якістю вугільної проду-

кції.  

Можливі також випадки, коли спо-

живачі несвоєчасно відмовляються від 

замовленої вугільної продукції. Практика 

свідчить, що, як правило, в такій ситуації 

шахта сплачує за послуги вантажно-

транспортного управління, використання, 

подання та прибирання вагонів. У дого-

ворах на поставку вугільної продукції 

слід включити пункт, в якому має бути 

вказано, що у випадках, коли споживачі 

несвоєчасно відмовляються від замовле-

ної вугільної продукції, вони сплачують 

шахті витрати, пов‟язані з оплатою пос-

луг вантажно-транспортного управління 

за використання, подання та прибирання 

вагонів. 

Удосконалення законодавства про реалізацію вугільної продукції 

Розробка та ухвалення спеціального закону, в якому доцільно уточнити основні поняття 

щодо регулювання відносин, пов‟язаних із реалізацією вугільної продукції [19, с. 39] 

Удосконалення системи договірної роботи зі споживачами  

Удосконалення структури договору купівлі-продажу [21, с. 242]. 

Уточнення та доповнення змісту договору поставки вугільної продукції [27, с. 79] 

Розробка системи обслуговування споживачів 

Розробка стандартів обслуговування споживачів [7, с. 117]. 

Розробка класифікації споживачів на основі аналізу процедур роботи з клієнтами [10]. 

Формування системи логістичного обслуговування споживачів [12, с. 21]. 

Оптимізація сервісних потоків на основі врахування індивідуальних потреб споживачів 

[23, с. 87] 
Формування бази даних про споживачів [28, с. 58] 
 

Удосконалення організації системи збуту продукції споживачам 

Удосконалення контролю при плануванні продажів [28, с. 59]. 

Формування оптимальної системи каналів збуту продукції [29, с. 130]. 

Підвищення ефективності управління комерційною діяльністю на основі прогнозування 

попиту споживачів [30, с. 165] 

 

Пропозиції щодо обґрунтування доцільності формування збутової мережі 

Формування збутово-посередницької мережі [5; 20, с. 147]. 

Створення раціональної структури каналів розподілу продукції [8; 18, с. 79; 22, с. 77].  

Розробка збутової політики підприємства, створення та впровадження ефективної 

маркетингової політики розподілу на підприємстві [18, с. 80] 
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На основі дослідження запропоно-

вано напрями вдосконалення організації 

збутової діяльності вугледобувних підп-

риємств, серед яких головними є такі: 

здійснення маркетингових дослід-

жень з метою аналізу кон‟юнктури ринку 

вугільної продукції; пошук нових сегме-

нтів ринку збуту вугілля; 

удосконалення організації дистри-

буції на основі впровадження сучасних 

інформаційних технологій DRP (система 

планування розподілу продукції) та 

DRPII (система планування розподілу 

ресурсів); 

розробка методики вибору ефектив-

них каналів збуту на основі спеціального 

програмного забезпечення для виконання 

розрахунків за допомогою економіко-

математичних методів; 

розробка методів обліку запасів із 

застосуванням програмного забезпечення 

та систем електронного документообігу 

для ефективного управління запасами; 

розширення складських площ для 

зберігання запасів вугільної продукції; 

удосконалення процесів обслугову-

вання різних категорій споживачів вугі-

льного підприємства на основі впрова-

дження програмних комплексів для здій-

снення електронної торгівлі та CRM 

(управління відносинами з клієнтами) – 

інформаційних технологій, які надають 

функціональні можливості для автомати-

зації повного циклу відносин зі спожива-

чами та забезпечують необхідні засоби 

для управління сферами маркетингу, сер-

вісу тощо; 

застосування автоматизованої об-

робки документів для оформлення про-

цесу транспортування вантажів; 

укладання довгострокових догово-

рів на поставку вугільної продукції, у 

яких має бути зазначено про стягнення 

штрафних санкцій у разі відмови від за-

мовлення на поставку. 

За експертними оцінками, впровад-

ження пропозицій щодо вдосконалення 

організації збутової діяльності на проми-

слових підприємствах сприятиме змен-

шенню термінів доставки готової проду-

кції споживачам на 25-45%, скорочення 

витрат при реалізації продукції спожива-

чам на 20%, витрат на здійснення транс-

портних операцій на 20-40%, зростанню 

рівня сервісу на 15-26%, підвищенню 

прибутку на 5-15% [31, с. 207].  

Очікуваний економічний ефект від 

реалізації заходів щодо вдосконалення 

організації збутової діяльності підпри-

ємства складається з економії витрат на 

збутову діяльність у результаті підви-

щення рівня узгодженості дій між вугле-

добувним підприємством та вантажно-

транспортним управлінням при укладан-

ні договорів на надання транспортних 

послуг; формування оптимальних графі-

ків руху вагонів; раціонального викорис-

тання вагонів за вантажопідйомністю; 

скорочення часу на обслуговування спо-

живачів вугільної продукції. 

Економія витрат на збутову 

діяльність ( B ): 

,6,4605,00,932  збВB  

де збВ  – витрати на здійснення збутової 

діяльності, тис. грн; 

 – коефіцієнт, який ураховує еко-

номію витрат через скорочення часу на 

обслуговування споживачів, прискорення 

оформлення відповідної документації, 

зростання якості сервісу та рівня обслу-

говування різних категорій споживачів та 

впровадження сучасних інформаційних 

технологій з метою вдосконалення орга-

нізації дистрибуції. 

Отже, очікуваний економічний 

ефект від реалізації заходів щодо вдоско-

налення організації збутової діяльності 

на прикладі одного з обстежених вугле-

добувних підприємств становитиме в 

2015 р. 46,6 тис. грн. 

Результати виконаного дослідження 

мають певну наукову новизну та практи-

чну значущість і полягають у розробці 
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пропозицій щодо вдосконалення органі-

зації збутової діяльності вугледобувних 

підприємств з урахуванням нестабільнос-

ті попиту на вугілля. 

На основі аналізу роботи вугільної 

промисловості України за 2006-2014 рр. 

виявлено тенденції зниження обсягів ви-

добутку вугілля на 52,9%, товарної ву-

гільної продукції – на 49,2%, реалізова-

ної – на 49,6%, і навпаки, значного зрос-

тання залишків вугілля на складах вугле-

добувних і вуглепереробних підприємств 

у результаті суттєвого скорочення попи-

ту на вугілля. 

Згідно з розрахунками коефіцієнт 

варіації обсягів залишків вугілля на скла-

дах перевищував у 1,7 раза коефіцієнти 

варіації обсягів видобутку вугілля, това-

рної і реалізованої вугільної продукції. 

Тобто суттєві коливання обсягів залиш-

ків вугілля вказують на існування про-

блем щодо збуту вугільної продукції. 

Таким чином, результати дослід-

ження свідчать про постійні коливання 

кон‟юнктури ринку вугільної продукції, 

нестабільний попит на вугільну продук-

цію, вплив чинника сезонності на форму-

вання матеріального потоку вугільної 

продукції, зростання залишків вугілля на 

складах. Це є однією із специфічних 

особливостей здійснення процесів логіс-

тичної діяльності на підприємствах ву-

гільної промисловості. 

Виявлено, що такі показники, як 

собівартість і ціна 1 тонни товарної вугі-

льної продукції, залежать від багатьох 

чинників і значно різняться по вугледо-

бувних підприємствах. На частку витрат 

на збут у собівартості товарної вугільної 

продукції, питомих витрат на збут 1 тон-

ни товарної продукції, питомих витрат на 

збут 1 тонни реалізованої продукції 

впливають такі об‟єктивні виробничо-

технологічні чинники, як обсяги вироб-

ництва, відстань від шахти до збагачува-

льної фабрики, вартість послуг вантажно-

транспортного управління та залізниці, 

ставки страхування продукції, вартість 

транспортних послуг, а також особливос-

ті обліку витрат. Тому ці показники не 

можуть повною мірою використовувати-

ся для оцінки ефективності збутової дія-

льності. 

На основі багаторічних наукових 

досліджень з проблем управління логіс-

тичною діяльністю вугільних підпри-

ємств обґрунтовано доцільність дифере-

нціювання споживачів вугільної продук-

ції на велико-, середньо- та дрібноопто-

вих, виходячи з обсягів їх щорічного по-

питу.  

Аналіз показників збутової діяльно-

сті на вугільних підприємствах показав, 

що щомісячні обсяги поставки вугілля 

великооптовим споживачам (вугледобув-

ні та вуглепереробні підприємства, мета-

лургійні, коксохімічні заводи, теплоелек-

тростанції) складають від 10 тис. т, сере-

дньооптовим (посередницькі організа-

ції) – від 60-70 т, дрібнооптовим (це ко-

тельні теплопостачання соціальної сфери 

міста та населення, які купують вугілля 

для побутових потреб) – до 10 т.  

Як свідчить обстеження, у 2014 р. 

частка поставок на ряді шахт у структурі 

відвантаження вугілля великооптовим 

споживачам становила 86-90%, середньо-

оптовим – 3-7, а дрібнооптовим – 1-3%. 

Встановлено, що в умовах нестабі-

льності попиту на вугілля зростає актуа-

льність розробки прогнозів обсягів відва-

нтаження вугільної продукції різним ка-

тегоріям споживачів. Найбільш точним 

методом прогнозування визнано авторег-

ресійну модель, оскільки теоретична пог-

рішність результатів прогнозування на її 

основі становить 0,13%. Отже, авторег-

ресійна модель є одним з ефективних ін-

струментів планування збутової діяль-

ності вугільного підприємства. 

На основі узагальнення різних нау-

кових джерел систематизовано напрями 

вдосконалення організації збутової дія-

льності промислових підприємств за 
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5 класифікаційними ознаками: удоскона-

лення законодавства про реалізацію вугі-

льної продукції; поліпшення системи до-

говірної роботи зі споживачами; форму-

вання збутової мережі; розробка системи 

обслуговування споживачів; підвищення 

ефективності організації системи збуту 

продукції споживачам. 

Виходячи з особливостей функціо-

нування підприємств вугільної промис-

ловості визначено напрями вдосконален-

ня організації збутової діяльності вугіль-

них підприємств в умовах нестабільного 

попиту на вугілля з використанням су-

часних інформаційних технологій, серед 

яких основними є такі: здійснення марке-

тингових досліджень з метою аналізу 

кон‟юнктури ринку вугільної продукції; 

пошук нових сегментів ринку збуту ву-

гілля; удосконалення організації дистри-

буції на основі впровадження сучасних 

інформаційних технологій DRP та DRPII; 

розробка методики вибору ефективних 

каналів збуту на основі спеціального 

програмного забезпечення для здійснен-

ня розрахунків за допомогою економіко-

математичних методів; розробка методів 

обліку запасів із застосуванням програм-

ного забезпечення та систем електронно-

го документообігу для ефективного 

управління запасами; розширення склад-

ських площ для зберігання запасів вугі-

льної продукції; удосконалення процесів 

обслуговування різних категорій спожи-

вачів вугільного підприємства на основі 

впровадження програмних комплексів 

для здійснення електронної торгівлі та 

CRM; застосування автоматизованої об-

робки документів для оформлення про-

цесу транспортування вантажів; укла-

дання довгострокових договорів на пос-

тавку вугільної продукції, у яких має бу-

ти зазначено про стягнення штрафних 

санкцій у разі відмови від замовлення на 

поставку. 

Реалізація заходів щодо вдоскона-

лення організації збутової діяльності вуг-

ледобувного підприємства за рахунок пі-

двищення рівня обслуговування різних 

категорій споживачів та поліпшення до-

говірної роботи сприятиме формуванню 

науково обґрунтованої маркетингової 

стратегії вугільного підприємства, що 

відповідатиме сучасним вимогам госпо-

дарювання в умовах нестабільності попи-

ту на вугілля. 

Практична значущість результатів 

дослідження полягає в тому, що запропо-

новані пропозиції щодо вдосконалення 

організації збутової діяльності можна ви-

користовувати в діяльності підприємств 

вугільної промисловості. 

У подальших наукових досліджен-

нях планується розробити методику оці-

нки ефективності збутової діяльності та 

здійснити її апробацію на ряді вугільних 

підприємств. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН У ТРУДОВІЙ СФЕРІ 

НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

В Україні за роки незалежності 

відбувся значний розрив у потребах роз-

витку трудової сфери і фактичних пере-

твореннях. Простежуються негативні тен-

денції щодо відповідальності держави за 

вирішення трудових проблем. Правове та 

інституційне забезпечення не тільки не 

розвивалося, а певною мірою зробило 

кроки назад, тому Трудовий кодекс Ук-

раїни так і не був ухвалений, а державні 

інститути скоротили свої повноваження 

вирішувати проблеми праці та людини 

праці. 

Не простежувалося відповідальнос-

ті за стан трудового потенціалу та пер-

спективи його розвитку. Незважаючи на 

значні успіхи української науки щодо 

розкриття негативних процесів, які від-

буваються в системі управління працею, 

конструктивних та адресних дій з боку 

держави не було здійснено. Відбулася пе-

реорієнтація праці на ринок праці, на йо-

го регулювання з цільовою спрямова-

ністю на європейські стандарти. Ринок 

праці, як підсистема сфери праці, почав 

трансформуватися без кардинальних змін 

усієї трудової сфери, внаслідок чого є і 

очікуються ще значні недоліки у всій 

трудовій системі. Конкурентоспромож-

ність країни потребує збереження та на-

копичення людського капіталу і має бути 

задіяна визначальна роль у даному про-

цесі державних інститутів. Але вони не 

беруть на себе таких зобов'язань і не не-

суть відповідальності за нереалізованість 

цих вимог. 

Однак всупереч інерції системи 

державного та регіонального управління 

наукові дослідження з трудового напря- 

му інтенсивно викувалися. Сформувало-

ся кілька відомих наукових трудових 

шкіл під керівництвом А.М. Колота,  

О.А. Грішнової, Л.С. Лісогор, В.В. Близ-

нюк, О.Ф. Новікової, Г.В. Назарової, 

Ю.М. Маршавіна, О.М. Варецької, І.М. Но-

вак, Г.В. Осового, С.Я. Українця, Л.В. Ша-

ульської. 

Практично щороку в Київському 

національному економічному універси-

теті ім. Вадима Гетьмана проходять між-

народні конференції з проблем праці у 

ХХІ столітті, глобальних і національних 

викликів у світі праці з концентрацією 

уваги на науці про працю, соціально-

трудові відносини. Представники науки 

та освіти держслужби України, країн 

СНД, а також представники МОП та 

профспілки є активними учасниками об-

говорень і дискусій з проблем праці, 

соціальної політики, соціальних іннова-

цій тощо. 

Рекомендації таких конференцій 

подаються до Кабінету Міністрів Украї-

ни, Мінсоцполітики України та до Комі-

тету Верховної Ради України з питань 

соцполітики, зайнятості та пенсійного 

забезпечення, Адміністрації Президента 

України та ін. Але очікуваної позитивної 

реакції від органів і структур влади немає 

і трудова сфера не виходить зі стану 

стагнації. 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ  

РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ  

© А.Д. Панькова 
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Цінність праці й цінність людини 

праці та їх трансформації в українському 

суспільстві слабо досліджуються, не роз-

виваються і не затребуються на практиці. 

Перевага питанням якості ринку праці, 

який має прямий зв'язок з характеристи-

ками гідної праці, також має бути вбудо-

ваний у систему праці. Будь-який ринок 

припускає наявність продукту, який про-

дається. Що є об'єктом продажу на ринку 

праці? Праця і її носії, які мають певні 

цінності, якісні та кількісні характери-

стики. Яка ж цінність праці та цінність 

людини праці в сучасній Україні? Це 

ключові, базові характеристики духов-

ності та моральності суспільства, це умо-

ва формування та накопичення людсько-

го капіталу, це витоки трудової, еконо-

мічної, підприємницької та інноваційної 

активності. Якщо праця і людина праці 

не є цінностями в системі суспільних 

відносин, тоді наслідки цього трансфор-

муються в низьку ефективність праці та 

низьку вартість робочої сили, нерозвине-

ність виробничої демократії і соціальної 

відповідальності, невисоку якість трудо-

вого життя, високий рівень професійних 

ризиків для життя і здоров'я працівників 

на виробництві, низький рівень трудових 

компетенцій та в інші негативні явища. 

В Україні простежується стійка тен-

денція до зниження цінності праці. При-

чин цьому декілька. За оцінками члена-

кореспондента НАН України М.О. Шуль-

ги, втрата цінності праці та людини праці 

пов'язана з орієнтацією на життєвий ус-

піх, коли стратегією людини стає кар'єр-

не зростання, високий соціальний статус, 

популярність, навіть всупереч цінностям 

сім'ї, за рахунок інтенсифікації праці, 

відмови від відпочинку й ігнорування 

моральних норм. Втрата цінності праці 

перетворила її лише на інструмент отри-

мання певних матеріальних благ [6]. 

У дослідженні, проведеному Інсти-

тутом економіки промисловості НАН 

України з соціальної відповідальності [1], 

експерти оцінювали вагомість загроз 

національній безпеці, пов'язаних із нероз-

виненістю соціальної відповідальності. 

Результати їх оцінки виявилися підтверд-

женням результатів теоретичних дослід-

жень. Вагомою загрозою національній 

безпеці стала десоціалізація відносин у 

трудовій сфері, зниження цінності праці, 

низька якість трудового життя, нерозви-

неність трудових відносин. Так вважають 

59% експертів. Таким чином, є усвідом-

лення значущості цінності праці та ви-

никнення несприятливого стану з його 

втратою в суспільстві. Але найбільша 

тривога з приводу цього простежується у 

наукової громадськості та профспілок. 

Не будь-яка праця може бути цінністю. 

Завдяки Міжнародній організації праці в 

сучасній управлінській практиці почесне 

місце посідає гідна праця. Фахівці Ук-

раїни добре знають зміст гідної праці. В 

Україні є Програма гідної праці на 2012-

2015 рр. [4], яка реалізується на основі 

Меморандуму між Мінсоцполітики Укра-

їни, всеукраїнськими об'єднаннями проф-

спілок та організацією роботодавців, 

Міжнародною організацією праці. У ко-

роткому розумінні гідна праця – це на-

явність зайнятості в умовах свободи, 

рівності, безпеки та людської гідності. 

Більш розширено трактує гідну пра-

цю МОП. Вона в гідну працю включає 

можливості для роботи, які забезпечують 

продуктивні та справедливі доходи, без-

пеку на робочому місці, соціальний за-

хист сім'ї, найкращі перспективи для осо-

бистого розвитку і соціальної інтеграції, 

свободу для людей, організацію та участь 

у прийнятті рішень, рівність можливо-

стей для жінок і чоловіків. 

З методологічних позицій гідна 

праця оцінюється як цілераціональність, 

яку ми приймаємо, розуміємо, але дуже 

слабо впроваджуємо. Чому так відбува-

ється? Та тому, що українській менталь-

ності по духу властива не цілераціональ-

ність, а ціннісна раціональність. 
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Ціннісна раціональність визнача-

ється як дія, заснована на вірі в переваж-

ну цінність певних форм поведінки неза-

лежно від того, наскільки вони здатні за-

безпечувати успіх [2]. 
Ціннісна раціональність реалізуєть-

ся в людській діяльності в системі вимог, 
у яких індивід вбачає свій обов'язок. Ці 
ціннісні вимоги виступають як дух 
людської діяльності. У їх дотриманні лю-
дина бачить сенс життя. 

Український філософ Г. Сковорода, 
не знаючи методологічних основ цінніс-
ної раціональності, найкращим чином 
відобразив її сутність. Він визначав, що 
людина, створюючи матеріальні й духов-
ні цінності, неодмінно повинна отриму-
вати те, до чого прагне. Праця – це жит-
тєствердна основа, не тільки фізична, а й 
розумова (духовна) діяльність, сутність 
якої визначається природними ознаками. 
Праця – це визначальна характеристика і 
показник добробуту кожної людини. Її 
результат – продукт споживання, але 
найбільшу насолоду додає процес, протя-
гом якого ми розкриваємося і самостверд-
жуємося як особистість [3].  

Радянська ідеологічна установка на 
перетворення праці на першу життєву 
потребу, яку ще добре багато хто пам'я-
тає, ставила цінність праці до пріоритет-
них цінностей суспільства. Гідна праця є 
базою цілераціональності, а не ціннісної 
раціональності. Цілераціональна дія ви-
никає тоді, коли мета, засоби і результати 
раціонально зважуються і прораховують-
ся. Це включає розгляд альтернативних 
засобів досягнення мети, зв'язків між ме-
тою і побічними наслідками, відносини 
різних можливих цілей одна до одної та 
ін. Цілераціональність є засобом реаліза-
ції системи цінностей, а сама вона орієн-
тована на принцип «граничної корис-
ності». Таким чином, гідна праця є засо-
бом для формування праці як цінності, а 
також підвищення цінності праці люди-
ни. Які ж суб'єкти системи суспільних 
відносин зацікавлені в тому, щоб в 

Україні праця увійшла в систему ціннос-
тей людини, суспільства, бізнесу і держа-
ви? Це і держава, і суспільство, і бізнес, і 
людина, і профспілки, які представляють 
інтереси людини праці. Які переваги 
отримує кожен суб'єкт системи суспіль-
них відносин від реалізації ціннісної 
раціональності у трудовій сфері? 

Держава, насамперед, за рахунок 
ефективної праці, трудової та підприєм-
ницької активності отримує економічне 
зростання, ефективну зайнятість, конку-
рентоспроможного працівника, соціально 
відповідального підприємця, цивілізова-
ний ринок праці з ліквідацією тіньових 
відносин у трудовій сфері, підвищення 
зацікавленості у створенні робочих 
місць, підвищення інноваційної актив-
ності, прискорений перехід до нового 
технологічного укладу та ін. 

Суспільство отримує для своїх 
членів збільшення можливостей гідного 
життя, зниження рівня бідності, конст-
руктивний діалог і соціальну відповідаль-
ність сторін соціально-трудових відно-
син, зниження соціальної напруженості, 
високу якість трудового життя. 

Роботодавець знаходить високо-
ефективного, високопрофесійного, свідо-
мого працівника, сам прагне працювати 
без тінізації в системі трудових відносин, 
знижуються трудові конфлікти. 

Працівник має високу мотивацію до 
праці, до високих трудових компетенцій, 
до конструктивізму відносин із робото-
давцем, його праця є продуктивною. У 
нього високий рівень задоволеності ро-
ботою і висока правова грамотність у 
сфері праці. 

Профспілки досягають конструк-
тивного діалогу з держорганами влади та 
роботодавцями щодо представлення ін-
тересів людини праці, реалізуються іні-
ціативи профспілок у системі колектив-
но-договірних відносин у реалізації Про-
грами в Україні гідної праці щодо захис-
ту прав та інтересів працівників. Але 
аналіз й оцінка ролі держави в управлінні 
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працею і культивуванні її цінності по-
казує зовсім невтішні результати. Держа-
ва свідомо чи несвідомо скидає із себе 
відповідальність за трудову сферу. Так,  
з моменту незалежності України не 
прийнятий Трудовий кодекс. Зараз він 
знову очікує на ухвалення Верховною 
Радою України під №1658 з ініціативи 
В.Б. Гройсмана, В.М. Папієва, Л.Д. Дени-
сової. Але там немає і згадки про гідну 
працю, про якість трудового життя. Дуже 
слабо виписані обов'язки і працівника, і 
роботодавця, а звідки буде конкретизува-
тися та розвиватися соціальна відпові-
дальність? 

Факт скасування інституціоналізації 
сфери праці оскаржити неможливо. У 
1991 р. в Україні не було Мінсоцполітики 
України, а функціонував Держкомітет з 
праці та соціальної політики України. До 
нього приєднали Мінсоцзахисту України, 
і це об'єднання стало Міністерством пра-
ці та соціальної політики. Потім із назви 
випадає слово «праця» і залишається 
Мінсоцполітики України. Ми серед країн 
СНД єдині, хто не має органу з праці на 
державному рівні. Разом зі зникненням у 
назві Міністерства слова «праця» зника-
ють і обов'язки міністерства у трудовій 
сфері. Із числа покладених на міністерст-
во завдань менше 10% мають відношення 
до сфери праці. 

І остання зміна. З моменту незалеж-
ності України у Верховній Раді України 
функціонував Комітет з питань праці та 
соціальної політики. А з 2014 р. і тут 
зникає слово «праця». Тепер комітет на-
зивається «з питань соціальної політики, 
зайнятості та пенсійного забезпечення». 
Правове забезпечення регулювання тру-
дової сфери залишається слаборозвине-
ним. Єдино прийнятим документом у 
1999 р. був Указ Президента України 
«Про основні напрями розвитку трудово-
го потенціалу України на період до 2010 
року» [4]. Термін дії закінчився, новий 
стратегічний документ не був розробле-
ний і прийнятий. Як підсистема в соці-

альній політиці трудова сфера була також 
в Основних напрямах соціальної полі-
тики на 1997-2000 рр. і 2001-2004 рр., 
схвалених Указами Президента України. 
Але й тут трудова сфера не знайшла сво-
го продовження і розвитку, тому немає в 
Україні з 2004 року і правового докумен-
та із соціальної політики. Особливу роль 
відіграли профспілки і роботодавці в 
боротьбі за становлення відповідальності 
держави у збереженні та розвитку трудо-
вого потенціалу України. У кількох Гене-
ральних угодах між урядом і профспіл-
ками України, підписаних сторонами 
трудових відносин у 90-х роках, було 
зобов'язання держави розробити, прийня-
ти і реалізувати Стратегію збереження та 
розвитку трудового потенціалу. Але не-
зважаючи на значущість цього документа 
і адресність зобов'язань, Стратегія не бу-
ла прийнята. Потім естафету підхопили 
роботодавці. Голова спілки промисловців 
і підприємців А.К. Кінах провів значну 
організаційну роботу з формування Кон-
цепції Стратегії збереження та розвитку 
трудового потенціалу. На початку з їх 
ініціативи були проведені конференції за 
участю роботодавців, профспілок і пред-
ставників органів місцевої влади в облас-
тях України. Потім представники цих об-
ластей та представники профспілок робо-
тодавців на державному рівні з органами 
державної влади та законодавцями двічі 
проводили конференції та давали дуже 
конструктивні пропозиції щодо розробки 
даного документа. Робота була навіть до-
ведена до розробки проекту Закону 
України «Стратегія збереження і розвит-
ку трудового потенціалу України». Для 
реалізації цього документа Мінеконом-
розвитку України підготувало відповідні 
заходи й визначило обсяг їх фінансуван-
ня. Але нерозвиненість соціальної відпо-
відальності держави спрацювала і тут. 
Проект закону не був прийнятий. Отже, 
щоразу за процедурою відбувався конст-
руктивний соціальний діалог із результа-
тами у вигляді правових документів, які 
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приймалися і не реалізовувалися або не 
приймалися. 

Висновки. Таким чином, і ринок 
праці, і зайнятість – це окремі конст-
рукції будинку, що стоять на фундаменті 
під назвою «праця», який необхідно зро-
бити цінністю людини, суспільства і 
держави. Неможливо змінювати і робити 
більш досконалими окремі блоки будів-
ництва, не зміцнюючи фундаменту. Яки-
ми мають бути управлінські дії в цьому 
напрямі? 

1. Забезпечити модернізацію дер-
жавного управління трудовою сферою, 
зробивши його органічно вбудованим у 
господарський механізм. 

2. Створити або виділити у струк-
турі діючих органів державного управ-
ління реально відповідальних за сферу 
праці та трудовий потенціал України. 

3. У процесі децентралізації управ-
ління забезпечити виокремлення у 
вигляді самостійних структур управління 
з праці на обласному рівні. 

4. У трудовому законодавстві, зако-
нодавстві про соціальний діалог, колдо-
говорах й угодах посилити позиції з кон-
тролю реалізації законодавчих та дого-
вірних положень і затребування відпо-
відальності за їх невиконання. 

5. Розширити в системі оціночних 
показників рейтингу регіону систему 
трудових показників. 

6. Розробити систему стимулюван-
ня роботодавців за реалізацію принципів 
гідної праці, корпоративної культури, 
впровадження міжнародного стандарту 
ISO-26000. 

7. Розробити та прийняти правові 
документи України з управління трудо-
вою сферою і трудовим потенціалом. 

8. Забезпечити розвиток виробничої 
демократії. 

9. Модернізувати систему суспіль-
них відносин із розвитком соціального 

діалогу та соціальної відповідальності в 
соціально-трудовій сфері. 

Отже, необхідно забезпечити мо-
дернізацію системи суспільних відносин 
в Україні, націливши їх на прийняття 
цінності праці та цінності людини праці 
як базових цінностей українського наро-
ду. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Амоша О.І., Драчук Ю.З., Кабанов А.І. До 

проблем інституціонального забезпечення 

інноваційного розвитку вугільної галузі. – 

С. 76. 

Розглянуто проблеми інституціональ-

ного середовища вугільного виробництва на 

інноваційній основі, що обумовлені інститу-

ціональними складовими: інституціями та 

інститутами з визначеними характерними 

ознаками диференційованого  їх впливу на  

розвиток вугільної галузі. 

Ключові слова: інституціональне сере-

довище, інновації, проблема, складові інсти-

туціонального середовища, вугільна галузь, 

технопарки; нормативно-правове забезпе-

чення, концептуальні положення, Донбас.  

 

Вишневський В.П., Матюшин О.В., Виш-

невська О.М. Монетарний механізм роз-

витку економіки ЄС. – С. 33. 

Проаналізовано сучасні особливості 

монетарного механізму розвитку економіки 

ЄС та очікувані ефекти його функціонування 

з урахуванням нових економічних, інститу-

ційних і геополітичних обставин розвитку, 

обумовлених, зокрема, світовою фінансовою 

кризою 2007-2008 рр., борговою кризою у 

Європі. Визначено можливості адаптації єв-

ропейського досвіду для вирішення нових 

завдань, які стоять перед економікою Украї-

ни у цілому і її промисловістю зокрема на 

сучасному етапі розвитку.  

Ключові слова: монетарне стимулю-

вання, Європейський центральний банк, мо-

нетарна політика, процентна ставка, процеси 

кредитування, економічне зростання 

 

Заніздра М.Ю. Методика оцінки додатко-

вих витрат на підприємстві при переході на 

екологічні стандарти ЄС у сфері охорони 

атмосферного повітря. – С. 108. 

Ратифікація Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом веде до 

посилення екологічних вимог до емісії за-

бруднюючих речовин. Доцільна корекція 

природоохоронної та інвестиційної політики 

промислових підприємств, що обумовлює 

актуальність створення відповідних механіз-

мів та інструментів. У зв'язку з цим розроб-

лена методика оцінки додаткових витрат на 

підприємстві при переході на екологічні  

стандарти Євросоюзу у сфері охорони атмо-

сферного повітря. 

Ключові слова: угода про асоціацію, 

Україна, Європейський Союз, забруднюючі 

речовини, гранично допустимий викид, під-

приємство, атмосферне повітря, методика 

оцінки, капітальні інвестиції, поточні витра-

ти. 

 

Землянкін А.І., Підоричева І.Ю. Інновацій-

на діяльність у промислових регіонах Украї-

ни: поточний стан, тенденції, виклики. – 

С. 5.  

Представлено стислий оперативний 

аналіз стану та тенденцій розвитку іннова-

ційної діяльності у промислових регіонах 

України на основі останніх доступних даних, 

що надаються Державною службою статис-

тики України та головними управліннями 

статистики у відповідних регіонах.  

Ключові слова: інноваційна діяльність, 

інноваційний потенціал, промисловий регіон, 

промислове підприємство, криза.   

 

Панькова А.Д. Модернізація системи 

суспільних відносин у трудовій сфері на за-

садах соціальної відповідальності. – С. 131. 

Визначено теоретико-методологічні та 

організаційно-управлінські аспекти розвитку 

трудової сфери. Обґрунтовано значимість 

цінності праці та цінності працівника. Розк-

рито сутність ціннісної раціональності та ці-

лераціональності, а також місце гідної праці 

в цих процесах. Обґрунтовано пріоритетні 

напрями модернізації державного управління 

у трудовій сфері. 

Ключові слова: гідна праця, трудова 

сфера, соціальна відповідальність, працівник, 

роботодавець, держава. 

 

Сердюк О.С. Державно-приватний консор-

ціум як організаційно-економічний механізм 

ліквідації вугледобувних підприємств. – С. 88. 

Висвітлено проблематику реструкту-

ризаційних процесів у вугільній галузі, за-

пропоновано механізм ліквідації вугледобув-

них підприємств, обґрунтовано доцільність 
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його використання, визначено організаційно-

економічний механізм реалізації. 

Ключові слова: реструктуризація, лік-

відація шахт, державно-приватне партнерст-

во, консорціум, капітал вугледобувного під-

приємства, вартість ліквідаційних робіт. 

 

Снігова О.Ю. Щодо визначення ризиків та 

загроз в умовах фактичної втрати частини 

території та економічного потенціалу ста-

ропромислових регіонів. – С. 20. 

Проаналізовано умови формування ри-

зиків та загроз для України, що походять із 

втрати частини територій та економічного 

потенціалу старопромислових регіонів. 

Встановлено перелік ризиків і загроз для 

України у цілому та для територій Донецької 

і Луганської областей, непідконтрольних 

українській владі. З'ясовано, що найбільший 

негативний вплив на економіку України має 

втрата частини економічного потенціалу ста-

ропромислових регіонів та ескалація конфлі-

кту на Сході країни.  

Ключові слова: національна економіка, 

старопромислові регіони, втрата території та 

економічного потенціалу, ризики та загрози, 

пом‟якшення/подолання ризиків та загроз. 

 

Трушкіна Н.В. Удосконалення організації 

збутової діяльності вугледобувних підпри-

ємств з урахуванням нестабільності попиту 

на вугілля. – С. 120. 

Виконано порівняльний аналіз динамі-

ки обсягів видобутку, товарної та реалізова-

ної продукції та залишків вугілля на складах 

вугільних підприємств, аналіз змін структури 

відвантаження вугілля різним категоріям 

споживачів. Розглянуто питання щодо оцінки 

ефективності збутової діяльності на вугіль-

них підприємствах. Здейснено порівняння 

різних методів прогнозування обсягів реалі-

зації вугільної продукції, рекомендовано ав-

торегресійну модель. Визначено напрями 

вдосконалення організації збутової діяльнос-

ті на вугільних підприємствах в умовах не-

стабільності попиту на вугілля з використан-

ням сучасних інформаційних технологій. 

Ключові слова: вугільне підприємство, 

збутова діяльність, організація, напрями вдо-

сконалення, нестабільність попиту на вугіл-

ля, аналіз, обсяги відвантаження, методи 

прогнозування, різні категорії споживачів. 

 

 

Філіппова Н.В. Гармонізація податків як 

ключовий елемент інтеграційних процесів. – 

С. 68. 

Аналізується необхідність зближення 

податкових систем країн, обумовлена поси-

ленням у світі інтеграційних процесів і по-

датковою конкуренцією між країнами. Роз-

глянуто основні типи зближення податкових 

систем. Досліджується сутність поняття 

«гармонізація», взаємозв'язок і взаємозалеж-

ність гармонізації податків і податкового за-

конодавства. Наведено приклад гармонізації 

ПДВ у країнах ЄС, сучасний стан гармо-

нізації даного податку в цьому міжнарод-

ному об'єднанні. Зроблено висновки про на-

прямки гармонізації податків у країнах, що 

входять у міжнародні об'єднання або праг-

нуть до них увійти.  

Ключові слова: інтеграція, податок, по-

даткова конкуренція, гармонізація податків, 

податок на додану вартість. 

 

Чеботарьов В.А. Економічні засади форму-

вання маркетингової політики продовольчих 

компаній. – С. 97. 

Запропоновано матрицю маркетинго-

вого забезпечення виробничо-комерційної 

діяльності продовольчих компаній відповід-

но моделі споживчого маркетингу та прогно-

зованих економічних чинників маркетинго-

вого середовища. Це надало можливість об-

грунтувати заходи стосовно формування і 

вдосконалення маркетингової політики про-

довольчих компаній загальнодержавного і 

регіонального рівнів. 

Ключові слова: продовольчий ком-

плекс, продовольчі компанії, споживчий  

маркетинг, маркетингове середовище, еко-

номічні чинники, матриця маркетингового 

забезпечення виробничо-комерційної діяль-

ності. 
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Амоша А.И., Драчук Ю.З., Кабанов А.И.  
К проблемам институционального обеспече-
ния инновационного развития угольной от-
расли. – С. 76. 

Рассмотрены проблемы институцио-
нальной среды угольного производства на 
инновационной основе, обусловленные ин-
ституциональными составляющими: инсти-
туциями и институтами с определенными 
характерными признаками диференцирован-
ного их влияния на развитие угольной отрас-
ли. 

Ключевые слова: институциональная 
среда, инновации, проблема, составляющие 
институциональной среды, угольная от-
расль, технопарки; нормативно-правовое 
обеспечение, концептуальные положения, 
Донбасс. 

 
Вишневский В.П., Матюшин А.В., Виш-
невская Е.Н. Монетарный механизм разви-
тия экономики ЕС. – С. 33. 

Проанализированы современные осо-
бенности монетарного механизма развития 
экономики ЕС и ожидаемые эффекты его 
функционирования с учѐтом новых экономи-
ческих, институциональных и геополитиче-
ских обстоятельств развития, обусловлен-
ных, в частности, мировым финансовым кри-
зисом 2007-2008 гг., долговым кризисом в 
Европе. Определены возможности адаптации 
европейского опыта для решения новых за-
дач, которые стоят перед экономикой Украи-
ны в целом и еѐ промышленностью в част-
ности на современном этапе развития.  

Ключевые слова: монетарное стимули-
рование, Европейский центральный банк, 
монетарная политика, процентная ставка, 
процессы кредитования, экономический 
рост. 

 
Заниздра М.Ю. Методика оценки дополни-
тельных расходов на предприятии при пере-
ходе на экологические стандарты ЕС в сфе-
ре охраны атмосферного воздуха. – С. 108. 

Ратификация Соглашения об ассоциа-
ции между Украиной и Европейским Союзом 
ведет к ужесточению экологических требо-
ваний к эмиссии загрязняющих веществ. Це-
лесообразна коррекция природоохранной и 
инвестиционной политики промышленных 
предприятий, что обусловливает актуаль-
ность создания соответствующих механиз-

мов и инструментов. В связи с этим разрабо-
тана методика оценки дополнительных рас-
ходов на предприятии при переходе на эко-
логические стандарты Евросоюза в сфере 
охраны атмосферного воздуха. 

Ключевые слова: соглашение об ассо-
циации, Украина, Европейский Союз, загряз-
няющие вещества, предельно допустимый 
выброс, предприятие, атмосферный воздух, 
методика оценки, капитальные инвестиции, 
текущие расходы. 

 
Землянкин А.И., Пидоричева И.Ю. Инно-
вационная деятельность в промышленных 
регионах Украины: текущее состояние, тен-
денции, вызовы. – С. 5. 

Представлен краткий оперативный 
анализ состояния и тенденций развития ин-
новационной деятельности в промышленных 
регионах Украины на основе последних дос-
тупных данных, предоставляемых Государ-
ственной службой статистики Украины и 
главными управлениями статистики в соот-
ветствующих регионах.  

Ключевые слова: инновационная дея-
тельность, инновационный потенциал, про-
мышленный регион, промышленное пред-
приятие, кризис. 

 
Панькова А.Д. Модернизация системы об-
щественных отношений в трудовой сфере 
на основе социальной ответственности. – 
С. 131. 

Определены теоретико-методологи-
ческие и организационно-управленческие 
аспекты развития трудовой сферы. Обосно-
вана значимость ценности труда и ценности 
работника. Раскрыта сущность ценностной 
рациональности и целерациональности, а 
также место достойного труда в этих процес-
сах. Обоснованы приоритетные направления 
модернизации государственного управления 
в трудовой сфере. 

Ключевые слова: достойный труд, тру-
довая сфера, социальная ответственность, 
работник, работодатель, государство. 

 
Сердюк А.С. Государственно-частный кон-
сорциум как организационно-экономический 
механизм ликвидации угледобывающих пред-
приятий. – С. 88. 

Освещена проблематика реструктури-
зационных процессов в угольной отрасли, 
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предложен механизм ликвидации угледобы-
вающих предприятий, обоснована целесооб-
разность его использования, определен орга-
низационно-экономический механизм реали-
зации. 

Ключевые слова: реструктуризация, 
ликвидация шахт, государственно-частное 
партнерство, консорциум, капитал угледобы-
вающего предприятия, стоимость ликвида-
ционных работ. 
 
Снеговая Е.Ю. Определение рисков и угроз в 
условиях фактической потери части тер-
ритории и экономического потенциала ста-
ропромышленных регионов. – С. 20. 

Проанализированы условия формиро-
вания рисков и угроз для Украины, обуслов-
ленных потерей части территории и эконо-
мического потенциала старопромышленных 
регионов. Определен перечень рисков и уг-
роз для Украины и для территорий Донецкой 
и Луганской областей, неподконтрольных 
украинской власти. Установлено, что наибо-
льшее негативное влияние на национальную 
экономику Украины оказывает потеря части 
экономического потенциала старопромыш-
ленных регионов и эскалация конфликта на 
Востоке Украины.  

Ключевые слова: национальная эконо-
мика, старопромышленные регионы, потеря 
территории и экономического потенциала, 
риски и угрозы, смягчение/преодоление рис-
ков и угроз. 

 
Трушкина Н.В. Совершенствование органи-
зации сбытовой деятельности угледобы-
вающих предприятий с учетом нестабиль-
ности спроса на уголь. – С. 120. 

Выполнен сравнительный анализ ди-
намики объемов добычи товарной и реализо-
ванной продукции и остатков угля на скла-
дах угольных предприятий, анализ измене-
ний структуры отгрузки угля различным ка-
тегориям потребителей. Рассмотрены вопро-
сы оценки эффективности сбытовой деятель-
ности на угольных предприятиях. Проведено 
сравнение различных методов прогнозирова-
ния объемов реализации угольной продук-
ции, рекомендуется авторегрессионная мо-
дель. Определены направления совершенст-
вования организации сбытовой деятельности 
на угольных предприятиях в условиях неста-

бильности спроса на уголь с использованием 
современных информационных технологий. 

Ключевые слова: угольное предпри-
ятие, сбытовая деятельность, организация, 
направления совершенствования, нестабиль-
ность спроса на уголь, анализ, объемы от-
грузки, методы прогнозирования, различные 
категории потребителей. 
 
Филиппова Н.В. Гармонизация налогов как 
ключевой элемент интеграционных процес-
сов. – С. 68. 

Анализируется необходимость сбли-
жения налоговых систем стран, обусловлен-
ная усилением в мире интеграционных про-
цессов и налоговой конкуренцией между 
странами. Рассмотрены основные типы 
сближения налоговых систем. Исследуется 
сущность понятия «гармонизация», взаимо-
связь и взаимозависимость гармонизации 
налогов и налогового законодательства. Ана-
лизируется пример гармонизации НДС в 
странах ЕС, современное состояние гармони-
зации данного налога в этом международном 
объединении. Сделаны выводы о направле-
ниях гармонизации налогов в странах, вхо-
дящих в международные объединения либо 
стремящихся в них войти.     

Ключевые слова: интеграция, налог, 
налоговая конкуренция, гармонизация нало-
гов, налог на добавленную стоимость. 

 
Чеботарев В.А. Экономические основы фор-
мирования маркетинговой политики продо-
вольственных компаний. – С. 97. 

Предложена матрица маркетингового 
обеспечения производственно-коммерческой 
деятельности продовольственных компаний 
в соответствии с моделью потребительского 
маркетинга и прогнозируемыми экономиче-
скими факторами маркетинговой среды та-
ких предпринимательских формирований. 
Это дало возможность обосновать меры по 
формированию и совершенствованию марке-
тинговой политики продовольственных ком-
паний общегосударственного и регионально-
го уровней. 

Ключевые слова: продовольственный 
комплекс, продовольственные компании, по-
требительский маркетинг, маркетинговая 
среда, экономические факторы, матрица 
маркетингового обеспечения производствен-
но-коммерческой деятельности. 
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ABSTRACTS 
 

Amosha O.I., Drachuk Yu.Z., Kabanov A.I. 
To problems of institutional support for innova-
tion development of coal industry. – P. 76. 

The development of the economy of 
Ukraine in modern conditions requires substan-
tial strengthening of interconnection of the ele-
ments of innovation process through the estab-
lishment of institutional frameworks for large-
scale structural and innovation transformation. 
This is especially topical for the coal industry as 
it feels the significant impact of institutional 
environment. 

The problems of the institutional envi-
ronment of innovation development of coal en-
terprises are considered. They relate to: identify-
ing and disclosing the components of institu-
tional support of innovation development of the 
coal industry; clarifying the content of the insti-
tutional environment of innovation development 
of the coal industry; determining the directions 
of institutional support formation for innovation 
development of the coal industry; trend changes 
in the institutional environment of innovation 
development of industry in Ukraine taking into 
account industry specifics;  conceptual positions 
of institutional support of innovation develop-
ment of the coal industry; proposals on improv-
ing the organizational-economic mechanism of 
innovation development of coal production; sys-
tematization of factors of state regulation of in-
novation development of the coal industry based 
on market transformation processes in the econ-
omy of Ukraine. 

As to solve the problems of institutional 
support of innovation development of the coal 
industry in a great importance are the genera-
lized approaches of scientific schools «economic 
security of industrial enterprise» according to 
classification features, external and internal fac-
tors that reduce the level of economic security, 
constituent elements of the institutional mechan-
ism of economic security of industrial enter-
prise, consideration of the factors influencing 
the risks associated with the implementation of 
investment and innovation projects in the coal 
industry and measures to minimize their impact 
through the creation of innovation structures – 
technology parks. The recommendations on im-
proving the regulatory and legal support of in-
novation development of the coal industry are 
given both in general and for the coal Donbas in 
current emergency situation. 

The coal industry enterprises should im-
plement the institutionalization of their activity 
through the process of «investment» in different 
areas (human and productive capital, implemen-
tation of various social priorities, formation of 
the state policy of energy independence, etc.). 
To ensure the most positive outcomes of their 
social and industrial activity coal enterprises 
need to accumulate and efficiently manage not 
only the significant material, financial, intellec-
tual, human, and other resources, but also to fo-
cus on maintaining a high level of capitalization 
based on the optimization of different sources of 
capital formation. 

The problem of technical and technologi-
cal modernization of coal mines is extremely 
urgent for overcoming the unprofitability and 
improving the efficiency of the domestic coal 
industry. This issue is of a particular relevance 
now, when the recovery of the coal industry in 
Ukraine is significantly complicated by the need 
to overcome the consequences of the fighting in 
the Donetsk and Lugansk regions. 

Keywords: problems of institutional sup-
port, innovation development, coal industry, 
mechanism, principles, methods, components, 
factors, investment support, industry risks, eco-
nomic security, technology parks, risk manage-
ment, investment and innovation activity, coal 
enterprise, Donbas, emergencies. 

 
Chebotarov V.A. Economic fundamentals of 
forming marketing policy of food companies. - 
P. 97. 

Analysis of general economic peculiari-
ties of management in food sphere, as well as 
the issues, trends and prospects of the develop-
ment of food complex of Ukraine give grounds 
to assert that food companies have become its 
determinative business institutions. The expe-
rience of developed countries shows that with 
the increasing of maturity of market economy 
the business results of such institutions increa-
singly depend on its marketing collateral. This 
objectively necessitates the need of analysis of 
the companies‟ marketing environment and, 
above all, the necessity to forecast its economic 
factors. As such, the following was predicted for 
Ukraine: slowdown of increase temps of overall 
volume of demand for food products with a ten-
dency to stabilize them; increase of consumers‟ 
demand for quality, safety and ecological per-



––––––––––––––––––––––   Економіка промисловості      Экономика промышленности   –––––––––––––––––––––– 

ISSN 1562-109X  
 

  2015, № 2 (70) 
  

 

 

141 

formance of food products; beginning of open 
competition between companies of national lev-
el, as well as between companies of regional 
levels. 

On the basis of development of a prin-
ciple model of marketing provision of business 
of these institutions a matrix of marketing provi-
sion of industrial and commercial activity of 
food companies was built in accordance with the 
model of consumer marketing (business-
consumer) that is generally accepted in the 
world marketing science and with prognosti-
cated economic factors of marketing environ-
ment. It‟s essential component are the proposals 
for companies to manage organizational and 
economic measures for realization their industri-
al and commercial activity in line with the pro-
jected economic factors of marketing environ-
ment. 

This has made possible to ground the sys-
tem of measures of forming and enhancing the 
marketing policy of food companies of Ukraine 
at national and regional levels (marketing com-
modity policy, marketing assortment policy, 
marketing pricing policy, quality policy, distri-
bution policy) in the short, medium and long-
term perspective. 

Keywords: food complex, food compa-
nies, consumer marketing, marketing environ-
ment, economic factors, matrix of marketing 
provision of industrial and commercial activity. 

 
Filippova N.V. Tax harmonisation as key ele-
ment of integration processes. – P. 68. 

Global trends towards globalization and 
integration in addition to obvious positive events 
are associated with certain dangers. National 
economies have become increasingly interde-
pendent. Thus, measures of economic regulation 
undertaken by the government of one country 
affect the economic policies of other countries. 
As a consequence, political and economic pres-
sure on third parties may occur. Moreover the 
simplification of tax and customs control can 
lead to the growth of tax competition and 
fraudulent schemes with taxes. Subsequently 
countries will experience the loss of tax revenue, 
the emergence of internal conflicts and interna-
tional tensions. The solution to these problems 
can be found in interaction of national tax sys-
tems. 

Such an interaction of the tax systems of 
the countries can take several forms: conver-

gence, cooperation, coordination, and harmoni-
zation. Each of them has its own features, in 
particular – in part of sovereign rights limita-
tions and the degree of supranational institu-
tions‟ involvement in the process. As for the 
taxes harmonization is quite a common kind of 
interaction between countries. 

One should clearly distinguish between 
the harmonization of tax legislation and the tax 
harmonisation. The first one is the research sub-
ject of legal science, whereas the second one is 
examined by financial and economic sciences. 
At the same time, they are closely related: tax 
harmonization leads to changes of tax elements 
in the countries, and the harmonization of tax 
legislation reflects these changes in the legal 
field. In turn, tax harmonization cannot be im-
plemented in practice if it or its provisions are 
contrary to the regulatory framework in place. 

Currently, the most vivid example of the 
tax harmonization is a VAT harmonisation, car-
ried out in the EU. This tax is of significant fis-
cal importance not only in this international as-
sociation, but also in more than 50% countries 
of the world. Thus the EU experience in this 
regard is useful. 

Although VAT harmonization in the EU 
is carried out since 1967, one cannot say that the 
process is completed. However, further har-
monization of the tax is associated with the loss 
authority and may limit sovereignty of Member 
Countries. Therefore, at the present stage of EU 
development VAT harmonization of new Mem-
ber Countries and the harmonization of corpo-
rate and income taxes are in progress. 

Overall, the experience of VAT harmoni-
zation is of a great interest to countries seeking 
to enter the international associations, as well as 
for new members of such associations. It pro-
vides an opportunity to assess the problems as-
sociated with such a process, its advantages and 
flaws, and to develop plans for the implementa-
tion of the certain taxes‟ harmonization within a 
given association. 

Keywords: integration, tax, tax compete-
tion, tax harmonisation, value-added tax. 

 
Serdyuk O.S. Public-private consortium as 
economic-organizing mechanism of coal enter-
prises liquidation. – P. 88. 

In the current economic conditions the is-
sues of further effective restructuring of the na-
tional coal industry is becoming more important. 



––––––––––––––––––––––––––   Економіка промисловості      Economy of Industry   –––––––––––––––––––––––––– 
 

142 ISSN 1562-109X 

 2015, № 2 (70) 

 

 

Difficult mining and geological conditions, 
moral and physical obsolescence of technical 
equipment, lack of funding for restoration and 
increase of production lead to a deepening crisis 
of the industry resulting in an annual increase in 
unprofitable coal enterprises. This begs the 
question of finding effective implementation and 
further restructuring measures aimed at mini-
mizing the costs of coal mining. 

The purpose of the article is the substan-
tiation of organizational-economic mechanism 
that would realize the project of liquidation of 
coal mines most effectively. In modern terms of 
the budget deficit the question of finding effec-
tive mechanisms for rapid and effective elimina-
tion of coal mining companies that have no pos-
sibility of achieving break-even level of func-
tioning is of paramount importance. As in the 
initial stage of the restructuring, the main obsta-
cle on this path is the limited capacity of the 
state to finance disposal measures. The solution 
to this problem may be to attract private re-
sources to perform work on the elimination of 
coal mines. Given the state's inability to fund the 
work of private organizations in full, the ques-
tion arises about finding non-financial assets and 
enabling factors that induce them to perform 
liquidation activities. 

Given the high cost of work to eliminate 
coal mines we must assume that internal com-
pany resources will be insufficient to reim-
bursethe cost of private organizations, not to 
mention its financial benefits of the project. At 
the preparatory stage of the project participants 
should be consolidated into a single organiza-
tional structure with distribution of powers and 
responsibilities of the parties. The complexity 
and heterogeneity of the disposal meas-
ures determine the creation of a public-private 
consortium, where: a private party is represented 
by several participants that specialize in per-
forming certain range of work; state party is rep-
resented by a company that will take over the 
part of the disposal measures executed with the 
least interested private organizations; consor-
tium leader is the state authorized representative 
that coordinate joint activities of participants 
and monitors the quality of the work. Thus, 
based on public-private partnership positive re-
sults could be achieved. 

Distribution of responsibilities and po-
wers between the parties is crucial in the forma-
tion of the consortium. The main complexity of 

this process is that the measures to eliminate 
coal mining companies are interdependent, so 
difficulties arise at the stage ofdetermination 
of work scope and cost in resource-material 
terms. To solve this problem at the preliminary 
stage of forming a consortium the list of neces-
sary measures should be clearly defined. 

Given the experience of the closure of 
coal mining enterprises in Ukraine it should be 
noted that a number of necessary steps were not 
predicted in the elimination program. In parti-
cular the following important stages as: drilling 
degasification wells - aimed at preventing the 
concentration of methane on the surface; laying 
out space - implemented to prevent deformation 
of the earth's surface and therefore destruction 
of buildings, located within the mine field; min-
ing waste dumps - aimed at cleaning the surface 
areas and reducing harmful emissions; providing 
interest-free loan to redundant miners - in order 
to encourage the former coal miners to business 
activity. In consequence, within companies 
where planned liquidation activities were one 
hundred per cent implemented the environ-
mental and social problems emerged. Thus, 
based on the established list of necessary meas-
ures the procedure for their distribution between 
the parties of the consortium members should 
define. Specialization or experience in relevant 
work should be considered as the main criterion 
for selection of private companies to be included 
in the consortium. 

Given that the assets of the coal mining 
companies have a different number and price, it 
should be noted that their total value may not be 
enough to ensure the profit to private organiza-
tion. Thus, in order to increase the investment 
attractiveness of the project, a public-private 
consortium should be enabled to increase the 
share of state capital. A key feature of the con-
sortium is that the private party services are paid 
by domestic capital mine. Thus, we can con-
clude that to close coal mining companies the 
project is expedient to create a public-private 
consortium between the parties where partici-
pants will distribute obligation to perform com-
plex liquidation works. 

Keywords: restructuring, liquidation of 
mines, public-private partnership consortium, 
the capital of coal mines, the cost of disposal 
operations. 
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Pankova A.D. Modernization of public rela-
tions system in labour sphere on principles of 
social responsibility. – P. 131. 

The article defines theoretical, methodo-
logical, organizational, and managerial aspects 
of labour sphere. The importance of the value of 
labour and employee at the modernization of 
public relations and the essence of value ration-
ality and goal rationality, and the place of decent 
work in these processes are substantiated. De-
cent work is the basis of goal rationality, and not 
the value of rationality. Goal rationality action 
arises when target, means and results are calcu-
lated and weighed rationally. It is substantiated 
that decent work is the means to create work as 
a value and enhance the value of labour rights. 
The advantages of the system of social relations 
in implementing values of rationality at work are 
systematized. The priorities for the moderniza-
tion of public administration at work are sub-
stantiated. 

Keywords: decent work, labour sphere, 
social responsibility, employee, employer, gov-
ernment. 

 
Snigova О.Yu. Determining risks and threads 
in the conditions of factual loss of part of terri-
tory and economic potential of old industrial 
regions. – P. 20. 

The article argues that escalation of the 
conflict at Donbas region has the primordial in-
fluence on the situation in Ukrainian economy. 
The statistical analysis of economic situation in 
Donetsk and Lugansk regions has been con-
ducted. The financial and economic conse-
quences of control loss over parts of Donetsk 
and Lugansk regions have been studied. It has 
been determined that Ukraine is subject to credit 
risks, despite restructuring and plans of reforms. 
It has been revealed that the most negative in-
fluence on the economy of Ukraine goes from 
the instability and uncertainty of situation at the 
East of Ukraine, loss of a prevalent part of in-
dustrial and natural potential of old industrial 
regions, investment attractiveness reduction and 
loss of confidence for banking sector. 

It has been argued that natural potential 
losses roughly deteriorate the energy security of 
a country based on coal share enlargement in 
energy balance and shell gas role increase in the 
fight for gas independence and natural gas price 
reduction. It has been determined that the loss of 
a part of industrial and natural potential, based at 

the territory uncontrolled by Ukraine, has been 
added by the increased risks for industrial enter-
prises‟ functioning practically at all territory of 
those and frontier regions due to diversions and 
terrorist acts threats. The factors deteriorating 
investment attractiveness of Donetsk and 
Lugansk regions have been found out. The pos-
sible losses of banking sector have been esti-
mated connected with cancelling of clients‟ ser-
vice at the territory, uncontrolled by Ukrainian 
authority. The influence of banking sector crisis 
on business activity shortening in Ukraine, and, 
in particular, on the industrial enterprises, form-
ing basic branches of old-industrial regions, has 
been revealed. 

Risks and threats for Ukraine caused by 
the conflict at the East of Ukraine, have been 
determined. Recommendations as to stabilize 
macroeconomic processes and ease consequen-
ces for Ukraine have been given. 

Keywords: national economy, old indus-
trial regions, loss of territory and economic po-
tential, risks and threats, mitigating / overcom-
ing risks and threats. 

 
Trushkina N.V. Improvement of marketing of 
coal mining enterprises considering instability 
in demand for coal. – P. 120. 

The comparative analysis of the dynamics 
of production volumes and commodity sales and 
residues of coal at warehouses of coal enter-
prises is performed as well as the analysis of 
changes in the structure of shipment of coal to 
various categories of consumers. The issues of 
evaluating the effectiveness of sales activities at 
the coal enterprises are considered. The study 
shows constant fluctuations in coal market, un-
stable demand for coal products, impact of sea-
sonal factors on the formation of a material 
stream of coal production, and growth of coal 
residues in warehouses.  It is one of the specific 
features of the processes of logistics activities in 
the coal industry. 

On the basis of long-term scientific re-
search on the control of logistic activity of coal 
enterprises the feasibility of differentiation of 
consumers of coal products to large-, medium- 
and small customer based on the volume of their 
annual demand is justified. On the basis of gen-
eralization of various scientific sources the ways 
of improving the organization of marketing ac-
tivity of the industrial enterprises of 5 systema-
tized classification features are proposed: im-
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provement of the legislation on the implementa-
tion of coal products; improvement of the sys-
tem of contractual work with consumers; forma-
tion of the sales network; development of a sys-
tem of customer service; improvement of the 
efficiency of the organization of product sales to 
consumers. 

Based on the features of the functioning 
of the coal industry the directions of improving 
the organization of marketing activity of the coal 
enterprises in an uncertain demand for coal by 
using modern information technologies are iden-
tified. Among them are: conducting market re-
search to analyze the coal market; search for 
new segments of the market coal sales; improv-
ing the organization of distribution on the basis 
of introduction of modern information technolo-
gies DRP and DRPII: the development of proce-
dures for the selection of effective distribution 
channels based on special software for settle-
ments with the help of economic and mathe-
matical methods; development of methods for 
inventory using software and electronic docu-
ment management systems for efficient inven-
tory management; expansion of warehouse 
space for storing coal products; process im-
provement services to various categories of con-
sumers of coal enterprises through the introduc-
tion of software systems for e-commerce and 
CRM; the use of automated processing of 
documents for registration of transport of goods; 
long-term contracts for the supply of coal prod-
ucts, which must be indicated on collection of 
penalties in case of failure of the purchase order. 

Keywords: coal enterprise, marketing, or-
ganization, areas of improvement, instability in 
demand for coal, analysis, shipment volumes, 
forecasting methods, various categories of con-
sumers. 

 
Vyshnevsky V.P., Matyushin O.V., Vysh-
nevska O.M. Monetary mechanism of EU eco-
nomy development. – P.33. 

The paper deals with the features of mod-
ern monetary mechanism of the EU economy 
and the expected effects of its operation taking 
into account the new economic, institutional and 
geopolitical circumstances, in particular, the 
global financial crisis of 2007-2008, the debt 
crisis in Europe, the possibility of adapting the 
European experience to meet the new challenges 
facing the economy of Ukraine in general and its 
industry, in particular, at the present stage of 

development. It is concluded that the combina-
tion of a few countries in the single currency 
area has not only the positive effects associated 
with the convergence of national economies, 
transaction costs reducing and the unity of mon-
etary policy, but also negative ones because of 
the different levels of development of political, 
economic, monetary and fiscal systems of mem-
bers countries and their institutional characteris-
tics, and as a consequence - the financial frag-
mentation of EMU, when individuals and legal 
entities with the same profile working and oper-
ating in different countries get different access 
to financial resources and on different terms. 

To overcome the effects of the crisis both 
on the side of national governments of the euro 
zone countries and on the side of ECB the 
measures have been taken to stimulate business 
activity, improve sovereign and bank balance 
sheets. In particular, the ECB has pursued a pol-
icy of reducing the refinancing rates on loans 
and deposits, credit and quantitative easing by 
the ECB's purchase of commercial papers, cor-
porate bonds and securities backed by assets, 
long-term government commitments from 
commercial banks and other private enterprises. 
Interest rates on deposits of the major central 
banks have been reduced to negative values for 
the first time in recent history. In sum it has al-
lowed, though not immediately, to stabilize the 
situation and get out on the path of economic 
growth, prospects of which for the coming years 
are estimated to be moderately optimistic. 

The current situation in the euro area is 
characterized by the gradual improvement of the 
rational expectations of economic agents. How-
ever, the economic recovery is still insufficient 
and uneven. Inflation is too low for too long, 
financial markets still remain fragmented. This 
situation prevents the sustainable recovery of 
economic equilibrium and substantial progress 
in reducing debt and unemployment. 

Keywords: monetary easing, European 
Central Bank, monetary policy, interest rate, 
credit processes, economic growth. 

 
Zanizdra M. Yu. Method of assessing addi-
tional costs for enterprise at transition to EU 
environmental standards in field of air protec-
tion. – P. 108. 

The ratification of the Association 
Agreement between Ukraine and the European 
Union leads to tightening the environmental re-



––––––––––––––––––––––   Економіка промисловості      Экономика промышленности   –––––––––––––––––––––– 

ISSN 1562-109X  
 

  2015, № 2 (70) 
  

 

 

145 

quirements for pollutant emissions. The correc-
tion of environmental and industrial investment 
policy is appropriate. This causes the relevance 
of the establishment of appropriate mechanisms 
and tools. Therefore, the method of estimating 
the incremental costs of the enterprise during the 
transition to the environmental standards of the 
European Union in the field of air protection has 
been developed. The proposed method of calcu-
lation allows determining the lower limit of the 
additional investment needed to meet environ-
mental emission standards of the EU. 

The method proposed includes three main 
phases of calculations. The first is to determine 
the conditional "superfluous" masses of air pol-
lution in tons of specific substances at the enter-
prise taking into account the following two con-
ditions: maintaining the current outgoing gas 
emissions from stationary sources due to the 
level of technology development and production 
volumes; tightening the standards for maximum 
allowable emissions for the substances in the 
transition to European standards of production. 
The second stage is to establish regression de-
pendence (exponential function) between the 
total emission of pollutants into the atmosphere 
and the level of environmental financing in the 
framework of direction "Protection of ambient 
air and climate change" at the target enterprise. 
The third stage is assessment of the amount of 
additional costs (capital and operational) needed 
to comply with environmental standards for 
maximum permissible emissions of the sub-
stances according to EU environmental require-
ments. 

Keywords: association agreement, Ukra-
ine, European Union, pollutants, maximum 
permissible emission, enterprise, air, method of 
assessing, capital investment, operational costs. 

 
Zemliankin A.I., Pidorycheva I.Yu. Innova-
tion activity in industrial regions of Ukraine: 
current status, trends and challenges. – P. 5. 

At present innovations are firmly recog-
nized as one of the main sources of sustainable 
economic growth for developed and emerging 
economies. In the countries which have under-
gone significant economic shocks the stimula-
tion of the latent innovation potential is seen as a 
possible catalyst for economic recovery. That is 
why the further study of the problems of innova-

tion, their effective commercialization and dis-
semination in the economy is an urgent problem. 
Innovation processes are extremely important 
for industrial regions because of the necessity of 
solving the strategic tasks connected with updat-
ing of technical and technological base of the 
industry and increase in scales of production of 
finished end products - knowledge-intensive, 
with a high share of a value added. 

The article is devoted to the analysis of 
the conditions and trends of innovation activity 
in the industrial regions of Ukraine. We used the 
latest available data provided by the State Statis-
tics Service of Ukraine and the Department of 
Statistics in the respective regions. The analysis 
indicated that the level of innovation activity, 
the volume of sales of innovative products and 
the structure of the general innovation expendi-
tures in the industrial regions vary greatly. It is 
primarily caused by their different branch spe-
cialization, share of industry in the gross region-
al product and features of the industrial struc-
ture. 

Since 2011, by the indicator of a share of 
the innovative industrial enterprises in their gen-
eral quantity the leading positions among other 
industrial regions are held by the Zaporozhye 
area (22,9% as of 2014). At the same time such 
high rate for Ukraine in general (average value 
across Ukraine makes 16,1%) much less similar 
indicator of the leading industrial countries. It is 
explained by the different reasons and, first of 
all, low level of the economic competition, poor 
quality of the institutional environment, low 
knowledge intensity of traditional industries. 
Disclosure of the regional innovation potential, 
strengthening of innovation demand of the in-
dustrial enterprises is a long-term and difficult 
process which requires more focused integrated 
efforts at the state and regional levels. It de-
mands formation of the competitive market en-
vironment including attraction of direct foreign 
investments that will force business to invest in 
innovations, to refuse of outdated production 
technologies, to increase quality of production 
and promote fuller use of the available capacity 
of regions. 

Keywords: innovation activity, innovation 
potential, industrial region, industrial enterprise, 
crisis. 
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