на ринку досягається за рахунок не розширення, а скорочення виробничих потужностей; для завоювання ж
лідерства компанії доводиться інвестувати власні й
запозичені кошти за цілим спектром напрямів, пов'язаних
зі
стимулюванням
торговельно-збутової
мережі,
рекламної діяльності, організації НДКР, із удосконаленням виробничої технології, пошуком шляхів скорочення витрат, проведенням агресивної цінової політики,
віднайденням можливостей усунути конкурентів за допомогою стратегій злиттів, поглинань, монополізації5.
У “новій” економіці підприємствам не доводиться розраховувати на підтримку й гарантії з боку держави:
глобалізація обумовлює видозміну владного поля держави, веде до його фрагментації й сегментації, деконструкції
та нових конфігурацій; часто це супроводжується
інституційним хаосом, який підсилюється корупцією,
рентоорієнтованою економічною поведінкою, а отже,
зниженням рівня добробуту й сплесками інфляції6.
Характер і рівень конкуренції визначають перспективи виживання підприємства на ринку або виключення
з нього (тобто банкрутства). Відомо, що в умовах ринку
банкрутства традиційно виконували функцію економічної
санації, однак у “новій” економіці почастішав”ефект
доміно” – тобто ланцюги банкрутств; при цьому що
швидше поширюється “вірус банкрутств”, то тіснішими
й різноманітнішими є зв'язки неплатоспроможного
підприємства з іншими (національними та іноземними)
партнерами. Глобалізація, таким чином, породжує явище
“дифузії банкрутств”. У останнє десятиліття тренд банкрутств має виражену тенденцію до зростання, причому це
стосується усіх типів економік і підприємств (економічно
неспроможними виявляються й підприємства-гіганти,
у тому числі такі, що активно впроваджують інновації);
нерідко зазнають краху цілком успішні компанії – які
швидко розвиваються та відповідають нормам, індексам і
критеріям ефективності7.
Щодо українських промислових підприємств, вони
(так само, як і компанії інших пострадянських країн
– Росії, Білорусі) у своїй діяльності, крім викликів
глобалізації та становлення “нового” (інформаційного)
суспільства, повинні враховувати специфіку проблем
ринкової трансформації, пов'язаних із макроекономічною
нестабільністю й незрілістю інституціонального середовища, а отже, з невизначеністю при розподілі прав
власності та виконанні контрактних зобов'язань. Понад
усе українські фірми сьогодні зазнають випробувань
на міцність із боку глобальної фінансової системи. У
таких умовах важливо виявити портрет економічного
суб'єкта, здатного приймати ефективні рішення при
невизначеності господарських перспектив і успішно протистояти загрозам і викликам “нової” економіки. Хто ж
сьогодні є ефективним власником, об'єктом і активним
суб'єктом промислової політики, що реалізує науково
обґрунтовані концепції соціально-економічного розвитку, несе тягар соціальної відповідальності, розробляє і
впроваджує технологічні інновації?
Як відомо, на початок ринкових реформ Україна (так
само як і Радянський Союз, до складу якого вона входила)
характеризувалася як промислово розвинена республіка,
суб'єктами її промислового комплексу були великі
галузеві підприємства, створені під час індустріалізації
у 1930-і –1950-і рр. У процесі ринкової трансформації
вказані підприємства зазнали дезінтеграції і приватизації
в рамках ліберального проекту “викорінювання промислових динозаврів”. Директивне планування ще за часів
СРСР було “скасовано” Законом про підприємство
(1987 р.); спроби ж перейти до індикативного планування не мали успіху. Замість адаптації відпрацьованої
у провідних індустріальних країнах методології
5
Рей А.И. Финансовые аспекты конкурентной борьбы американских фирм // США–Канада: ЭПК. – 2008. - №12. – С.112–113 (106–
116).
6
Мончинська Э. Риск деятельности фирм в экономике, основанной
на знаниях // Проблемы прогнозирования. – 2006. – №2. – С. 114
(110–118).
7
Там же. – С. 112–114.

управління промисловим розвитком на основі активної
промислової політики у пострадянських країнах переважали ідеї самоврядування, самофінансування й ринкового саморегулювання. Перехід же до самоврядування в
діяльності підприємств сприяв нецільовому використанню фінансових коштів із фондів їхнього розвитку, масовому перетіканню бюджетних коштів у приватні руки, що
обумовило поширення інфляції, безробіття та пов'язаних
із цим кризових процесів у економіці.
Сьогодні вважається, що ані якість, ані обсяги
випущеної промислової продукції не можуть слугувати показником рівня розвитку економіки тієї або іншої
країни. Так, за ліцензією “Даймлер-Крайслер” у Туреччині
або Бразилії випускаються точно такі ж легкові машини
й автобуси “Мерседес”, як і на батьківщині відомої марки. Складальний завод “Шевроле” у Єлабузі робить позашляховики “блейзер”, які нічим не відрізняються від
виготовлених у Детройті. Країни Південно-Східної Азії,
як мінімум, на десятиліття випереджають США і Японію
за обсягами виробництва персональних комп'ютерів
та побутової електроніки, які майже не поступаються
за якістю японським і американським аналогам, однак
не претендують на перевагу в загальноекономічному
розвитку. Найважливішим показником рівня розвитку
економічної системи за сучасних умов усе більше виступає
не ступінь досконалості промислового виробництва у тій
або іншій країні, а ступінь “постіндустріальності”, тобто
відсутність або згортання промисловості у традиційному
її розумінні та розвиток “інтелектуальних виробництв”
(НДКР), удосконалення сфери різноманітних послуг,
управління фінансовими ринками (або, як мінімум,
вплив на них), безперервна оптимізація системи освіти,
охорони здоров'я, перенос акценту на дослідження навколишнього середовища, у тому числі, у навколоземних
умовах 8.
Сьогодні в економіці розвинених країн, як правило,
виділяються два сектори: виробничий і сфера послуг. До
першого належать обробна промисловість, будівництво,
сільське господарство, видобувна промисловість; він
забезпечує приблизно 30% доходу, що створюється в
економіці. Сфера послуг включає оптову й роздрібну
торгівлю, фінансові та страхові послуги, транспорт і
комунальне господарство, інші послуги; на її частку
припадає близько 70% валового національного доходу.
До початку 2000-х рр. частка зайнятих безпосередньо
у галузях промисловості в розвинених країнах становила в середньому 15–18%; лише в Німеччині і Японії
частка промислової зайнятості становить від 1/5 до 1/4
усіх зайнятих (хоча після розширення Євросоюзу і у
Німеччині питома вага зайнятих у сфері промисловості
скорочується). Така структура суспільного господарства,
однак, не означає, що в постіндустріальній економіці
промисловість втрачає будь-яке значення, а великі
підприємства поступаються місцем малому бізнесу,
адекватному економічному середовищу, що формується
сервісною економікою. Навпаки, роль і значимість великих підприємств корпоративного типу в економіці
розвинених країн посилюється, а їхні розміри та ступінь
світового впливу стають запорукою економічної безпеки
та корелюють із високим рівнем конкурентоспроможності
національної економіки, а отже, відповідно, із рівнем народного добробуту. Справді, як показують дослідження,
із другої половини ХХ ст. суб'єктом відносин власності у
ринковій системі відтворення стає так звана “корпорація-2”
– вертикально організована диверсифікована корпоративна промислова структура, яка не зв'язана вузькими
рамками національних кордонів не тільки у збуті, але й
у виробництві. Зараз у світі налічується приблизно 30
компаній, обороти яких оцінюються у межах 30–70 млрд
дол. (із них кілька корпорацій перевищили цей рівень);
у сумі на їхню частку припадає більш ніж 10% світового
ВВП, що на початок ХХІ ст. перевищив 50 трлн дол. Середня величина товарообороту цих компаній наприкінці
Даниелов А.Р. Развитие высокотехнологического сектора американской промышленности // США-Канада: ЭПК. – 2001. – №2. – С.
109 (108-119).
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1990-х рр. становила 40 млрд дол. (так звані корпорації
“першого кола”); за ними йдуть приблизно 30 фірм із
оборотами 10–30 млрд дол., для яких середній показник
товарообороту коливався в межах 15 млрд дол.; 50 фірм
мали обороти в 5–10 млрд дол. Середня величина отриманого прибутку для компаній “другого кола” – 2,0 млрд
дол.9
Із 30 компаній “першого кола”:
12 – американських,
8 – японських,
10 – європейських
(5 німецьких,
2 англоголландських, 1 англійська,1 голландська, 1 швейцарська).
Нерівномірність
розподілу
великих
транснаціональних суб'єктів власності в економічному
“полі” розвинених країн обумовлює нерівномірність розвитку ринкової системи відтворення у різних країнах
світу. Так, за розрахунками фахівців, можна спостерігати
істотні розбіжності у продуктивності праці, темпах
і душових показниках добробуту навіть серед країн
“великої двадцятки”. Це, зокрема, стосується нинішнього
економічного відставання Великобританії від її основних
конкурентів, що виявляється у “недорозвиненості” ряду
галузей промисловості, насамперед, інформаційних,
нестачі коштів для фінансування науки та освіти. Як
відзначається, це відставання – довгострокове; воно
намітилося в останній третині ХIX ст., коли британський
бізнес не зміг скористатися хвилею нових відкриттів.
Англійський промисловий капітал із останньої
третини ХIX ст. еволюціонував повільніше американського, німецького, а потім і японського, відзначає
О. Островська. Для нього було характерним тривале
збереження домінуючої ролі фабрики як господарського суб'єкта та майже повна відсутність “ембріонів” тих
фірм, які зараз перебувають на рівні “корпорації-2” або
упритул до нього наближаються. На кінець 1990-х рр.
лише одна британська компанія (“Бритиш петролеум”)
відповідала кількісним критеріям “корпорації-2”, іще
шість компаній можна було віднести до групи корпорацій
“другого кола”. Відносно повільніша еволюція суб'єктів
власності обумовила втрату британською економікою
позицій світового промислового лідера понад сто років
тому, так само, як і її теперішнє відставання за рівнем
конкурентоспроможності від економік США, Японії
та Німеччини. Водночас, порівняння провідних британських промислових виробників із французькими та італійськими демонструє перевагу перших, що
відбивається й у сильніших конкурентних позиціях
Британії у світовій економіці у порівнянні із Францією
та Італією10.
З огляду на критичну значимість промисловості для
добробуту та конкурентоспроможності національної
економіки, керівництво Великобританії розробило та
впроваджує з 2002 р. “Урядову промислову стратегію”,
мета якої – піднесення до вищого рівня макроекономічної
конкурентоспроможності, а засіб – доведення соціальної
та економічної інтеграції до всеосяжної, тобто до
відносин “суспільства інтеграції”11. У контексті вищесказаного виходить, що суб'єктом промисловості в
розвинених країнах сьогодні є великий вертикально
інтегрований суб'єкт корпоративного типу певного (високого) рівня зрілості, діяльність якого регулюється
промисловою політикою держави, яка бере на себе всю
повноту відповідальності за створення порядків, які забезпечують його успішність. Отже, в умовах дезінтеграції
промислових структур, руйнування системи державного
планування та відсутності ефективних координаційних
механізмів у системі держава – корпоративний сектор,
які мали місце на пострадянському просторі, проведення
активної промислової політики виявилося принципово
неможливим. Крім того, у процесі реалізації на постра9
Островская Е. Рыночная система воспроизводства: развитие и
неравномерность // Мировая экономика и международные отношения. – 2001. – № 3. – С. 20.
10
Там же. – С. 21–22.
11
Великобритания: Правительственная промышленная стратегия
// Экономист. – 2004. – № 10. – С. 17.

54

дянському просторі ліберальної моделі економічного
розвитку значно актуалізувалися комерційні інтереси
господарюючих суб'єктів, що сьогодні вже стало причиною ряду технологічних катастроф, найбільш резонансна
з яких за останні роки – аварія на Саяно-Шушенській
ГЕС. Як стверджують фахівці, менеджери, які керували станцією, неодноразово порушували технологічний
регламент роботи, і сумнозвісна турбіна №2 за останні
два роки із міркувань економічної доцільності двадцять
тисяч разів проходила так званий заборонний режим резонансних коливань.
Катастрофи повторюватимуться, вважають експерти, допоки правляча еліта не навчиться відповідати за
промислову політику перед суспільством. Однією із
форм інституціоналізації зазначеної відповідальності
називається система Держплану, яку доцільно було б запозичити із досвіду СРСР12. Однак при цьому забувають,
що наявність Держплану не змогла забезпечити народногосподарському комплексу СРСР конкурентні переваги у його змаганні з ринковою системою господарства,
не стала гарантією від збоїв у роботі технологічних систем, найбільший із яких – трагедія на Чорнобильській
АЕС. Окрім того, організаційні структури суб'єктів
промисловості в розвинених країнах на рубежі ХХ–ХXІ
ст. зазнали нової модифікації. Інформаційні технології
активно сприяли децентралізації і демократизації
управлінських структур як усередині корпорацій, так і
у відносинах промислових фірм та держави. Визначилася тенденція “стискання” організаційного ядра фірм,
за якої корпорації залишають за собою лише “основну
спеціалізацію”, а для інших видів робіт, включаючи замовлення на поставки сировини і матеріалів, надання
бухгалтерських послуг, організацію збуту продукції
тощо, залучають “незалежні” малі фірми за допомогою формування мережевої (віртуальної) економіки,
у якій розмивається власне промислова політика, стає
ніби невидимою. Однак вона нікуди не зникає, як не
відмирає і система інтеграції промислових процесів,
навпаки, остання стає усеосяжною через тотальне
управління ланцюжками вартості і фінансовими потоками. Це знайшло відображення й в Урядовій промисловій
стратегії Великобританії, мета якої “полягає у сприянні
промисловцям при вдосконаленні ланцюжків доданої
вартості та одержанні результатів, які забезпечуються
висококваліфікованою працею і наукомісткими промисловими технологіями”13.
Таким чином, активним суб'єктом промислової
політики у нових умовах господарювання є ефективний
власник корпоративного типу певного рівня зрілості, що
характеризується інноваційною поведінкою і здатністю
модифікувати власну організаційну структуру в
контексті забезпечення тотальної інтеграції промислових
процесів у суспільстві за допомогою ефективної системи
корпоративного управління та впровадження високої
корпоративної культури. Варто підкреслити, що сама
зазначена модифікація організаційних структур промислових корпорацій можлива лише за умов відповідної
модифікації держави та державного сектора в цілому.

Виньков А., Сиваков Д. Почему турбины летают // Эксперт. –
2009. – №36. – С. 36–38.
13
Великобритания: Правительственная промышленная стратегия // Экономист. – 2004. – №10. – С. 17.
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СТРУКТУРНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ
УКРАЇНИ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ
В основі будь-якого дослідження з позицій системності
завжди лежить уявлення щодо об’єкту аналізу як цілісної
системи, що має як внутрішню природу, так і зовнішнє оточення. Цей методологічний принцип набуває особливої ваги,
коли досліджуються економічні процеси, пов’язані зі змінами
структури економіки, взаємозв’язків і взаємовідносин між
її окремими елементами та їх ролі у загальному процесі
функціонування економіки.
Економіка як система суспільного виробництва в
широкому розумінні є сукупністю виробничих сил і виробничих відносин. У першому випадку це природні ресурси, людський капітал, основні засоби виробництва,
продукція для кінцевого споживання, в другому – система
власності й економічних відносин, міжгалузевих зв’язків,
закономірностей технічного прогресу, організації виробництва і суспільного устрою. Все це дозволяє розглядати
економіку як динамічну систему поліструктурного типу.
Промисловість, як один із елементів економічної
системи, також має всі атрибути системного устрою.
Особливість системного уявлення щодо промисловості як
об’єкта дослідження виявляється у тому, що ми, з одного
боку, визначаємо її як елемент економічної системи, тобто
зовнішнього оточення, а з іншого – як самостійну систему,
що має відповідну структурну будову. Розмежування системи і середовища створює методологічні умови для більш
глибокого дослідження структурно-технологічних змін
промисловості, визначаючи їхнє місце і цільову функцію у
загальній системі суспільного виробництва.
Як
провідна
галузь
національної
економіки
промисловість забезпечує життєві інтереси країни, її
економічну безпеку, соціальний і культурний рівень
життя народу. Вона являє собою сукупність промислових підприємств – елементів системи, згрупованих за
видами діяльності. Це, так би мовити, її організаційна
конструкція. Відносини між елементами системи – видами діяльності, підприємствами – утворюють її структуру.
Проте структура, як вважає В.Крем’янський, – це не тільки
наявність відповідного зв’язку між елементами системи,
вона передбачає також наявність відповідної організації
елементів. Це дуже важлива особливість, оскільки зміна
властивостей системи завжди супроводжується перебудовою зв’язків у її середині. Іншими словами, зміна структури
стає фактором зміни властивостей системи та її впливу на
зовнішнє оточення [1, c.34].
У даній роботі зроблено спробу дослідити і розкрити
структурно-технологічні зв’язки елементів системи, тобто
промислового потенціалу, між собою в аспекті їхнього впливу як на виконання суспільної місії промисловості, так і на
забезпечення економічного зростання.
Суспільна місія промисловості в кожному конкретному
випадку матеріалізується в цільових настановах щодо асортиментного, кількісного і якісного складу продукції і послуг,
на які розраховує економіка країни. Але якщо у плановій
економіці цільові настанови держави мали силу закону, то
їхнє формування в умовах ринку відбувається за принципом задоволення платоспроможного попиту, який відіграє
роль економічного регулятора. Крім того, в ринкових умовах стає можливим дещо узагальнити визначення суспільної
місії промислового виробництва, переводячи її із товарноуречевленої форми у вартісну, у вигляді такого агрегованого
продукту як валова додана вартість (ВДВ).
На рівні підприємств і видів діяльності ВДВ відображає
кінцевий результат виробництва як з позиції промисловості,
тобто досліджуваної системи, так і її оточення – економічної
системи в цілому, визначаючи ефективність функціонування
кожної з них і їхньої взаємодії. Тому ми вважаємо, що
зростання валової доданої вартості має стати основною
критеріальною ознакою вдосконалення структури промис-

лового виробництва та її впливу на економіку країни. Усі
складові промисловості як елементи системи мають бути
налаштовані на виконання цієї суспільної місії.
В економічній теорії існують різні погляди щодо елементного складу промисловості як поліструктурної системи.
Найбільш продуктивним нам уважається поєднання структурних елементів за функціональними ознаками – галузевовиробнича, ресурсна, технологічна та інституціональна
структури [2, c.33–34]. Ми хочемо звернути увагу на два
найпроблемніші і надзвичайно важливі для ефективного
розвитку промисловості структурні блоки – галузевий і
технологічний, поєднуючи їх за економічним змістом.
Галузево-виробнича (за видами діяльності) структура відіграє визначальну роль у задоволенні потреб
економіки в різноманітних видах продукції і послуг. Вона
значним чином впливає на загальний рівень ефективності
виробництва й економіки загалом, оскільки окремі види
діяльності за цим критерієм мають істотні розбіжності.
Технологія, як сукупність способів переробки матеріалів,
виготовлення виробів і процеси, що супроводжують ці
види робіт, завжди тісно пов’язана з конкретними видами
промислової діяльності, визначаючи їхню ефективність
і конкурентоспроможність. Як відзначали ще класики
політичної економії, важливо не що виробляється, а якими засобами. Тобто технологічне підґрунтя, а у більш
широкому визначенні – технологічна структура, стає
не тільки критеріальною ознакою технологічного рівня
галузі, а й ключовим фактором підвищення ефективності й
конкурентоспроможності промислового виробництва.
Проблема технологічних змін у контексті економічного
зростання завжди привертала увагу як бізнесових кіл, так і
науковців. Прискорення науково-технологічного прогресу в останній чверті минулого століття, яке порівнюють із
науково-технічною революцією, посилило протистояння
в конкурентній боротьбі багатьох країн світу, визначивши лідерів економічних перегонів, які отримали статус
економічно і технологічно розвинутих країн, середню ланку,
так званих країн наздоганяючого розвитку, і аутсайдерів.
Даючи наукову оцінку цьому історичному періоду,
П.Друкер пише: “Зараз ми вступаємо в епоху розриву, як у
світовій економіці, так і в сфері технологій, … у наших силах
перетворити її на епоху великого економічного зростання, … це
буде період змін у технологіях і економічній політиці, в галузевих структурах і економічній теорії, у знаннях …” [3, c.20].
У цих умовах особливо важливо визначити стан, у
якому перебуває вітчизняна промисловість, і дати оцінку
перспективам структурно-технологічної трансформації її
потенціалу. На жаль, науково-практичні дослідження в цьому напрямі дещо однобічні і навіть, на нашу думку, набули
хибного характеру. Майже усі науково-аналітичні матеріали,
концептуальні і програмні документи щодо напрямів розвитку промисловості базуються не на визначенні перспективних
точок зростання та їхній підтримці, а на принципі подолання негативних рис, притаманних вітчизняній промисловості
у порівнянні з економічно і технологічно розвиненими
країнами.
Увага акцентується переважно на структурних і
технологічних недоліках, таких як матеріально-сировинний
напрямок виробництва, підвищена енергомісткість, надмірна
експортна, а в останні роки й імпортна залежність, застарілі
основні засоби, низький технологічний рівень виробництва, що на 95% знаходиться в межах ІІІ і ІV технологічних
укладів тощо. Такі аргументи дуже важливо враховувати в
поточній роботі з регулювання і модернізації промисловості,
але із позиції стратегічних передбачень це непродуктивний
шлях.
Економіку України за технологічним і економічним розвитком можна віднести до спільноти країн наздоганяючого
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розвитку. Але реалізація такої стратегії має передбачати не
стільки виявлення і ліквідацію хибних рис промисловості,
скільки орієнтацію на позиції світових лідерів, тобто тих, кого
ми намагаємося наздогнати. Результати такого моніторингу
мають скласти основу формування цільових настанов щодо
розвитку власної промисловості. Робити це потрібно із деяким випередженням, тобто за принципом мисливської собаки, яка переслідує зайця.
В оцінці тенденцій і перспектив розвитку промисловості
мають посилюватися позитивістські погляди. Акценти слід
робити не на недоліках та їхньому подоланні, що є досить
очевидним, а на пошуку і реалізації нових можливостей
ефективного розвитку галузей, які відповідають кон’юнктурі
глобального ринку, науково-технічному прогресу і
національним інтересам. Позитивні зміни, які відбуваються
в розвитку промисловості останнім часом, дають підстави
вважати, що саме вони мають скласти основу структурнотехнологічної трансформації галузі.
Зростання промислового виробництва, незважаючи на
щорічні коливання, набуло позитивної динаміки. За 2001–
2007 рр. обсяг промислового виробництва збільшився у
1,92 раза. За щорічними темпами зростання промисловості
Україна знаходилася серед світових лідерів (рис. 1). Кризовий 2008 р. дещо загальмував цей процес, але у 2009 р.
з’явилися ознаки того, що галузь поступово долає його
наслідки. Як відомо, причини кризи лежать у фінансовій
площині, а промисловість через структурно-технологічні
недоліки виробництва виявилася досить чутливою до кризових процесів світового рівня. Останні тенденції засвідчують
початок структурної трансформації, яка відповідає

стратегічним цілям промислової політики, а саме зростанню
технологічності, інноваційності і конкурентоспроможності.

Рис. 1. Динаміка промислового виробництва
у 2001–2009 рр., %
Найбільш динамічно нарощували обсяги виробництва види діяльності, де використовуються високі технології
– виробництво транспортних засобів та устаткування
(коефіцієнт випередження (к.в.) порівняно із середніми темпами по промисловості становив 3,7), виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування (1,42), виробництво машин та устаткування (1,19). Серед підприємств
хімічної промисловості істотного прискорення набуло виробництво гумових та пластмасових виробів (1,51).
Дещо повільніше, але із випередженням розвивалися
види діяльності, що відносяться до середнього технологічного
рівня, коефіцієнт випередження за якими становив 1,22,
Таблиця 1

Структура обсягів реалізованої продукції промисловості за технологічними рівнями виробництва, %
Технологічні рівні

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Високий

16,18

16,46

18,58

19,56

19,16

18,83

19,83

19,33

Виробництво машин та устаткування

4,84

4,49

4,53

4,24

4,44

4,06

4,20

4,06

Виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування

2,66

2,70

2,91

4,09

2,88

2,81

2,96

2,78

Виробництво транспортних засобів та
устаткування

2,70

3,48

4,74

5,01

5,42

5,58

6,55

6,44

Хімічне виробництво

4,65

4,40

4,98

4,72

4,69

4,53

5,32

4,40

Виробництво гумових та пластмасових
виробів

1,33

1,39

1,42

1,50

1,73

1,85

1,80

1,65

Середній

23,10

23,64

23,45

22,08

22,70

22,44

22,49

22,09

Виробництво харчових продуктів, напоїв
та тютюнових виробів

16,56

17,07

17,02

15,82

16,28

15,55

15,34

15,24

Легка промисловість

1,47

1,39

1,31

1,17

1,07

1,11

0,98

0,88

Целюлозно-паперове виробництво,
видавнича діяльність

2,37

2,48

2,49

2,47

2,47

2,45

2,34

2,24

Виробництво іншої неметалевої
мінеральної продукції

2,70

2,70

2,63

2,62

2,88

3,33

3,83

3,73

Низький

60,72

59,90

57,97

58,36

58,14

59,26

57,68

58,58

Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

18,07

18,25

20,03

23,30

22,04

21,88

21,96

22,02

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

4,84

6,79

7,40

9,06

9,39

7,96

7,32

7,22

Оброблення деревини та виробництво
виробів із деревини

0,66

0,74

0,79

0,75

0,79

0,83

,81

0,74

Добувна промисловість

9,72

8,54

7,64

7,26

8,30

8,17

7,85

9,37

Виробництво та розподілення
електроенергії, газу та води

24,81

23,78

20,44

16,32

15,92

18,34

18,21

17,80

Інші галузі

2,62

1,80

1,67

1,67

1,70

2,08

1,53

1,43

Разом

100

100

100

100

100

100

100

100

Джерело: Розраховано автором за даними Статистичних щорічників України у відповідні роки у фактичних цінах кожного року.
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засобів (частка цього виду діяльності зросла з 2,7% у 2001 р.
до 6,44% у 2008 р.), а також виробництво гумових та пластмасових виробів (відповідно з 1,33% до 1,65%). Поки що у
структурі переважають види діяльності з середнім і низьким
технологічним рівнем виробництва, але їхня частка поступово зменшується. Наприклад, по групі виробництв середнього технологічного рівня вона зменшилася з 23,1% (2001 р.)
до 22,09% (2008 р.). Причому така динаміка була характерна
майже для всіх видів діяльності цієї групи окрім виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (2001 р. – 2,7%,
2008 р. – 3,73%).
Низькотехнологічні виробництва зменшили свою частку
із 60,72% (2001 р.) до 58,58% (2008 р.). Але у цій групі зменшення відбувалося переважно за рахунок виду діяльності з
виробництва та розподілення електроенергії, газу та води
(2001 р. – 24,81%, 2008 р. – 17,8%) та деяким чином добувної
промисловості (2001 р. – 9,72%, 2008 р. – 9,37). Проте такі
провідні види діяльності як металургійне виробництво та
виробництво коксу досить стабільно не тільки утримували,
а й нарощували свої позиції, відповідно з 18,07% до 22,02% і
з 4,84% до 7,22% (табл. 1).
Рис. 2. Відтворювальна структура інвестицій в основний
Істотну роль у структурно-технологічній трансформації
капітал промисловості за 2001–2007 рр., %
промисловості відіграли інноваційно-інвестиційні чинники. Капіталоінтенсивність промислового виробництва за
2001–2007 рр. збільшилася в 2,8 раза. Оскільки основним
зокрема: виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюджерелом фінансування були власні кошти підприємств і
нових виробів (1,24), целюлозно-паперове виробництво і
організацій, то і відтворювальна структура їхнього викоривидавнича діяльність (1,45), виробництво іншої неметалевої
стання формувалася відповідно до інтересів суб’єктів госпомінеральної продукції (1,29).
дарювання. Переважну частку інвестицій в основний капітал
Характерною рисою структурної динаміки цього періоду
(68,9%) було спрямовано на технічне переоснащення діючих
стало уповільнення темпів розвитку низькотехнологічних
виробництв (рис. 2).
видів діяльності: їхні темпи були на рівні 0,84 від середніх
Через технічний занепад основних засобів такий напрям
по промисловості. Виключенням у цій групі можна вважаінвестицій сприймається цілком слушно. Але розраховувати
ти лише діяльність із оброблення деревини та виробництво
на істотні структурні зрушення у промисловості як за видавиробів з деревини, коефіцієнт випередження яких становив
ми діяльності, так і за технологічним рівнем можливо, лише
2,12.
вкладаючи значні кошти у нове будівництво і розширення
Розбіжності у темпах розвитку окремих видів діяльності
виробництва високотехнологічних підприємств переробної
стали фактором позитивних зрушень у технологічній
промисловості. На жаль, цього поки що не сталося. На нове
структурі промисловості. Частка високотехнологічних
будівництво і розширення виробництва у 2001–2007 рр. було
виробництв у загальному обсязі реалізованої продукції
спрямовано лише 26,5% загального обсягу інвестицій, ще
промисловості зросла із 16,18% у 2001 р. до 19,33% у 2008
4,6% становили кошти на підтримку діючих потужностей.
р. Лідерами тут можна вважати виробництво транспортних
Лідерами в освоєнні інвестицій виявилися саме інвестиційні галузі. Їхня
капіталоінтенсивність зростала швидше, ніж у середньому по промисловості,
а саме: у виробництві інших неметалевих
мінеральних виробів, які представлені в
основному матеріалами і продукцією для
будівництва – в 5,6 раза, виробництві деревини та виробів із деревини – в 2,8 раза,
виробництві гумових та пластмасових
виробів – у 2,7 раза, у виробництві транспортних засобів та устаткування – в 1,6 раза.
Такі тенденції через підвищений попит на
інвестиційну продукцію спостерігаються
в розвитку окремих видів діяльності (див.
рис. 1) та галузевій структурі виробництва
(див. табл. 1).
Коефіцієнти випередження (відставання) темпів зростання капіталоінтенсивності за видами діяльності порівняно
із середніми по промисловості наведено на
рис.3.
Помітну роль в структурно-технологічній трансформації промисловості
почали відігравати інноваційні чинники.
Навіть при тому, що частка інноваційно
активних підприємств в галузі знаходиться на рівні 14,2% (2007 р.), фінансування
інноваційної діяльності за 2001–2007 рр.
зросло у 6,2 раза це стало істотним фактором активізації інноваційних процесів. Обсяг реалізованої інноваційної продукції у
2007 р. порівняно з 2000 р. збільшився у 3,3
Рис. 3. Ранжування видів діяльності за коефіцієнтом випередження
раза, з неї принципово нової – у 5,8 раза, а
(відставання) темпів капіталоінтенсивності по відношенню до середніх по
обсяг експорту інноваційної продукції зріс
промисловості (= 1)
у 4,9 раза. Особливо активно інноваційність
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нарощувалася у галузях високих технологій. На
рис.4 показано ранжування видів промислової
діяльності за рівнем інноваційної активності.
Порівняння індексів розвитку промисловості за
основними показниками у 2001–2007 рр. свідчить
про те, що види промислової діяльності з високим
технологічним рівнем упевнено посіли перші місця
в процесах структурної трансформації (табл. 3).
Таким чином, сучасний стан, внутрішні умови і прогресивні тенденції, які виявилися в розвитку промисловості, дають підстави позитивно
оцінювати її потенційні можливості щодо створення матеріальної основи продуктивних змін,
які протягом найближчих років зможуть забезпечити істотне прискорення і якісний рівень
економічного зростання.
Таблиця 3
Співвідношення індексів основних показників
розвитку виробництва за технологічними
рівнями до середніх по промисловості
за період 2001–2007 рр.

Основні показники

Рис. 4. Ранжування видів діяльності за рівнем інноваційної
активності
* Розраховано за 2001–2008 рр. як відношення витрат на інноваційну діяльність до обсягу
реалізованої продукції в діючих цінах відповідного року.

високий

середній

низький

Обсяг реалізованої
продукції
промисловості

1,44

1,22

0,84

Інвестиції в основний капітал

1,26

1,60

0,75

Фінансування
інноваційної
діяльності

1,14

0,81

1,21

Обсяг інноваційної
продукції

1,70

0,39

1,18

Експорт

1,33

0,94

0,97

Рис. 5. Ранжування видів промислової діяльності в Україні за рівнем
ефективності
* Розраховано за даними табл. “Витрати-випуск” в основних цінах у середньому за період 2002–2007 роки,
як відношення ВДВ до ВВ (грн / грн).

58

Технологічний рівень
виробництва

Промисловість має всі ознаки
стати основним носієм технічного
прогресу та джерелом зростання
національної ефективності та конкурентоспроможності через закріплення і подальшу активізацію процесів
структурно-технологічних змін. Раніше вже відзначалося, що однією із
критеріальних ознак ефективності,
конкурентоспроможності і вдосконалення структури промислового виробництва є зростання ВДВ. У 2007 р. воно
становило 136,5 млрд грн, або 220,8% від
рівня 2002 р. (табл. 4). Але, як показало
дослідження, зміни галузевої структури
не стали помітним фактором зростання ВДВ. Основний приріст 85,4% було
отримано за рахунок зростання валового випуску товарів і послуг (ВВ), ще
14,9% дало підвищення ефективності
окремих видів діяльності. Незважаючи на досить істотні міжгалузеві зміни
пропорцій ВВ, їхній балансовий вплив
на зростання ВДВ мав незначне і навіть
від’ємне значення (-0,3%). Це сталося через урівноваження ефектів, отриманих від зростання і зниження в
структурі валового випуску часток
відповідних видів діяльності з різною
питомою ефективністю виробництва. На рис. 5 наводиться ранжування
видів промислової діяльності за рівнем
питомої ефективності.
Сталося так, що в оцінці ефективності
промисловості як аксіома сприймається
положення, що галузі переробної

Таблиця 4
Факторна оцінка змін ВДВ у промисловості за 2002–2007 рр.
Збільшення (+), зменшення (-) ВДВ
Структура
ВВ, %

Коефіцієнт
ефективності
ВДВ/ВВ

ВДВ, млн грн

2002

2007

2002

2007

2002

2007

всього
за
20022007,
млн
грн

Промисловість

100

100

0,253

0,281

61827

198368

Добувна
промисловість

10

8,2

0,411

0,551

10016

Переробна
промисловість

78,4

83,2

0,211

0,244

Виробництво харчових
продуктів, напоїв та
тютюнових виробів

202

16,9

0,198

Легка промисловість

2,7

2,0

Оброблення деревини
та виробництво
виробів з деревини,
крім меблів

3,3

Виробництво коксу,
продуктів нафтоперероблення

Види промислової
діяльності

в тому числі за рахунок
зростання
виробництва

структурних
змін

питомої
ефективності

млн
грн

%

млн
грн

%

млн
грн

%

136541

116557

85,4

-372

-0,3

20356

14,9

31695

21679

19007

87,7

-5381

-24,8

8053

37,1

40386

143428

103042

75783

73,5

13546

13,2

13713

13,3

0,250

9720

29769

20049

18511

92,3

-4661

-23,2

6199

30,9

0,325

0,438

2157

6162

4005

4043

100,9

-1628

-40,6

1590

39,7

3,6

0,301

0,276

2442

7143

4701

4574

97,3

774

16,5

-647

-13,8

9,9

7,8

0,063

0,137

1534

7557

6023

2882

47,8

-936

-15,5

4077

67,7

Хімічна промисловість

6,3

7,0

0,227

0,224

3492

11082

7590

6627

87,3

1146

15,1

-183

-2,4

Виробництво
іншої неметалевої
мінеральної продукції

2,6

4,2

0,307

0,301

1948

8914

6966

3696

53,1

3448

49,5

-178

-2,6

Металургійне виробництво та виробництво
готових металевих
виробів

19,8

24,7

0,185

0,229

8925

40030

31105

16949

54,5

6418

20,6

7738

24,9

Машинобудування

11,6

15,0

0,339

0,275

9554

29112

19558

18239

93,3

8084

41,3

-6765

-34,6

Інші види діяльності

1,0

2,0

0,124

0,255

614

3659

3045

262

8,6

901

29,6

1882

61,8

Виробництво
та розподілення
електроенергії, газу
та води

11,6

8,6

0,405

0,382

11425

23245

11820

21767

184,1

-8537

-72,2

-1410

-11,9

Джерело: Розраховано на підставі даних Держкомстату, таблиці “Витрати-випуск” в основних цінах за відповідні роки.

промисловості створюють більшу додану вартість у розрахунку на одиницю продукції, ніж добувна промисловість, або
діяльність із виробництва та розподілення електроенергії,
газу та води. Таке бачення є логічним як із теоретичної, так
із практичної точки зору. Тим більше, воно підтверджується
досвідом економічно розвинених країн.
Українська
дійсність
виявилася
дещо
іншою.
Ефективність переробної промисловості – відношення обсягу ВДВ до ВВ за період 2002–2007 рр. майже вдвічі менша за
добувну (відповідно 0,244 і 0,462 грн/грн) і в 1,6 раза менша
ніж у виробництві та розподіленні електроенергії, газу та
води.
У цих умовах цілком позитивна динаміка зі зменшення
часток добувної промисловості і діяльності з виробництва і
розподілення електроенергії, газу та води при відповідному
зростанні галузей переробної промисловості не дала бажаного результату щодо нарощування ВДВ.
Цей феномен потребує окремих більш ґрунтовних
досліджень. Проте декілька причин можна визначити вже зараз. Насамперед, слід враховувати технологічну особливість
виробництва. У добувній промисловості, як і у виробництві
та розподіленні електроенергії, газу та води майже відсутні
сировинні компоненти. Тобто вони мають значно менші
витрати на проміжне споживання, через що зростає частка
доданої вартості.
Але найсуттєвішою причиною ми вважаємо низьку конкурентоспроможність і недостатню активність

підприємств у підвищенні технологічного рівня й
ефективності
виробництва
в
галузях
переробної
промисловості. За 2002–2007 рр. знизилася ефективність
у галузі оброблення деревини та виробництва виробів
із деревини на 8,3%, у хімічній промисловості – на 1,3, у
виробництві інших неметалевих мінеральних виробів – на
2, машинобудуванні – майже на 19%. Не виключено, щоб
утриматися на ринку, підприємства цих галузей замість
модернізації, розширення асортименту інноваційної
продукції і отримання таким чином додаткової інноваційної
ренти, ідуть шляхом мінімізації ціни, обмежуючи свої
можливості в оплаті праці й отриманні прибутку. Така
стратегія може принести лише короткострокові дивіденди, а у
перспективі – лише втрату ВДВ і економічного потенціалу.
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3. Друкер Питер Ф. Эпоха разрыва: ориентиры для нашего меняющегося общества: пер. с англ. – М.: ООО “И.Д.Вильямс”,
2007. – 336 с.
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ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО УКРАИНЫ
КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Трансграничное сотрудничество может выступать в качестве значимого инструмента модернизации экономики,
причем речь идет не только об экономике отдельных регионов, но и государства в целом.
Приграничные регионы России и Украины значительную часть своей истории существовали как соседние
территории одной страны и имеют минимальный опыт
взаимодействия в статусе административных единиц
двух независимых государств. Характерной особенностью
российско-украинской границы является то, что соседствующие регионы России и Украины, не в пример классической
ситуации, когда периферийные территории государства
оказываются отсталыми или депрессивными и удалены от
политических и экономических центров соответствующих
стран, относятся к районам старого промышленного освоения и достаточно развиты. Приграничные с Россией области Украины в среднем развиты выше среднеукраинского
уровня (по душевому ВВП), российские – находятся приблизительно на среднероссийском уровне. Области схожи
по отраслевой структуре экономики, а ряд расположенных
на их территории предприятий имеет взаимодополняющие
производства.
На территории приграничных областей находятся
крупнейшие промышленные центры, в случае Украины
– основные в стране, и города-миллионеры. Таким образом, продукция, производимая в приграничных регионах
России и Украины, может быть востребована и на национальном рынке, и на рынке соседней страны, кроме того,
высокая степень освоенности территорий и большое число
граничащих административно-территориальных единиц
обуславливает развитие транспортной и иной инфраструктуры.
Проходящая сегодня между регионами России и Украины государственная граница ранее не препятствовала их
хозяйственному взаимодействию. В целом, постсоветские
границы негативно сказались на развитии восточных областей Украины, так как они стали на пути кооперационных
связей, ранее существовавших между российскими и украинскими регионами. А западные, давно существовавшие
границы, наоборот, сыграли в развитии соответствующих
областей положительную роль – в силу того, что либерализация экономики способствовала усилению взаимодействия соответствующих регионов с европейскими странами.
Сам факт наличия государственной границы, с одной
стороны, требует дополнительных усилий от организаций
и населения обеих стран по осуществлению трансграничных операций. Однако вместе с тем граница формирует и
особую экономическую среду. На разнице цен, различных
условиях налогообложения и формирования тарифов базируется развитие специфических приграничных форм
предпринимательства. В качестве примера можно привести
создание предприятий транспорта и торговли, образование
строительных рынков на границе Польши и Украины. Но,
что наиболее значимо, граничащие регионы российскоукраинского порубежья характеризуются взаимодополняющими ресурсами (речь идет и о человеческом капитале, и
о производственном потенциале). При условии реализации
совместных проектов в принципиальных с точки зрения
инновационной экономики отраслях, возможно получение
синергетического эффекта и достижение модернизации и
оздоровления отраслевой структуры производства регионов.
В современных условиях и для России, и для Украины развитие приграничного сотрудничества имеет принципиальное значение. Помимо обозначенной выше цели
гармоничного регионального развития, в обеих странах
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существуют специфические предпосылки формирования
приграничного взаимодействия.
Для Украины, если мы исходим из того, что членство
в ЕС является одним из основных приоритетов, развитие
трансграничного сотрудничества крайне значимо, так как
оно может способствовать усилению экономического взаимодействия на западном направлении. В ЕС приграничное
сотрудничество на этапе формирования и присоединения
новых, в том числе восточноевропейских, членов было значимым инструментом евроинтеграции.
Россия в последние годы стремится форсировать интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Для
реализации этой цели ей необходимо интенсифицировать
взаимодействие с бывшими республиками СССР. В случае
с Украиной эта задача облегчается тем, что с советского
периода сохранилось значительное количество кооперационных и инфраструктурных связей между странами.
Немаловажна ментальная и языковая близость населения
двух стран (этот ресурс может быть эффективно задействован только в ближайшие годы), личные связи. И первый,
и второй фактор способствуют развитию взаимодействия
именно в рамках приграничного сотрудничества регионов
двух стран
За годы, прошедшие с момента распада СССР, Россия
заключила ряд соглашений с порубежными государствами в части развития трансграничного сотрудничества.
Основные двусторонние документы, регулирующие трансграничное взаимодействие России и Украины: Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Украины о сотрудничестве приграничных
областей Российской Федерации и Украины (1995 г.) и
российско-украинская Программа межрегионального и
приграничного сотрудничества на 2001–2008 гг. (2001 г.)1.
Эти документы были приняты до “Оранжевой революции”,
когда украинское руководство могло пойти, например, на
унификацию некоторых положений с российскими. Однако в более поздний период для Украины основной задачей
стало приведение национальных норм в соответствие с европейскими и интенсивность взаимодействия с Россией в
сфере формирования единого правового поля снизилась.
После 2004 г. Россия и Украина не заключали двусторонних соглашений о приграничном сотрудничестве, за исключением Соглашения о порядке пересечения российскоукраинской границы жителями приграничных районов
Российской Федерации и Украины от 2006 г.2 В целом же
законодательная база трансграничного взаимодействия в
двух странах формировалась независимо и параллельно.
В России до сих пор отсутствует документ федерального уровня, регулирующий приграничное взаимодействие
регионов. Работа над проектом Закона “О приграничном
сотрудничестве” началась в 2002 г., однако до настоящего
момента закон все еще не принят, хотя предполагается, что
это должно случиться до конца 2009 г.3 Формально российские муниципальные образования не имеют полномочий на
самостоятельное осуществление сотрудничества с регионами других государств.
В этот же период Украина подписывает документы по
приграничному сотрудничеству с европейскими странами
в рамках реализации Европейской политики соседства.
На настоящий момент действуют: Программа по трансграничному взаимодействию Венгрии, Словакии, Румынии и
Материалы сайта Исполнительного Комитета СНГ. – http://
www.cis.minsk.by/main.aspx?uid=13212
В документе оговаривается возможность пребывания жителей
украинских приграничных регионов на территории российских без
регистрации и отсутствие необходимости заполнять миграционные
карты.
3
Российская Бизнес-газета. – 2009.– 15 сентября.
1
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Таблица 1
Доля отдельных областей Украины во внешней торговле и изменение объема поставок, %
Экспорт

2007

1-е
полугодие
2008

Импорт

2-е
полугодие
2008

1-е
полугодие
2009

Объем
поставок:
1-е
полугодие
2009 г.
к
1-му полугодию
2008 г.

2007

1-е
полугодие
2008

2-е
полугодие
2008

1-е
полугодие
2009

Объем
поставок:
1-е
полугодие
2009 г.
к
1-му полугодию
2008 г.

Украина

100

100

100

100

53,3

Украина

100

100

100

100

46,6

Донецкая

21,7

21,4

21,6

24,1

59,9

г. Киев

39,5

41,8

50,1

48,1

53,6

г. Киев

10,8

9,6

16,1

17,2

95,3

Днепропетровская

8,6

9,1

7

7,4

37,7

Днепропетровская

19,9

22

17,4

13,1

31,7

Одесская

4,2

5,3

4,9

5,2

45,8

Запорожская

8,8

8,5

7,6

7

44,0

Киевская

4,3

4

4,8

4,9

57,9

Луганская

8

10,2

8,9

4,1

21,4

Донецкая

7

5,8

3,7

3,8

30,5

Николаевская

2,2

2

2,9

3,7

97,5

Львовская

2,4

2,9

3,5

3,6

57,7

Одесская

2,2

2,9

4

3,7

67,7

Харьковская

3,8

2,9

2,8

3

48,9

Харьковская

2,3

2,3

2,3

3,4

76,4

Запорожская

5,9

4,9

2,8

2,8

26,7

Полтавская

4,3

4

3,7

3

41,0

Закарпатская

2,6

2,3

1,9

2

40,6

Киевская

1,5

1,4

1,4

2,3

87,6

Николаевская

0,9

1

1,6

1,5

73,0

Закарпатская

2,3

1,9

1,7

2,2

61,9

Полтавская

1,5

1,4

1,4

1,4

46,0

Сумская

1,4

1,3

1,4

2

80,4

Луганская

2,4

2,2

1,2

1,2

25,5

Львовская

2,1

1,6

1,4

1,9

63,4

Волынская

1,7

2

1

1

23,4

Черкасская

1,4

1,5

1,1

1,4

50,0

Житомирская

0,5

0,4

0,8

0,9

99,2

Автономная
Республика Крым

0,9

0,9

0,9

1,1

69,1

Сумская

0,6

0,6

0,8

0,8

60,9

Винницкая

1

0,7

0,7

1,1

82,5

Черкасская

0,8

0,8

0,7

0,7

38,2

Ровенская

0,8

0,7

0,7

1,1

85,3

Черниговская

0,5

0,4

0,6

0,7

76,9

Житомирская

0,8

0,8

0,8

1

69,5

Винницкая

0,5

0,4

0,6

0,6

71,5

1,3

1

0,6

0,6

25,2

Херсонская

0,7

0,6

0,6

0,9

77,8

ИваноФранковская

Волынская

0,9

0,8

0,6

0,8

52,3

Ровенская

0,6

0,6

0,6

0,6

52,9

ИваноФранковская

2

1,5

0,6

0,8

26,8

Хмельницкая

0,5

0,6

0,6

0,6

48,8

Черниговская

0,7

0,6

0,6

0,8

65,7

Автономная
Республика Крым

0,4

0,4

0,4

0,4

45,3

Кировоградская

0,6

0,6

0,6

0,6

58,3

Тернопольская

0,3

0,3

0,4

0,4

55,5

Хмельницкая

0,7

0,6

0,6

0,6

54,9

Кировоградская

0,3

0,3

0,3

0,3

57,6

Тернопольская

0,3

0,2

0,2

0,3

68,0

Херсонская

0,3

0,4

0,3

0,3

35,7

Черновицкая

0,3

0,2

0,2

0,3

66,9

Черновицкая

0,2

0,2

0,2

0,3

70,8

г. Севастополь

0,2

0,2

0,2

0,3

93,3

г. Севастополь

0,1

0,1

0,1

0,1

59,6

Источник: расчеты на основе данных Государственного комитета статистики Украины.

Украины на 2007–2013 гг., венгерско-словацко-украинская
программа соседства и румынско-украинская программа
соседства4. В данном случае речь идет о взаимодействии
наименее развитых регионов каждой страны. То есть в отличие от российско-украинского взаимодействия, в кото4
European Neighbourhood and Partnership Instrument. HungarySlovakia-Romania-Ukraine Cross-border Cooperation Programme.
2007-2013 Joint Operational Programme. Adopted on 23 September
2008. – http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regionalcooperation/enpi-cross-border/programmes/index_en.htm

рое вовлечены относительно благополучные индустриальные регионы, во взаимодействии с западными партнерами
участвуют сравнительно депрессивные области Украины.
В украинско-польском приграничном взаимодействии
значительное внимание уделяется возможности осуществления безвизовых поездок граждан Украины на территорию
прилегающих польских регионов. Помимо непосредственных преимуществ, которые дает такая возможность жителям соответствующих областей, введение, пусть и только в
пределах приграничной зоны, безвизового режима с одной
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из стран шенгенской зоны может рассматриваться как значимый шаг на пути европейской интеграции.
В сотрудничестве Украины со странами СНГ (Россией и
Беларусью) приоритетными являются вопросы культурного
и научного взаимодействия. В части культурного сотрудничества существуют проекты согласованной работы государственных образовательных учреждений, музеев, архивов,
межобластных фестивалей. Однако о реальном влиянии
такой совместной работы на развитие приграничных территорий говорить не приходится.
Взаимодействие в науке наиболее значимо с точки зрения структурной модернизации экономики. В 2003 г. был
создан Приграничный белорусско-российско-украинский
университетский консорциум, объединяющий 10 ведущих
университетов приграничных областей России, Украины
и Беларуси. На 2009–2010 гг. приоритетны следующие направления сотрудничества: нанотехнологии, региональные
социально-экономические исследования, изучение мультикультурного наследия в междуречье Днепра и Дона, а также
совместная экологическая программа по охране и использованию вод бассейна реки Северский Донец5. Тем не менее,
после образования данного консорциума не последовало ни
создания бизнес-инкубаторов (что является необходимым
условием формирования инновационной экономики), ни
учреждения совместных предприятий в инновационных отраслях.
Интенсивность приграничного взаимодействия может
быть косвенно оценена через торговые потоки, в которые вовлечены российские и украинские приграничные регионы.
Всего на долю непосредственно граничащих с Украиной
стран приходилось 40% внешнеторговых потоков Украины в докризисный период и 33% по состоянию на середину
2009 г.6 Среди всех приграничных стран основной вклад во
внешнюю торговлю Украины вносит Россия, что естественно, учитывая масштабы экономики, однако с точки зрения
влияния на процессы модернизации экономики более значимо другое. При торговом, в том числе приграничном, взаимодействии с Россией речь идет о поставках продукции с
высокой долей добавленной стоимости: если в докризисный
период в совокупном экспорте Украины доля продукции машиностроения составляла 15%, то в экспорте в Россию она
достигала уже 30% (на 2008 г.). Кроме того, значительная
часть поставок (опять же речь в основном идет о продукции
машиностроения) осуществляется в рамках производственной кооперации между Россией и Украиной и современная
кризисная ситуация усугубляет положение как украинских
так и российских производителей. Таким образом, торговое
взаимодействие с Россией способно в большей степени способствовать оздоровлению отраслевой структуры и экономики Украины в целом и ее приграничных регионов, где и
сосредоточена основная доля производств продукции украинского экспорта.
Связи с соседними постсоветскими государствами, особенно в части экспорта (более значимого с точки зрения развития экономики, в том числе региональной, и возможности
осуществления структурных сдвигов) в кризис оказываются, по сравнению со связями с приграничными странами ЕС,
более устойчивыми. Это происходит за счет того, что связи
между Россией, Украиной и Беларусью имеют длительную
историю, но главным образом, за счет резкого падения спроса
на первичную продукцию металлургии, являющуюся основной статьей экспорта из Украины в европейские страны.
Приграничные регионы во внешнеторговом взаимодействии выступают не только конечными потребителями или
производителями продукции, но и несут посредническораспределительные функции. Среди украинских регионов
по объему экспорта лидируют промышленные восточные
области (Донецкая и Днепропетровская) и г. Киев. Из всех
приграничных регионов Украины, помимо упомянутой Донецкой, наиболее активно участвуют в экспортных операциях Луганская, Одесская и Харьковская области, однако
доля каждой в суммарном экспорте не превышает 5%. Это

староосвоенные промышленные регионы, экономика которых экспортоориентирована, но не в силу пограничного
расположения, а в силу сложившейся структуры хозяйства
(металлургия Луганской и Донецкой областей, машиностроение Харьковской области, порты Одесской области). Стоит
отметить, что при вышеописанном кризисном сокращении
объема украинского экспорта именно эти регионы наиболее
ощутимо снизили объем поставок, что связано со спадом
производства продукции и спроса в странах-партнерах. При
этом объем экспорта из Киева сократился минимально. По
экспорту западных приграничных регионов кризис ударил
менее ощутимо, однако и абсолютные объемы поставок, и их
доля была очень невелика от среднеукраинского уровня. Эти
области, несмотря на непосредственное соседство с ЕС, мало
вовлечены во внешнеторговый оборот и отличаются низким
экспортным потенциалом.
Около 50% украинского импорта, согласно статистике,
поступает в страну через Киев, где в дальнейшем используется и перераспределяется по регионам. Следующая за
столицей Днепропетровская область получает 7% поставок
из-за рубежа. Среди пограничных областей более 5% импорта поступает в Украину только через Одесскую область, что,
объясняется, естественно, не ее границей с Молдавией и Румынией, а наличием ряда портов, самые крупные из которых
– Одесский и Ильичевский. На западные приграничные области Украины, в среднем, приходится менее 1–1,5% объема
украинского импорта. Исключение составляет Львовская
область – около 3% – и в этом случае можно действительно
говорить о торговом взаимодействии с Польшей, в том числе
с ее приграничными регионами.
Большая часть внешнеторгового взаимодействия России и Украины приходится на 20 российских регионов, из
которых два – Белгородская и Ростовская области – непосредственно граничат с Украиной. На долю Москвы приходится около 22% внешнеторгового оборота двух стран, Белгородской области – 12, Тюменской – 9%; другие значимые
по объему внешней торговли с Украиной регионы – это Ростовская, Московская, Самарская области, Санкт-Петербург,
Нижегородская, Кемеровская и Челябинская область7. В
список наиболее вовлеченных в торговлю с Украиной регионов также вошли, во-первых, столичные регионы, через
которые традиционно осуществляется значимая часть внешнеэкономической деятельности, во-вторых, промышленно
развитые регионы. Поставки энергоресурсов осуществляются из Москвы (формально) и Тюменской и Кемеровской
областей. Из Белгородской области в Украину и в обратном
направлении поставляется продукция черной металлургии
(экспорт в Украину железной руды и импорт стального проката), а также продукции пищевой промышленности. Сотрудничество с Самарской и Нижегородской областями традиционно ориентировано на кооперационные связи между
предприятиями машиностроительного профиля.
Абсолютные объемы взаимной торговли приграничных
регионов невелики, но, например, доля всего украинского
рынка во внешней торговле Белгородской области достигает 50%, а России во внешней торговле Харьковской – 32%.
Таким образом, приграничные области зависят не друг от
друга, а в целом от рынков соседних стран. Тем не менее, при
осуществлении торгового взаимодействия осуществляется
развитие посреднических функций приграничных регионов,
расширяется инфраструктура для дальнейшего распределения товаров, создаются российско-украинские совместные
предприятия с целью минимизации издержек, идет общий
рост логистических функций граничащих областей8.
Украинские приграничные регионы пострадали от кризиса неравномерно. Например, объем промышленного производства наиболее ощутимо (выше среднеукраинского
уровня) сократился в трех западных – Закарпатской, Волынской и Ривненской, и двух восточных – Луганской и
Донецкой областях. Во втором случае это связано со спадом
Информация министерства регионального развития РФ.
Вардомский Л.Б. Соседство как фактор развития приграничных
регионов (на примере российско-украинского порубежья) // Приграничные регионы в экономике и внешнеэкономическом сотрудничестве стран СНГ / под общ. ред. д.э.н. профессора Л.Б. Вардомского.
– М.: ИЭ РАН, 2009.

7
8

[Электронный ресурс] / офиц. сайт Харьковской обл. гос. администрации. – Режим доступа: <http: // www.kharkivoda.gov.ua.>.
6
Здесь и далее по данным Государственного комитета статистики
Украины и Федеральной таможенной службы России.
5
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производства крупных промышленных предприятий. Стоит
отметить, что в докризисный период темпы роста объемов
промышленного производства в восточных областях были
ниже, чем в западных. Но если на востоке Украины рост промышленного производства имел восстановительный характер (в фазе выхода из трансформационного кризиса), то на
западе можно говорить о налаживании новых производств.
Однако и на экономическую динамику регионов в кризисный период оказывает влияние не приграничное положение,
а структура экономики.
Потенциал трансграничного сотрудничества России и
Украины в настоящий момент не реализован. Сохранившиеся экономические и социальные связи между граничащими
регионами могли бы способствовать развитию взаимодействия и модернизации экономик обеих стран. Однако в силу
ряда причин существующие механизмы приграничного сотрудничества не дают значимого экономического эффекта.
Основная доля внешнеэкономических потоков, в которые
вовлечены приграничные украинские регионы – это исторически сложившиеся связи между крупными предприятиями
России и Украины. Некоторые из них, например, между Донецкой областью Украины и Белгородской областью России относятся к связям между приграничными регионами.

Однако вновь создаваемые инструменты трансграничного
взаимодействия регионов не приводят к интенсификации
отношений.
Интерес представляет культурное сотрудничество в треугольнике “Россия – Украина – Беларусь”. При незначительной экономической значимости именно это взаимодействие
позволяет реализовать потенциал культурной близости трех
постсоветских славянских государств и создать задел для сотрудничества в инновационных сферах.
Приграничное сотрудничество между Россией и Украиной в настоящий момент находится в неудовлетворительном
состоянии и не является реально работающим инструментом
модернизации региональной экономики. Это объясняется в
первую очередь тем, что основное внимание уделяется минимизации издержек по преодолению границ, а не развитию
приграничных областей путем реализации конкретных совместных проектов, что связано с отсутствием инструментов
совместного финансирования и несовпадением целей и интересов двух стран. Стоит отметить и слабость законодательной базы, отсутствие у России национального законодательства, регулирующего трансграничное сотрудничество, и
недостаточные полномочия местных уровней власти обеих
стран в организации сотрудничества.
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РОССИЯ И УКРАИНА В МИРОВЫХ ИНДЕКСАХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Проблема повышения конкурентоспособности национальной экономики в мировом хозяйстве для большинства
стран мира – одна из главных. Особую актуальность она приобретает в условиях мирового финансово-экономического
кризиса, когда слабо конкурентоспособные страны с недиверсифицированной, преимущественно топливно-сырьевой
экономикой сталкиваются с более серьезными экономическими проблемами. Именно с такими трудностями столкнулись экономики России и Украины в 2008–2009 гг. Их
главной причиной стала низкая конкурентоспособность.
Поэтому, понятие “конкурентоспособность” в оценке позиций стран в мировом хозяйстве и их устойчивости ко внешним кризисным явлениям является одним из центральных.
Конкурентоспособность – понятие достаточно относительное, что обуславливает необходимость сравнения
ее уровня в различных странах на основе системы показателей. Наиболее авторитетными в этой области являются
исследования, проводимые Всемирным экономическим
форумом (ВЭФ) и Международным институтом развития
менеджмента (МИРМ). Данные организации имеют определенные различия в методике проведения анализа конкурентоспособности стран, поэтому их можно рассматривать как
альтернативные. Если ВЭФ ориентируется преимущественно на экспертное мнение, то в основе анализа МИРМ лежат
эмпирические данные. С помощью разработанных этими
организациями рейтингов можно определить положение
страны по отношению к другим странам, выявить слабые и
сильные стороны в национальной экономике, оценить эффективность проводимой экономической политики.
В настоящее время Россия и Украина по уровню конкурентоспособности находятся на среднемировом уровне. В
2008 г. по индексу глобальной конкурентоспособности (Global
Competitiveness Index), который рассчитывается ВЭФ и
включает 12 основных показателей, Россия занимала 51-е
место из 134 стран, а Украина – 72-е место. Такое положение двух стран в рейтинге ВЭФ 2008 г. за последние годы
было достаточно высоким (рис. 1). Во многом это объясняется динамичным развитием экономики России и Украины в
период 2000—2008 гг. со среднегодовыми темпами прироста
ВВП 6,9%.

Рис. 1. Динамика рейтингов индекса глобальной конкурентоспособности (ИГК) России и Украины
в 2006–2009 гг.
Источники: составлено автором по данным The Global Competitiveness Report
2007–2008, 2008–2009, 2009–2010 / World Economic Forum ; Switzerland. –
Geneva.

Однако мировой финансово-экономический кризис
2008—2009 гг., наиболее сильно поразивший российскую и
украинскую экономики, по оценкам экспертов ВЭФ, значительно ухудшил конкурентоспособность двух стран. По индексу глобальной конкурентоспособности в 2009 г. Россия
опустилась на 12 позиций и теперь занимает 63 место (между
Черногорией и Румынией) из 133 стран, а Украина – на 10,
располагаясь на 82 месте (между Гамбией и Алжиром). Хотя
в настоящее время положение России и Украины выше среднего уровня по СНГ (87 место), две крупнейшие экономики
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региона значительно отстали от Азербайджана, который значительно улучшил свои позиции в этом году (51). Казахстан,
потеряв лишь одну позицию (67), по конкурентоспособности почти вплотную приблизился к России и значительно
опередил Украину1.
Среди общих главных проблем экономик России и Украины специалисты ВЭФ отмечают неразвитость институциональной среды, низкий уровень развития финансового рынка, слабую эффективность рынка товаров и низкий уровень
развития бизнеса. По оценкам ВЭФ, основные проблемы для
ведения бизнеса в России и Украине — коррупция, доступ к
финансированию, налоговое регулирование, инфляция, неэффективный государственный аппарат. Для Украины наиболее серьезным препятствием для бизнеса является политическая нестабильность в стране, а для России – высокий
уровень коррупции2.
Среди относительных конкурентных преимуществ двух
стран в докладе The Global Competitiveness Report 2009–2010
отмечаются система здравоохранения, образование, эффективность рынка труда, емкий внутренний рынок, значительный инновационный потенциал. По этим показателям две
страны занимают в мире положение среднее и выше.
Второй важный индикатор конкурентоспособности стран
– рейтинг МИРМ, в основе которого лежат четыре основные
группы показателей: макроэкономическая политика, эффективность государственной власти, эффективность бизнеса
и качество инфраструктуры. В данном рейтинге в 2009 г. по
сравнению с предыдущим годом Россия и Украина опустились на две позиции, заняв 49 (между ЮАР и Италией) и 56
(между Аргентиной и Венесуэлой) места из 57 ведущих экономик мира соответственно3. Из четырех групп показателей
только по качеству инфраструктуры (система образования и
научно-техническая инфраструктура) страны занимают более высокие места, причем России по этому показателю удалось свои позиции укрепить, а по экономической политике
– сохранить на прежнем уровне. По другим индикаторам две
страны свои позиции ухудшили. Для сравнения: впервые
участвовавший в этом рейтинге Казахстан занял 36 место,
значительно опередив две крупнейшие экономики СНГ.
Понижение рейтингов конкурентоспособности для России и Украины в 2009 г. объясняется замедлением темпов
экономического роста уже в 2008 г. и масштабным падением экономики в первом полугодии текущего года, ослаблением финансовой системы, ростом безработицы и другими
негативными последствиями глобального кризиса. В то же
время ухудшение позиций двух стран в рейтингах влиятельных международных организаций, занимающихся анализом
конкурентоспособности, свидетельствует, как минимум, о
недостаточности мер по модернизации экономики.
В последнее время проводится ранжирование стран
мира на основе других индексов, оценивающих отдельные
аспекты конкурентоспособности национальных экономик
в системе мирового хозяйства. Среди них следует выделить:
индекс экономической свободы (ИЭС), индекс развития
человеческого потенциала (ИРЧП) и индекс “сетевой готовности”.
Американский исследовательский центр “Фонд Наследие” (The Heritage Foundation) проводит рейтинг стран
с точки зрения экономической свободы. Степень свободы
экономики рассчитывается по среднему арифметическому
десяти показателей, которые составляют индекс экономической свободы (Index of Economic Freedom). Данный индекс
демонстрирует, насколько экономика государства соответствует либеральным принципам.
Klaus Schwab. The Global Competitiveness Report 2009–2010/
World Economic Forum. – Geneva, 2009.
2
Там же.
3
World Competitiveness Yearbook 2009. – Switzerland. – Lausanne :
IMD, 2009.
1

В 2009 г., по сравнению с предыдущим годом, во многих
странах с развитой экономикой (США, некоторых странах
ЕС) уровень экономической свободы ухудшился – из-за
того, что финансово-экономический кризис вынудил правительства этих государств больше вмешиваться в экономические процессы. Аналогичный процесс шел в Украине.
Несмотря на значительный рост числа стран, участвовавших в данном рейтинге в 2009 г., по сравнению с предыдущим
годом по индексу экономической свободы Россия улучшила
свое положение и вошла в группу “в основном несвободных”
государств, а Украина, наоборот, покинула названную группу, переместившись в категорию “несвободных” стран мира4.
Однако обе страны опустились ниже среднего показателя по
СНГ (112 место) и среднемирового рейтинга (90).
В результате Россия улучшила свои показатели по четырем критериям из десяти, преимущественно в категории
“свобода торговли”, где продемонстрировала наиболее существенный рост, набрав 60,8 балла (плюс 16 пунктов). Больше
всего баллов Россия, как и в прошлом году, набрала в категории “фискальная свобода” — 78,9 балла. Украина улучшила
свое положение лишь в одной группе – “свобода торговли”,
что во многом объясняется вступлением этой страны в ВТО
(май 2008 г.).
В целом участие государства в экономической деятельности и вмешательство госструктур в бизнес-процессы весьма ощутимо и в России, и в Украине. По мнению специалистов “Фонда Наследие”, на пути иностранных инвестиций в
этих странах стоят официальные и неофициальные барьеры,
в том числе бюрократические несогласованности и прямые
ограничения в прибыльных секторах. Значительные проблемы двух стран возникают также из-за масштабной коррупции и слабой защиты частной собственности.
В современных условиях устойчивое экономическое развитие страны определяется ее способностью генерировать
новые идеи, создавать инновационный продукт, распространять технологические и институциональные нововведения.
В связи с этим, одним из главных конкурентных преимуществ государства выступает человеческий потенциал.
Одним из основных индикаторов состояния человеческого капитала в той или иной стране является индекс
развития человеческого потенциала (Human Development
Index, HDI), который рассчитывается экспертами Программы развития ООН (ПРООН). Этот индекс измеряет достижения страны с точки зрения продолжительности жизни,
получения образования и фактического дохода населения, и
представляет собой суммарный показатель уровня развития
человека в данной стране (или качества жизни).
В Докладе ООН о развитии человека 2009 г. положение
России и Украины по индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП) несколько улучшилось по сравнению с
предыдущим годом5. В настоящее время Россия относится
к группе стран с высоким уровнем развития человеческого
потенциала, занимая 71 место из 182 стран мира (между Албанией и Македонией), а Украина – со средним уровнем, находясь на 85 месте (между Арменией и Азербайджаном). По
этим показателям обе страны располагаются выше средних
значений как в СНГ, так и в мире.
Но такое улучшение позиций двух стран практически
по всем трем показателям объясняется тем, что значения
ИРЧП в новом докладе основаны на статистических данных
2007 г. Поэтому показатели индекса не отражают результатов глобального экономического кризиса, который, на наш
взгляд, окажет значительное воздействие на достижения
в человеческом развитии многих стран мира, в том числе в
России и Украине.
Развитие инновационной среды, эффективное использование высоких технологий и достигнутый уровень инновационного развития также являются важнейшими факторами конкурентоспособности национальной экономики.
Тесная связь между информационно-коммуникационными
технологиями (ИКТ) и финансовым процветанием страны
4
The 2009 Index of Economic Freedom / The Heritage Foundation. –
http://www.heritage.org/index/
5
Human Development Report 2007/2008, 2009. HDI rankings /
Statistics of the Human Development Report. – http://hdr.undp.org/
en/statistics/.

отмечается экспертами ВЭФ, которые совместно с парижской школой бизнеса INSEAD рассчитывают “индекс сетевой готовности” (Networked Readiness Index, NRI).
По данным отчета ВЭФ (The Global Information
Technology Report 2008–2009), Россия и особенно Украина
в 2009 г., по сравнению с прошлым годом, свое положение
в данном рейтинге улучшили. В настоящее время по индексу сетевой готовности Россия занимает 74-е место (между
Казахстаном и Доминиканской Республикой) из 134 стран
мира. Украина в этом году значительно опередила Россию,
заняв 62-е место (между Турцией и Брунеем) – второе в СНГ
(после Азербайджана). По этому показателю обе страны находятся выше среднего индекса в СНГ и соответствуют среднемировым значениям6.
Структура упомянутых сложносоставных индексов и
построенная на их основе система рейтингов в основном характеризуют факторы и условия среды, в которой осуществляется модернизация экономики, а также потенциально
определяют возможность данной страны конкурировать с
другими национальными экономиками. В меньшей степени,
на наш взгляд, они отражают реальный уровень конкурентоспособности, поэтому необходимо также учитывать и другие
макроэкономические показатели.
Один из таких показателей – объем ВВП на душу населения в сравнении с другими странами и со среднемировым
уровнем (рис. 2). Анализ динамики ВВП на душу населения
показывает, что в период 2005–2008 гг. в России, Украине и
других странах СНГ, а также в мире наблюдался рост среднедушевых доходов населения. К 2008 г. по ВВП на душу населения Россия опережала среднемировой уровень на ½, а
Украина отставала от среднемировых значений на ¼. В странах СНГ среднедушевой доход соответствовал среднемировому уровню.

Рис. 2. Динамика ВВП на душу населения (ППС)
в 2005–2009 гг. *
* Данные за 2009 г. – прогноз МВФ.
Источники: составлено автором по данным IMF. Data and Statistics. – http://
www.imf.org/; Population Reference Bureau. / World Population Data Sheet. –
http://www.prb.org/

Таблица
Динамика глобальной конкурентоспособности и реального ВВП в некоторых странах мира в 2008–2009 гг.
Страна и
регион

Рейтинг
по индексу GCI
2008 г.

2009 г.

Изменение
рейтинга

Реальный ВВП, %
2008 г.

2009 г. *

США

1

2

-1

0,4

-2,7

Швейцария

2

1

+1

1,8

-2,0

Дания

3

5

-2

-1,2

-2,4

Швеция

4

4

--

-0,2

-4,8
-3,3

Сингапур

5

3

+2

1,1

Китай

30

29

+1

9,0

8,5

Индия

50

49

+1

7,3

5,4

Бразилия

64

56

+8

5,1

-0,7

The Global Information Technology Report 2007–2008, 2008–2009 /
World Economic Forum. – http://www.weforum.org.
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Россия

51

63

-12

5,6

-7,5

Украина

72

82

-10

2,1

-14,0

СНГ

86

87

-1

5,5

-6,7

Мир

68

67

+1

3,0

-1,1

* Прогноз МВФ.
Источники: составлено и рассчитано автором по данным Klaus Schwab, Xavier
Sala-i-Martin. The Global Competitiveness Report 2009–2010 / World Economic
Forum ; Switzerland. – Geneva, 2009. – P. 13; World Economic Outlook. October
2009 / Sustaining the Recovery. – IMF, 2009. – P. 170–174.

Несмотря не некоторую условность и ограниченность
данных индексов, их динамика за последние годы во многом
соответствовала реальному экономическому развитию ряда
стран. В частности, наиболее сильное прогнозируемое падение реального ВВП в России и Украине в 2009 г. совпадает со значительным понижением среднемирового рейтинга
этих стран по индексу глобальной конкурентоспособности.
И, наоборот, самые конкурентоспособные страны (по версии
ВЭФ) оказались более устойчивыми к мировому кризису
и не испытают столь масштабного падения ВВП в текущем
году (таблица). Наиболее устойчивое положение высококонкурентоспособных стран объясняется более развитой
институциональной, финансовой системами, более диверсифицированной экономикой и высоким уровнем инновационного развития.
Согласно оценкам авторитетных международных организаций, конкурентными преимуществами России и Украины на мировом фоне являются:
• достаточно высокий уровень системы образования,
профессиональной подготовки и грамотности взрослого населения;
• относительно развитая система здравоохранения;
• значительный инновационный потенциал и инфраструктура;
• емкий внутренний рынок;
• достаточно высокая эффективность рынка труда;
• либеральная фискальная политика, характеризующаяся низкой степенью налогового бремени (“фискальная
свобода”);
• достаточно высокая степень свободы, связанная с получением лицензий и разрешений на экспортные и импортные операции (“свобода торговли”);
• относительно сбалансированная монетарная политика, направленная на поддержание ценовой стабильности.
В то же время, для России и Украины весьма значительными остаются многие проблемы, которые усилили негативное воздействие мирового кризиса в двух странах:
• низкий уровень развития национальной валютнофинансовой системы;
• неразвитая институциональная среда;
• неэффективный рынок товаров и услуг;
• низкий уровень развития бизнеса;
• высокий уровень коррупции и слабая защита прав
собственности;
• неэффективная инвестиционная политика;
• низкая средняя продолжительность жизни населения.
Несмотря на определенную долю условности, эти рейтинги во многом отражают реальное состояние российской
и украинской экономик. Для двух стран характерны общие
проблемы, которые способствовали экономическому спаду
при изменении конъюнктуры на мировых рынках в условиях глобального кризиса:
1) неразвитость ряда рыночных институтов, включая недостаточное развитие национальных валютно-финансовых
систем;
2) низкая степень диверсификации экономики преимущественно топливно-сырьевой направленности и сильная
завязанность на глобальный инвестиционный спрос (нефть
и нефтепродукты, металлы, удобрения);
3) слабая конкурентоспособность несырьевых секторов
экономики и высокая зависимость от импортных товаров
(технологии, машины, оборудование, продовольствие).

66

Таким образом, Россия и Украина, располагая значительным человеческим потенциалом, пока не смогли создать конкурентоспособной институциональной среды, а
основной причиной сильного экономического спада в 2009 г.
в этих странах на фоне глобального кризиса стала низкая
конкурентоспособность национальных экономик двух стран
при достаточно высокой степени интеграции в мировую экономику.
В результате в 2009 г. обе страны значительно понизили уровень своей конкурентоспособности: если в 2008 г. индекс глобальной конкурентоспособности России превышал
среднемировой показатель на ¼, то в 2009 г. – лишь на 6%.
В Украине аналогичный индекс отставал от среднемирового
лишь на 6% в 2008 г., а в 2009 г. – уже на 22%7. В то же время,
у России и Украины на постсоветском пространстве появились конкуренты – Азербайджан и Казахстан, которые по
многим показателям конкурентоспособности не только догнали две крупнейшие экономики СНГ, но и превзошли их.
Учет данных индексов при разработке и реализации политики, направленной на повышение конкурентоспособности экономики, весьма важен, поскольку:
1) прослеживается взаимосвязь между показателями
индексов конкурентоспособности страны и динамикой ее
экономического развития, устойчивости ко внешним шокам;
2) данные индексы во многом влияют на имидж страны,
в том числе инвестиционный, который определяет отношение к ней международного сообщества, в том числе представителей бизнеса.
На основании данных международных организаций, занимающихся анализом конкурентоспособности стран мира,
можно предложить ряд рекомендаций, направленных на повышение конкурентоспособности национальных экономик
России и Украины.
При реализации стратегии повышения конкурентоспособности национальной экономики прежде всего необходимо
учитывать уровень экономического развития государства8. В
зависимости от стадии развития той или иной страны экономический рост будет определяться различными факторами.
По мнению авторов отчета о конкурентоспособности ВЭФ, в
настоящее время Украина находится на второй стадии, ориентированной на эффективность, а Россия – на переходной
(между второй и третьей), ориентированной на эффективность и инновации9.
Поэтому Украине необходимо внедрять более эффективные производственные процессы и повышать качество
продукции. На этом этапе повышение уровня конкурентоспособности все более зависит от качества высшего образования и профессиональной подготовки, эффективного
рынка товаров и услуг, хорошо функционирующего рынка
труда, развитости финансового рынка, способности внедрять существующие технологии, размера внутреннего и
внешнего рынков. На этой стадии также по-прежнему очень
важны базовые факторы конкурентоспособности (институты, инфраструктура, макроэкономическая стабильность,
здравоохранение и начальное образование).
В России, помимо вышеперечисленных факторов, растет важность инноваций. Национальные компании должны
конкурировать при помощи новой и уникальной продукции
за счет внедрения инноваций, производя новые и разнообразные товары с использованием высокоразвитых производственных процессов. В этой связи, создание в мае 2009 г.
Комиссии при Президенте по модернизации и технологичеРасчеты автора по данным: The Global Competitiveness Report
2009–2010 / World Economic Forum ; Switzerland. – Geneva, 2009. –
P. 13.
8
Стадия развития экономики страны определяется при помощи
двух критериев – уровня ВВП на душу населения и степенью зависимости развития страны от основных факторов. См. подробнее:
Маргарета Дрзеник Хану, Тьерри Гейгер. Сравнение производительности: Глобальный индекс конкурентоспособности // Отчет о конкурентоспособности Украины 2009. Навстречу экономическому росту
и процветанию / Фонд “Эффективное Управление”; Всемирный экономический форум, 2009. – С. 15–25.
9
Klaus Schwab, Xavier Sala-i-Martin. The Global Competitiveness
Report 2009–2010. World Economic Forum / Switzerland. – Geneva,
2009. – P. 7–12.
7

скому развитию экономики России, на наш взгляд, вполне
своевременно.
С точки зрения названных ранее международных организаций, для повышения конкурентоспособности национальных экономик России и Украины необходимо:
1) проведение институциональных реформ, направленных на защиту прав собственности, в том числе интеллектуальной, обеспечение независимости судебной системы,
сокращение бюрократических барьеров и коррупции;
2) создание развитой национальной валютно-финансовой
системы в целях сокращения сильной зависимости от источников внешнего финансирования;
3) диверсификация структуры экономики и развитие
конкурентоспособных экспортоориентированных производств несырьевой направленности;
4) создание благоприятного бизнес-климата и проведение прозрачной и эффективной инвестиционной политики в
целях стимулирования притока иностранных инвестиций;
5) наращивание инновационного потенциала, внедрение
новых наукоемких производств и высокоразвитых производственных процессов;
6) укрепление и развитие человеческого потенциала как
основы инновационной модели экономики.
Сырьевая экономика со слабыми рыночными институтами в России и Украине показала свою неэффективность в
условиях глобальной нестабильности. Поэтому проведение
институциональных и структурных реформ в российской и
украинской экономике должно стать главным фактором повышения национальной конкурентоспособности двух стран
в посткризисный период.
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Мусіна Л.А., канд. екон. наук,
Міністерство економіки України

ТРИКУТНИК ЗНАНЬ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ІННОВАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ:
НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ТА КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІЙ
Формування і розвиток національних інноваційних систем (НІС) розглядається в усьому світі як найдієвіший шлях
для забезпечення технологічної модернізації та підвищення
продуктивності економіки. Ефективність таких систем залежить від їхньої спроможності забезпечувати швидкий та
безперервний рух знань протягом всього циклу – від генерування та розповсюдження через різні канали до втілення
у технологічні та організаційні інновації, які у кінцевому
підсумку трансформуються у прибутки високотехнологічних
компаній, продуктивні робочі місця та національний дохід
країни. У посткризове десятиріччя саме цей критерій визначатиме головні вимоги до інституцій трикутника знань
(наука – освіта – інновації) як ядра інноваційних систем та
державної політики стимулювання відтворення та поглинання знань.
Ситуація у пострадянських економіках “наздоганяючого типу”, зокрема в Україні, у цьому контексті є критичною. Недооцінка проблеми інтеграції всіх складових НІС,
підвищення результативності науково-технічної діяльності,
гальмування зі створенням стимулюючих механізмів та
інфраструктури для трансферу завершених результатів наукового пошуку до ринку і виробництва поряд із руйнуванням галузевого сектору науки спричинили фактичне виключення науки та освіти з кола факторів впливу на економічне
зростання, продуктивність та конкурентоспроможність
української економіки.
Рейтинг України за технологічною конкурентоспроможністю серед 133 країн світу, за оцінками Всесвітнього
економічного форуму, впав до 80 місця у 2009 р. проти 65 у
2008 р., а інноваційної спроможності – відповідн, до 62 місця
проти 52 [1]. Це не в останню чергу обумовлено низькою
якістю та слабкою взаємодією установ трикутника знань, і,
відповідно, погіршенням таких складових індексів, як “якість
науково-дослідних установ” (56 місце), “видатки компаній
на дослідження та розвиток” (68 місце), “взаємозв'язки
університетів із промисловістю у сфері досліджень і розробок” (64 місце), “державні закупівлі новітніх технологій та
продукції” (85 місце) (див. табл.1).
Таблиця 1
Складові глобального індексу
конкурентоспроможності (ГІК) для України
2007–2008
Складові

рейтинг із
131
країни

бал
(1–7)

2008–2009
рейтинг
із 134
країн

балл
(1–7)

2009–2010
рейтинг
із 133
країн

бал
(1–7)

Глобальний індекс
конкурентоспроможності

73

Технологічна
готовність

93

2,7

65

3,4

80

3,37

Інноваційні
фактори

65

3,2

52

3,4

62

3,21

Інноваційна
спроможність

40

3,7

31

3,8

32

3,7

Якість
науководослідних
установ

60

3,9

48

4,2

56

3,9

4,0

72

4,1

82

3,95

у тому числі:

68

Видатки
компаній на
дослідження
та розвиток
(ДіР)

67

3,2

52

3,3

68

3,0

Взаємозв'язки
університетів
із промисловістю у сфері
ДіР

65

3,1

49

3,6

64

3,5

Державні
закупівлі
новітніх
технологій та
продукції

75

3,6

54

3,7

85

3,3

Наявність
учених та
інженерів

70

4,3

54

4,4

50

4,4

Кількість
патентів на
винаходи,
отриманих
протягом
року (на 1 млн
населення)

58

0,5

65

0,3

64

0,5

Джерело: Глобальні звіти про конкурентоспроможність. 2007–2008, 2008–2009,
2009–2010. –www.weforum.org

Потенціал України у сфері високих технологій стрімко
скорочується: частка високотехнологічної продукції у товарному експорті у 2008 р. становила 1,87%, порівняно із 4,3% у
2003 р., згідно результатів обстеження Держкомстату за формою 1-технологія (табл. 2).
Таблиця 2
Питома вага експорту високотехнологічних товарів у
товарному експорті Україні, %
Показники

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Обсяг виробництва високотехнологічних
товарів (ВТТ),
млн. дол. США

989,8

1
320,2

804,2

832,6

1
284,7

1470,46

Питома вага
ВТТ у загальному обсязі
експорту, %

4,29

4,04

2,35

2,17

2,61

1,87

Джерело: За результатами державного статистичного спостереження суб'єктів
господарювання за формою 1-технологія, проведеного у І кварталі 2009 р. [2].

При цьому лише 10% із 7639 обстежених підприємств
заявили про використання передових промислових
технологій.
Тому питання підвищення результативності політики
України у сфері науки, технологій та інновацій і, зокрема,
розбудови інноваційної системи необхідно розглядати під
кутом зору ефективності всього циклу генерування знань
та їхнього трансферу у підприємницьке середовище. При
цьому ефективність трансферу знань залежить, із одного боку, від нормативної та технологічної урегульованості
процесів дифузії знань різними каналами, а з іншого – від
спроможності учасників інноваційної системи трансформувати їх у додану вартість та якість економічного зростання.
Розрізняють три види каналів передачі знань залежно
від доступності та ступеня їхньої комерційності [3]:

– відкриті інформаційні канали передачі доконкурентних знань. (як правило, кодифіковані, не мають комерційної
таємниці);
– канали трансформації суспільного кодифікованого
знання у доконкурентне та конкурентне знання
(реалізуються за взаємодії партнерів у рамках процесів
кооперації та партнерства, проте вимагають достатнього
рівня знань у підприємницькому середовищі);
– канали трансферу комерційних знань, уречевлених
у технологіях (інвестування у машини та обладнання)
або не уречевлених (придбання об'єктів інтелектуальної
власності, навичок у вигляді ноу-хау, консалтингових та
інжинірингових послуг тощо).
Метою державної політики щодо цього є забезпечення
умов для вільного обміну ресурсами знань у системі, зокрема,
достатніх стимулів для їхнього розкриття, передачі та продуктивного використання. В Україні ці процеси урегульовані
незадовільно, не в останню чергу через відсутність цілісної
інноваційної політики та мотивації усіх потенційних складових трикутника знань до інновацій та безперервного оновлення, обмежений доступ до результатів досліджень, виконаних за державні кошти, та інших інформаційних ресурсів.
Першочерговими напрямами дій щодо цього мають бути:
реформування системи науково-технічної інформації з розширенням доступу усіх економічних суб'єктів до державних
електронних інформаційних ресурсів, формування ринку
прав на результати інтелектуальної діяльності з відповідним
захистом прав на інтелектуальну власність на рівні світових
стандартів та запровадженням стимулів для капіталізації
інноваційних компаній.
Грунтовна інституційна основа НІС передбачає цілісний
комплексний підхід до взаємодії її головних складових, які забезпечують генерацію знань (науково-дослідних інституцій
НДІ та наукових частин вищих навчальних закладів – ВНЗ),
їхнє розповсюдження та накопичення (освітні установи) і
впровадження на ринку та у виробництві (інновації та трансфер технологій). Ці три складові – основа економіки знань
– створюють своєрідний шляхопровід для безперервного
руху результатів наукових досліджень у вигляді нових чи
удосконалених технологій, продуктів та послуг у конкурентне підприємницьке середовище, де вони отримують ринкову оцінку, необхідну для підтвердження їхньої доцільності,
перспектив впровадження та визначення нових вимог щодо
попиту (рис.1.).

Рис.1. Трикутник знань у національній інноваційній
системі
В економіці знань цей процес урівноважений. Створюючи своєрідний рівносторонній трикутник, кожна із складових виконує свою функцію, формуючи свою частку створеної
доданої вартості нового продукту або технології і поповнюючи запас знань, який циркулює у системі. Недооцінка будьякої із складових веде з певним лагом до деформації всієї
системи і зниження її ефективності у перспективі. Так, нестача інновацій у промисловості веде до послаблення попиту на результати досліджень та зниження результативності
науки, слабкі зв'язки науки із вищими навчальними закладами (ВНЗ) розхитують базу для зміцнення наукового
потенціалу, некомпетентні випускники ВНЗ гальмують прогрес у сфері інновацій та розвитку технологій. Вагому роль
тут відіграє держава, розробляючи стратегічні напрями та
завдання щодо розвитку економіки та структурних змін,

нормативну базу регулювання основних засад наукової,
освітньої, інноваційної діяльності та підприємництва, а також формуючи основну частину державного замовлення у
цих сферах.
Характерні особливості інноваційних систем п'ятого
покоління, які сформувалися в останню декаду ХХ століття
у розвинених країнах, такі:
– ключова роль навчання;
– системна інтеграція, міждисциплінарна, еволюційна
природа;
– поєднання
продуктових,
технологічних
та
організаційних інновацій;
– перехід від інженерних інновацій до інновацій на
основі базових знань, тобто фундаментальних та близьких
до них прикладних результатів;
– дифузна природа: домінування мереж, коопераційних
зв'язків між складовими системи та між великою кількістю
акторів.
Навчання – ключова характеристика таких систем
та всієї економіки – перетворюється в економіку, що
навчається (“learning economy”). При цьому процес здобування та розповсюдження нових знань відбувається на рівні
всіх зацікавлених осіб, сприяючи розвитку системи та забезпечуючи зв'язок всіх її складових. Іншою не менш важливою 'рисою є забезпечення активної дифузії знань – через
домінування та розширення мереж і можливість безперервних інновацій завдяки використанню Інтернету. Гнучка
взаємодія всіх складових такої системи забезпечує її високу поглинаючу спроможність та відрізняє її від лінійної або
паралельної моделей, які сформувалися або ще формуються
на теренах пострадянського простору.
Інтеграція складових трикутника знань (Knowledge
triangle) визнана серцевиною оновленої у 2005 році
Лісабонської стратегії створення у Європі найбільш
конкурентоспроможної економіки знань у світі, оскільки
недостатня кооперація ключових акторів європейської
інноваційної системи стала тим вузьким місцем для прискорення руху наукових результатів до виробництва, яке
не дозволяє Євросоюзу наздогнати свого головного конкурента США за рівнем продуктивності. Метою зрушень
у цій сфері стало забезпечення більшого синергетичного
ефекту від інтеграції досліджень, освіти та інновацій, які
впроваджують підприємства, через забезпечення єдності та
компліментарності політики.
Головна мета п’яти нових ініціатив Еврокомісії, відповідно до схваленого у грудні 2008 р. Бачення Європейського
дослідницького простору (ЄДП) до 2020 року, – це досягнення балансу між амбіціями та прагматизмом через
впровадження “п’ятої свободи” – вільного руху знань. Це
створення привабливих умов для дослідників, зміцнення
координації досліджень та кооперації між зацікавленими
особами, спільне програмування досліджень, створення
розгалуженої дослідницької інфраструктури на теренах ЄС
[5]. Вони спрямовані на подолання фрагментарності ЄДП та
посилення його впливу на економіку.
Обговорюючи наприкінці 2009 р. нові орієнтири
Європейської стратегії до 2020 р. на міжнародній конференції
у Брюсселі (так званий Лісабон пост-2010), європейські експерти визначали пріоритетну необхідність підвищення
конкурентоспроможності ЄС, серйозних структурних зрушень та зміцнення політики стосовно трикутника знань для
забезпечення сталого росту продуктивності [6]. Остання
визначається як наріжний камінь Європейської стратегії2020. Поряд із значними інвестиціями у дослідження, освіту
та інноваціїв вона передбачає підвищення ефективності
кожної зі складових та їхню ефективну взаємодію, створення потужної дослідницької інфраструктури, чіткі пріоритети
щодо державних видатків та зміцнення ролі приватного
сектора у цих процесах. Пропонується встановити нову
кількісну ціну до 2020 р. – інтенсивність інвестицій у знання
на рівні 5% (дослідження та освіта разом).
Стратегічний підхід до формування нової комплексної
Стратегії до 2020 р. передбачає встановлення на рівні країнчленів ЄС пакетів цільових завдань стосовно трикутника
знань, визначення основних очікуваних результатів та їхніх
кількісних індикаторів, розробка п'ятирічних дорожніх
карт інвестування у знання, що мають оновлюватися кожні
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два роки, а також більшу взаємодію відповідних інституцій
рівня ЄС та його членів.
Щодо української економіки понад усе нам бракує саме
стратегічного підходу до визначення шляхів упровадження та
оновлення інтелектуального й підприємницького потенціалу.
Країна живе від виборів до виборів, короткотермінові
пріоритети переважають.
Найвужче місце української економіки – її інноваційна
спроможність, яка розглядається здебільшого під кутом зору
підприємницької діяльності, оскільки інституційне середовище вважається і справді є найнесприятливішим саме для
інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. Про це
свідчать цифри скорочення частки інноваційно активних
у загальній кількості промислових підприємств України у
2008 р. до 13% проти 18% у 2000 р. До речі, ця частка становила у 2007 р. 65% у Німеччині та перевищувала 50% у Австрії,
Люксембурзі, Ірландії, Ісландії, Бельгії, Данії та Швеції, а
найнижчою вона була у нових членів ЄС – Болгарії (16,1%),
Латвії (17,5%), Румунії (19,5%) [7].
При цьому науково-дослідні інституції (НДІ) та
університети стоять нібито осторонь проблеми, звітуючи
про отримані результати наукових досліджень у вигляді завершених наукових робіт, створених корисних моделей, про
кількість студентів-випускників та захищених дисертацій.
А українська економіка між тим тупцює на місці.
За оцінками експертів Світового банку, економічний
вплив науково-дослідних інституцій (НДІ) країн пострадянського простору низький. Незважаючи на достатню
кількість публікацій та патентів за деякими напрямами,
якість досліджень та здатність до дифузії знань невисокі, а
роботи українських дослідників на міжнародному рівні цитуються мало. Патенти здебільшого не мають комерційного
використання у вигляді ліцензування та контрактних
досліджень із промисловістю. Зв'язки між НДІ та виробництвом здійснюються через неефективних посередників –
міністерства та відомства, які формують значну частину державного замовлення, а відтак механізм зворотного зв'язку
між джерелами інновацій та їхніми кінцевими споживачами
є слабким [8].
Проведені у рамках Державної програми прогнозування
науково-технологічного розвитку України на 2008–2012 рр.
маркетингові дослідження із виявлення перспективних
напрямів розвитку новітніх технологій в країні показали,
що існує значний розрив між науковим рівнем досліджень
за переважною більшістю напрямів та ступенем їхнього
використання у національній економіці. Такими критичними напрямами є впровадження результатів досліджень
із біотехнологій, напівпровідникових, нанокомпозиційних
матеріалів, надпровідників, тощо. Новітні технології не
знаходять гідного поширення в Україні, компанії не мають
достатніх стимулів для їхнього використання та удосконалення виробничих процесів і продукції. На внутрішніх ринках переважає. імпорт такої продукції. Ці вузькі місця вимагають таких дій у напрямі реформування сектора наукових
досліджень:
– суттєвого підвищення координації та якості управління
у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, що
базується на запровадженні стратегічного планування та
бюджетування, орієнтованих на результат, регламентації
надання адміністративних послуг державними органами
влади і впровадженні систем оплати праці у науковій сфері
в залежності від одержаних результатів та якості наданих послуг;
– перегляду засад формування державного замовлення у сфері науки та інновацій на основі запровадження
кількісних цільових завдань відповідних середньострокових
стратегічних планів із посиленням проектного фінансування
та збільшенням частки видатків на НДДКР і модернізацію
приладової бази досліджень;
– підвищення вимог до оцінки результативності НДІ
шляхом запровадження незалежного технологічного аудиту,
системи індикаторів впливу науково-технічної діяльності
на макроекономічні та галузеві показники та прийнятих у
всьому світі критеріїв ефективності виконання програм і
проектів;
– використання більш гнучких моделей співпраці державного та приватного секторів для залучення приватних
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коштів при впровадженні вітчизняних розробок у виробництво.
Українська наука нині проходить період руйнації
дослідницької бази, тому потрібні радикальні кроки, щоби
підтримати найпродуктивніше із того, що залишилося,
і спрямувати цей потенціал у ефективне русло. За нашими оцінками, один рік руйнації вимагає десяти років
відновлення.
Університети у сучасній економіці знань поряд із
традиційною функцією проведення навчального процесу та
базових досліджень виконують”третю місію” – інтеграцію
відкритої моделі науки із академічним підприємництвом
та технологічною комерціалізацією. Вони мають частково
заповнити ті ніші, які вимушено звільнили галузеві НДІ
під час корпоратизації державної власності та стагнації
промисловості. Звідси додаткові вимоги:
– орієнтація на розширення прикладних досліджень
на основі взаємодії з промисловістю та використання
дослідницького потенціалу студентів (за умови не скорочувати академічний сегмент);
– комерціалізація наукових знань та технологій через
створення і розкрутку нових підприємств на базі створеної
університетською наукою інтелектуальної власності (офіси
трансферу технологій);
– впровадження організаційних механізмів управління
змінами: більша автономія та гнучкість, стратегічне планування, орієнтоване на результат;
– диверсифікація механізмів міжнародної співпраці,
участь у глобальних освітянських мережах та міжнародних
рейтингах університетів.
Дослідження потреб ринку праці в Україні, проведене Світовим банком у 2007 р., виявило, що незважаючи на високий показник освіченості населення країни, із
загальної кількості випускників освітніх закладів І–ІУ
ступеня 60% припадає на вищі навчальні заклади, а 40% –
на професійно-технічні, у той час як вимоги ринку праці
протилежні. Приблизно половина випускників працюють
не за набутою освітою. Роботодавці мають труднощі із пошуком працівників із потрібними навичками.
Експерти визнають, що у процесі “масовізації” вищої
освіти втрачено якість спеціалістів середньої ланки,
університети не змогли посісти своєї ніші щодо забезпечення реального сектора технологічними інноваціями, частково вивільнену галузевою наукою під час корпоратизації та
приватизації державної власності.
У країні працює велика кількість університетів та
інших ВНЗ, із них шість університетів уже отримали статус дослідницьких, хоча критерії визначення такого поважного статусу ще досі не затверджені і не оцінені з точки зору економічного впливу на іноваційність секторів
економіки, з якими співпрацюють університети. Вони також мають звірятися із світовою практикою рейтингування
університетів для того, щоб уникнути імітації діяльності та
дійсно виконати свою найголовнішу місію – забезпечити
відтворення наукового потенціалу, який в Україні швидко
розмивається через міграцію молодих науковців та вихід на
пенсію фахівців похилого віку.
Зростання ролі університетів як генераторів та
розповсюджувачів знань у сучасній економіці вимагає
їхнього реформування у напрямі:
– укрупнення, автономізації та диверсифікації як
напрямів діяльності, так і джерел фінансування, збільшення
частки приватного фінансування у дослідницьких
університетах;
– активного включення до інноваційних мереж для
збільшення їхнього внеску у підвищення продуктивності, у
тому числі і до міжнародних мереж;
– створення у них потужних науково-дослідних центрів
та підрозділів трансферу технологій або “кластерів знань” на
базі найсильніших університетів;
– зміни критеріїв успіху: від масової вищої освіти до
якісної спеціалізованої освіти відповідно до напрямів глобальних технологічних змін та технологічної спеціалізації
країни, що повинно знайти відображення у відповідних
критеріях та методиках оцінки ВНЗ.
Випробуваним шляхом поєднання всіх складових трикутника знань на міжгалузевому та регіональному рівнях є

створення наукових/технологічних парків і кластерів – такої
форми співробітництва між компаніями, яка ґрунтується
на договірних засадах і не супроводжується об'єднанням
активів (схематично середовище для функціонування
науково-технологічних кластерів відображено на рис. 2).

Рис.2. Середовище для науково-технологічних кластерів
Вони створюють можливості для суттєвого підвищення
продуктивності компаній-учасників та забезпечення
взаємодії формальних і неформальних інституцій, які генерують, розповсюджують та впроваджують знання/технології,
але разом із тим вимагають чіткого виконання законодавства про господарські договори та стабільності регуляторної
системи. Результативність НІС у першу чергу залежить
від того, наскільки легко компанії входять у інноваційну
діяльність, від розширення бізнесу та доступності зовнішніх
ресурсів. Тому першочергове завдання держави – урегулювати правові відносини щодо передачі знань у формі
інтелектуальної власності між усіма учасниками НІС. За
таких умов взаємозв'язок техніко-підприємницького процесу та економічного і технологічного розвитку регіону буде
сталим та результативним.
Отже, ключову роль у забезпеченні інтерактивної
взаємодії згаданих трьох складових НІС та інтенсивності
оновлення і впровадження знань відіграє якість державного управління у сфері науково-технічної, освітянської та
інноваційної діяльності.
Якісне державне управління забезпечується чіткою
регламентацією функцій державних органів влади та послуг, які вони мають надавати суспільству, впровадженням
стратегічного планування та бюджетування, орієнтованих
на результат, обов'язковим дотриманням конкурсних засад
під час формування державного замовлення у сфері науки,
освіти та інновацій відповідно до визначених пріоритетів.
На сьогодні запровадження у пострадянських країнах
стратегічного планування, моніторингу та стратегічного
контролю відповідно до міжнародної практики є ефективним шляхом боротьби із розпорошенням державних коштів
та корупцією. Казахстан та Російська Федерація здійснюють

цілеспрямовані кроки у цьому напрямі, Україна відстала
вже на декілька років.
Необхідною передумовою ефективності національної
інноваційної системи в інституційному плані є зміна вимог
до моніторингу та оцінки ефективності всіх трьох складових
трикутника знань щодо збільшення їхнього внеску у загальні
економічні результати.
Хоча у вітчизняній практиці на сьогодні використовується значна кількість показників для опису діяльності
науково-дослідних організацій, освіти в університетах
та інвестування у науку, разом із тим значно менше коло
індикаторів оцінює результати використання наукових
розробок та інновацій у різних сферах економіки і зовсім
мало – вплив НТД на макроекономічні індикатори розвитку, структурні зміни та конкурентоспроможність галузей економіки. Проблема визначення кінцевих результатів
НТД та інновацій на основі діючої української статистики
залишається значним чином не вирішеною, а відсутність
правдивого діагнозу знижує критичність та негативно
впливає на визначення пріоритетів розвитку. Тому серед першочергових завдань забезпечення ефективності національної
інноваційної системи, яка розбудовується відповідно до прийнятого у червні 2009 р. розпорядження Кабінету Міністрів
України та інших програмних документів уряду, є визначення системи індикаторів та диференційованих кількісних
показників для оцінки реального впливу заходів державної
політики генерування, розповсюдження, оновлення та
трансформації знань у реальні економічні результати.
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Промислова політика України передусім спрямована на
підвищення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва через упровадження інвестиційно-інноваційної моделі його розвитку шляхом формування нових технологічних
укладів, підтримки наукомістких виробництв, особливо на
початкових етапах. У ній наголошується, що різноманітність
промислового виробництва зумовлює необхідність застосування таких стратегій у галузі промисловості, як:
а) стратегія використання природних ресурсів у
вугільній, металургійній, гірничорудній промисловості,
промисловості будматеріалів;
б) стратегія “переслідування” (“копіювання”), спрямована на освоєння випуску конкурентоспроможної продукції,
яка вже виробляється у розвинутих країнах. Ця стратегія має
застосовуватися для виробництва побутової техніки, двигуно-, автомобілебудування, хімічної промисловості тощо;
в) стратегія “лідерних технологій”, спрямована на використання власних науково-технічних досягнень для створення нових видів продукції і технологій, формування попиту на них і виходу на нові ринки. Таку стратегію потрібно
застосовувати в оборонній, аерокосмічній, суднобудівній
промисловості, хімічному, важкому та енергетичному
машинобудуванні, індустрії інформаційних технологій,
інших наукомістких виробництвах;
г) “проривна” стратегія, спрямована на створення принципово нових видів продукції, які випереджають сучасні
зразки на одне-два покоління.
Спільним для кожної із цих стратегій є досягнення нового технологічного рівня.
Однак
незначна
місткість
внутрішнього
ринку і невибагливість українських споживачів не дають
можливості створити належні умови для зростання
конкурентоспроможності вітчизняної продукції. Виходячи
із цього, ключовим поточним завданням є вивірена у часі та
в галузевих пріоритетах “точкова” підтримка технологічних
і орієнтованих на експорт виробництв. Зарубіжний досвід

свідчить, що і в складних економічних умовах сильна держава в певних обсягах може здійснювати орієнтуючу промислову політику.
Незавершеність індустріальної стадії в Україні у
поєднанні з цілями технологічного прориву формують
своєрідні особливості промислової політики, включаючи макроекономічні аспекти конкурентоспроможності,
модернізації провідних галузей – металургії, машинобудування, харчової та легкої промисловості, розв’язання інших
галузевих та територіальних проблем реалізації конкурентних переваг.
У
рамках
розв’язання
проблеми
модернізації
промисловості основними перешкодами для її розвитку є
глибока технологічна й організаційна відсталість, які зумовлюють низьку продуктивність праці, втрату значної частини внутрішнього ринку збуту за неясних перспектив на
зовнішніх ринках. Така ситуація потребує вирівнювання
структурних диспропорцій (посилення ролі інноваційних
секторів, урівноваження міжсекторних пропорцій у
промисловості), а також покращення процесу розподілу
ресурсів, що допоможе ліквідувати певні деформації у розвитку окремих галузей.
Слід відзначити, що модернізація реального сектора не
передбачає обов’язкового створення якихось нових галузей.
Зараз українська економіка навряд чи може собі це дозволити. Доцільно сконцентрувати зусилля на тих галузях, де
нові технології, упровадження наукових результатів можуть відіграти роль потужного каталізатора. Це галузі або
пов’язані з національними природними конкурентними
перевагами, або у які вже здійснено значні інвестиції, або де
застосовуються високі конкурентоспроможні технології і які
мають високу додану вартість. Це насамперед літако- і суднобудування, космічна та оборонна галузі, машинобудування для будівельного та агропромислового комплексу. Саме
так формуватиметься “системна конкурентоспроможність”
національної економіки.

Мельник В.П., канд..екон. наук,
ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”
ПОСТКРИЗОВИЙ ПРОМИСЛОВИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ –
ПОРЯДОК ДЕННИЙ НА СЕРЕДНЬОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ
Динаміка української економіки у ІІ–ІV кварталах
2009 р. свідчить якщо не про закінчення рецесії, то, принаймні,
що пік останньої уже минув. Із огляду на цю обставину, тепер для України основним і з теоретичної, і з практичної
точок зору виникає запитання, якими темпами і на якій
основі у середньостроковій перспективі відбуватиметься
пострецесійне відновлення її економіки взагалі й промислового виробництва зокрема.
Темп зростання, який здатне генерувати українська
економіка за її нинішньої галузевої і секторальної структури
і за середньосприятливої світової кон'юнктури, може становити 2–3%. Найсприятливіша зовнішня кон'юнктура (тобто
високі в середньому ціни не лише на металовироби, але й на
хімічну продукцію та інші товари українського традиційного
експорту) дозволить збільшити темпи економічного зростання в Україні до 4–6%. Вища позитивна динаміка можлива за
умови поєднання високих сировинних цін, великих обсягів
дешевих грошей і екстраординарних інтересів міжнародних
інвесторів саме до України. Таке поєднання вже мало місце
у середині 2000-х рр., але очікувати його повторення можна

72

лише з малою імовірністю. Проте 4–6% – незадовільні темпи
зростання, якщо перед економікою ставити скільки-небудь
амбітні завдання. Наприклад, хоча б не відстати від лідерів
у категорії emergent market. Таким чином, виникає старе
запитання про нову структуру пострадянської української
економіки, нову модель її відтворення і новий порядок денний для господарської, зокрема промислової, політики.
Іще напередодні економічної рецесії в Україні пропонувалися два варіанти такого порядку денного, що насправді
один одному не суперечать. Перший – наголос на максимальному розвитку внутрішнього ринку і орієнтації
вітчизняної промисловості переважно на нього. Другий –
інноваційний прорив, тобто масований вихід на світовий
ринок із вітчизняною високотехнологічною продукцією. Як
бачиться, обидва ці варіанти однаково нереалістичні.
Найбільш реалістичний середньо- і довгостроковий
порядок денний для вітчизняної промислової політики
видається дещо іншим. По-перше, потрібно всіляко
підтримувати і підсилювати експортну орієнтацію
української промисловості, особливо обробної. Хоча б тому,

що це дозволить уникнути помилок при доборі галузевих
пріоритетів.
Продавати вітчизняні виробники зможуть швидше не
кінцеві системи (товари і послуги), а матеріали для них,
деталі, елементи, вузли, складові частини тощо. Словом,
перспективною видається стратегія максимального вбудовування української обробної промисловості, а також
будівництва, транспорту, фінансової сфери у світові ланцюжки створення вартості (технологічні ланцюжки) як
молодших коопераційних партнерів. Схема доволі проста:
вітчизняні фірми щось частково виробляють у кооперації із
міжнародними партнерами, працюючи таким чином на весь
світ.
Можна заперечити, що найбільший зиск у такому ланцюжку отримує саме виробник кінцевої системи або той,
який доводить її до кінцевого споживача. Проте економіка –
не гра із нульовою сумою. Спочатку непогано було б посісти
другі-треті позиції у світовому господарстві, а далі буде видно.
Водночас Україні потрібно прагнути максимального збільшення експорту кінцевої продукції середньо-

технологічної (і навіть низькотехнологічної) обробної
промисловості. Світу потрібні не лише комп'ютери, але і
трактори, і лопати. Радянська індустріальна традиція в цій
ніші дозволяє працювати із прийнятною якістю і витратами.
Успішна реалізація запропонованого варіанту, як
видається, могла би забезпечити вітчизняній економіці
прийнятні темпи зростання і певним чином послабити її залежність від кон'юнктури світових сировинних
ринків. Окрім того, вона б дала шанс зберегти і розвивати найпроблематичніші на сьогодні частини нашого виробничого потенціалу. Йдеться про середні підприємства
обробної промисловості, розміщені у містах, які не належать до мегаполісів. Ці підприємства, у свою чергу, мусять
істотно змінитися, передусім інституційно і з точки зору
менеджменту. Керівники ординарних провінційних заводів
мають мислити і діяти у рамках світового ринку для своєї
продукції. Словом, “рівень інтернаціоналізації” основної
маси українських промислових менеджерів повинен стати
не нижчим, ніж у сьогоднішніх професіоналів фондового
ринку й інвестбанкірів.

Шаблиста Л.М., д-р екон. наук,
ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ І ДЕРЖАВИ
У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ
Стратегія реалізації промислової політики полягає у
створенні належних умов для розвитку промисловості на
ринкових засадах із одночасним посиленням державного
регулювання там, де ринкові механізми діють неефективно. З початку ринкових реформ в Україні реалізувалася
ліберальна доктрина дерегулювання економіки, відповідно
до якої вирішувалися завдання не промислової політики, а
інституціональних перетворень структури економіки. Всі
економічні і соціальні інститути планування, ціноутворення,
оподаткування, фінансування, кредитування, грошового обігу замість еволюційного розвитку були ліквідовані
або замінені. Відповідальність за розвиток промисловості
поклали на суб’єктів господарювання. Вважалося, що
приватизація підприємств сприятиме появі ефективних
власників, які стануть суб’єктами структурної і промислової
політики. Однак цього не сталося.
Найсуттєвішими проблемами на більшості приватизованих підприємств стали застій щодо оновлення основного
капіталу; висока енергомісткість виробництва; дефіцит оборотних коштів, у тому числі грошового капіталу; збитковість
і неплатоспроможність; слабка інноваційна діяльність
у сфері технологій, якості і конкурентоспроможності
продукції; нестача висококваліфікованих кадрів робітничих
спеціальностей; відсталість управлінських та інформаційних
структур і підрозділів. Увесь цей комплекс проблем показав,
що шляхом самофінансування суб’єктів господарювання
практично неможливо швидко і ефективно перерозподілити
ресурси через їхню зв’язаність, що обумовлює всі структурнотехнологічні перекоси у сфері матеріального виробництва.
Стихійний процес інвестування у вітчизняну промисловість
може лише сприяти формуванню сировинної і споживчої
орієнтації української економіки. Одна із головних причин поглиблення структурних деформацій у промисловості
України – недооцінка внутрішнього взаємозв’язку ринкового механізму (самофінансування суб’єктів господарювання)
і державного регулювання.
В Україні з самого початку ринкових реформ держава
як головний суб’єкт промислової політики брала пасивну участь в реалізації цієї політики. Розробляється значна кількість державних цільових програм, не ув’язаних
між собою, зокрема за ланцюжком технологічних зв’язків,
взаємодії з наукою. Уряд проводить в основному захисний тип промислової політики. Бюджетні асигнування для
реалізації інвестиційних проектів плануються разом із поточними витратами у рамках річного циклу підготовки бюд-

жету державою і використовуються переважно на підтримку
короткострокової ліквідності підприємств (погашення
заборгованості по заробітній платі, покриття поточних
збитків), покриття дефіциту Пенсійного фонду тощо.
На сучасному етапі стрижнем державної промислової
політики має стати модернізація промисловості, тобто
осучаснення, оновлення галузі, превалювання високоефективних інновацій у всій діяльності. Головне завдання
держави як суб’єкта реалізації промислової політики –
організація інвестиційного процесу. На період модернізації
промисловості держава має стати стратегічним інвестором,
започаткувати маневр ресурсами за рахунок централізованих
інвестицій, які можуть послужити імпульсом для приведення в дію інвестиційного механізму. Значного ефекту у
використанні фінансових ресурсів бюджету можна досягти за рахунок їхнього гармонійного поєднання з приватним капіталом. Із цього погляду заслуговує на увагу досвід
Німеччини, де створена надзвичайно ефективна стимулююча система (Beteilingungs capital fur junge Technologie
Unternehmen – ВJTV), яка заохочує приватне інвестування
шляхом створення структур “стартового капіталу” за участю держави та із залученням прямих державних внесків на
створення нових підприємств.
Необхідно прийняти закон або службовий норматив (положення) щодо процедури публічного обговорення розподілу
бюджетних коштів, призначених для реалізації національних
проектів і цільових програм, які мають важливе економічне
і соціальне значення. Законодавчого врегулювання потребують розподіл функцій прав і відповідальності між трьома
видами учасників розробки і реалізації промислової політики:
виконавчої влади в особі державних органів, законодавчої влади на державному і місцевому рівнях, науково-експертного
товариства в особі дослідницьких центрів і окремих вчених,
спеціалістів, експертів, а також партнерські відносини між
громадськими об’єднаннями товаровиробників і органами
влади. При реалізації промислової політики принципово
важливо виходити із того, що вплив ринку на пріоритетні
види діяльності повинен поступово, але неухильно посилюватися. Необхідно запроваджувати жорсткий контроль
за застосуванням податкових пільг та інших привілеїв для
суб’єктів господарювання, щоб спонукати виробництво адаптуватися до світового ринку. Держава повинна все більше
сприяти кооперації ринку та інформаційних систем, які у сучасному суспільстві перетворюються (разом із знаннями) на
динамічний об’єкт власності.
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Голікова Т.В., канд. екон.наук,
ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

ТЕРИТОРІАЛЬНА ПРОЕКЦІЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
В умовах глобалізації господарювання для України вкрай
важлива наявність не лише конкурентоспроможних промислових виробництв, а й територій, здатних їх прийняти. Тому
домінуюча у вітчизняній промисловій політиці галузева логіка
має бути принаймні скоригована логікою територіального
розвитку, тобто просторова організація промислового виробництва в країні повинна стати адекватною його сучасній
корпоративній організації, адаптованою до останньої.
Відкритим залишається питання про те, яка ж із
організацій господарювання – корпоративна (вертикальноінтегрована) чи територіальна (мережева) – забезпечує
промисловим компаніям і територіям їхнього розміщення
вищу конкурентоспроможність на глобальних ринках.
Уважається, що домінування промислових вертикальноінтегрованих компаній (ПВІК) у провідних секторах
української промисловості, які мають переважно сировинну
спеціалізацію і належать до стаціонарних ринків, може бути
цілком виправданим. Вибудувавши свої виробничу і торгову
стратегії на відповідних глобальних ринках, ці компанії забезпечують вихід регіонів їхнього базування у світ геоекономіки,
привносять на ці території елементи власної технологічної
і корпоративної культури, змушують по-новому працювати фінансові й інші активи, виводячи їх на світовий ринок
капіталів.
У реалізації державної промислової політики в Україні
робиться ставка на підтримку ПВІК–“національних лідерів”,
і репрезентованих ними проектів, внаслідок чого ця політика,
зокрема її територіальна проекція, стає заручницею стратегій
поведінки в господарському просторі країни, які обираються
зазначеними компаніями. А це обмежує її конструктивний
потенціал. Так, при визначенні напрямів індустріального розвитку господарського простору країни уряд зазнає значних
труднощів щодо регіонів-локальних ринків, які не цікавлять
ПВІК. Через це у територіальній проекції здійснюваної в
Україні промислової політики з'являються “мертві зони”,
з якими урядові органи не можуть і не вміють працювати. Зосередження ПВІК на глобальних товарних ринках із
переважно сировинною спеціалізацією призводить до того,
що в геоекономічній ієрархії українські регіони, де базуються ці компанії, перебувають у підлеглому становищі, а
найбільш конкурентними на світових ринках господарськими
територіями країни виявляються сировинні зони, які “стягують” на себе проектні потужності, поглинають вільні капітали,
кваліфіковану і мобільну робочу силу, поступово стають
“спонсорами” загальнонаціональних політичних процесів.
Вітчизняні ПВІК не є ефективними суб'єктами відповідних
глобальних ринків (показники їхньої капіталізації значно
нижчі, ніж у конкурентів). До того ж мережеві корпорації

істотним чином тіснять ПВІК на динамічних ринках
глобальної економіки, що створює бар'єр входженню на них
для вітчизняних ПВІК і переливу капіталу з сировинних
секторів промислового виробництва в несировинні.
Сьогодні регіони, де відсутні промислово-виробничі
кластери, виявляються неконкурентоздатними на глобальному ринку в довгостроковій перспективі. На таких
господарських територіях можуть розміщуватися значні
природні ресурси і фізичний капітал, який належить крупним корпораціям, але це не підвищує вплив регіонів, де немає
сучасних промислово-виробничих кластерів, на глобальні
обміни людьми, технологіями, інформацією, фінансами. Самі
корпорації виявляються більшими за регіони, вони мають
шанс перетворитися на транснаціональні і утвердитися на
глобальних ринках, а вітчизняні регіони за їхньої нинішньої
господарської організації ніколи не посядуть високого місця
в геоекономічній ієрархії, залишаючись джерелом сировини, робочої сили чи майданчиком для розміщення виробничих потужностей. Тому найкращою формою територіальної
організації індустріального розвитку України уявляється
мережева, а моделлю промислової політики, що забезпечує її
становлення, виступає стимулювання кластерного розвитку.
З урахуванням цього повинні бути перебудовані інструменти
проектно-програмного управління економікою країни. Україні
потрібно із промислово-виробничих протокластерів виростити повноцінні індустріальні кластери і на цій базі розвернути
повноцінну мережеву територіально-господарську організацію країни. Має суттєво підвищитися роль інституційних
реформ, пов'язаних із зниженням адміністративних бар'єрів
для розвитку бізнесу, оскільки саме мережеві регіони і
мережеві кооперативні виробничі зв'язки найбільш чутливі
до наявності таких бар’єрів. Розробка державних стратегій
промислового розвитку країни й окремих її регіонів повинна
здійснюватися з урахуванням “геоекономічного” контексту, в
який ці стратегії необхідно вписувати. Щоб українські регіони
змогли вписатися у нову світову регіональну промислововиробничу ієрархію, ставка має бути зроблена на виокремлення у виробничому просторі країни “опорних промислових
регіонів” – найбільш динамічних міст або мегаполісів, інших
територіальних одиниць, які повинні скласти каркас нової
територіально-виробничої організації країни, із закріпленням
за ними функцій національних “перехідних містків” у глобальний ринок і девелоперів по відношенню до решти всієї
території країни. Для забезпечення конкурентоспроможності
країни буде достатньо розвитку точно визначеної кількості
кластерів, а для утворення останніх – розрахункової кількості
“опорних регіонів” і проектів, що реалізовуватимуться на
українських територіях.

Чемодуров О.М., канд. екон. наук,
ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Криза 2008 р. наочно продемонструвала малий запас міцності вітчизняних експортноорієнтованих галузей промисловості. На тлі падіння світового попиту
вітчизняні підприємства виявилися не в змозі підтримувати
рівень виробництва, у першу чергу через низький рівень
конкурентоспроможності. На сьогоднішній день її підвищення
пов’язане із масштабним технічним переозброєнням виробництва, яке вимагатиме істотних інвестицій. Засади державної
промислової політики у цьому напрямі мають бути розроблені
уже зараз, напередодні нового циклу зростання економіки,
який, за прогнозами аналітиків, розпочнеться у поточному
році. Не повинна повторитися ситуація 2004–2007 рр., коли
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ресурси та потенціал потужного економічного зростання не
були використані для модернізації промисловості у достатній
мірі.
За даними Держкомстату, пік інвестиційної активності
вітчизняних підприємств припав на 2008 р. За січень–
червень 2009 р. у порівнянні з аналогічним періодом 2008 р.
капітальні інвестиції в економіку України зменшилися на
28% і у фактичних цінах становили 65,96 млрд грн. На тлі
цього падіння структура капітальних інвестицій залишилася
майже незмінною у порівнянні з минулими роками. Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, обсяг яких

за січень–червень 2009 р. становив 45,8 млрд грн (69,5% від
загального обсягу). Можливості самофінансування є досить
значними, але на практиці вони обмежуються вилученням
частини прибутку на користь фірм і офшорних компаній, які
належать фізичним та юридичним особам, що одержали контроль над підприємством. Необхідне впровадження законодавчих норм, які б обмежували співробітництво вітчизняних
підприємств із компаніями, зареєстрованими в офшорних
зонах. Так, у багатьох розвинених країнах обіг коштів із
офшорними компаніями обкладається окремими податками, які обмежують схеми приховування прибутку. Крім того,
необхідний контроль податкової служби за цінами купівлі
сировини і послуг та продажу готової продукції підприємств,
оскільки часто вони не відповідають ринковим і також використовуються для приховування прибутків.
Другим за обсягами фінансування інвестицій джерелом
є кредити банків, які становили близько 8 млрд грн (12,2%).
Хоча ця цифра у структурі фінансування інвестицій є досить істотною, у загальних обсягах наданих кредитів вона
становить лише 1,5% і має потенціал для зростання. Однак це
ускладнюється, з однієї сторони, істотним погіршення стану
банківської системи на тлі фінансової кризи, а з іншої – великим попитом на фінансові ресурси суб’єктів господарювання,
діяльність яких пов’язана із надвисокими прибутками (посе-

редницька діяльність, торгівля, участь у приватизації держмайна тощо). В таких умовах виділення бюджетних коштів,
які становлять 5,2% у структурі фінансування інвестицій,
доцільно здійснювати не безпосередньо, а шляхом часткової
компенсації відсотків та надання комерційним банкам
гарантій за кредитами.
Значну частку у структурі фінансування інвестицій (4%)
становлять кошти іноземних інвесторів – 2,6 млрд грн. Враховуючи докризовий інтерес інвесторів до України, при перших
ознаках відновлення вітчизняної економіки можна очікувати
збільшення іноземних інвестицій. Головним завданням
держави стане покращення умов та механізмів залучення
іноземного капіталу. Важливо знизити ризики інвестування в
Україні, іноземні інвестори особливо негативно ставляться до
ризиків політичного та адміністративного походження. Усунути їх допоможе прискорення демократизації суспільства,
реальна боротьба із корупцією та тіньовою економікою,
відділення влади від бізнесу, проведенням судової реформи тощо. Важливим є також сприяння розвитку фондового ринку та підвищенню інвестиційної привабливості
вітчизняних корпоративних цінних паперів, використання
яких для фінансування інвестиційної діяльності підприємств
обмежується недосконалістю нормативно-правового регулювання.

Волощенко Л. Ю., канд. екон .наук.,
ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ З ПОЗИЦІЙ ПОДОЛАННЯ
ДИСПРОПОРЦІЙ У ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ
Диспропорційний нераціональний розподіл ресурсів,
спрямований на короткострокове одержання доходу,
як наслідок “цементування” неефективної міжнародної
спеціалізації, сформував небезпечну залежність української
економіки від кон’юнктури світових товарних та фінансових
ринків і обумовив високу вразливість для макроекономічної
стабільності.
Широка державна підтримка гірничо-металургійного
комплексу, стримуючи потенційний розвиток експорту виробництв вищого технологічного укладу, зумовила диспропорційний перекос у структурі економіки та
зовнішньої торгівлі1 і в результаті – залежність значної
частки бюджетних надходжень від його фінансового стану. Якщо врахувати всі витрачені та недоотримані кошти
(недоотримані кошти від приватизації, державні дотації та
преференції тощо), і особливо альтернативні витрати, що
важко піддаються оцінці, наявність мультиплікативного
ефекту для економіки загалом та державного бюджету
зокрема від підтримки галузі є сумнівною. Незважаючи на дуже сприятливу кон’юнктуру світових ринків
металопродукції, особливо впродовж останніх трьох років,
одержані прибутки спрямовувалися не на модернізацію
галузі, про що свідчать рівень зношеності основних фондів
гірничо-металургійного комплексу у понад 60% та показник затрат праці на одиницю продукції – утричі вищий, ніж
у розвинених країнах.
У 2009 р. умови торгівлі України відчутно погіршилися
внаслідок падіння цін на металопродукцію, зниження цін
на основні позиції експорту агропродовольства протягом
маркетингового року 2008/2009 та зростання цін на газ у
2009 р. Як наслідок, у натуральному виразі у 2009 р. на кожну одиницю імпорту вивозилося 1,51 одиниць експорту (1,01
у 2008 р.), при цьому останній для зовнішнього світу обходився по ціні на 0,26 одиниці менше (0,04 у 2008 р.) за ту, за
якою там купувалися товари для реалізації на внутрішньому
ринку України.
1
У товарній структурі експорту частка металургійної продукції
впродовж 1999–2008 рр. становила у середньому 41,2%.

Відчутне
знецінення
реального
ефективного
обмінного курсу гривні, як макроекономічна передумова імпортозаміщення, хоча і мала вплив на скорочення
обсягів імпорту, але на споживчому ринку бурхливого його
заміщення вітчизняною продукцією не викликала. При
знеціненні реального ефективного обмінного курсу гривні
в середньому на 17,2% протягом 2009 р. частка продажу
споживчих товарів, які вироблені на території України, у
структурі роздрібного товарообороту торгової мережі за
9 місяців цього року збільшилася лише на 4,2 в.п. порівняно
з відповідним періодом 2008 р., і становить 67,8% (по продовольчих товарах частка вища 88,6%, але збільшилася
порівняно із відповідним періодом 2008 р. лише на 0,1 в.п.)2.
Це свідчить як про низький рівень імпортозаміщення на
споживчому ринку, так і про існуючу проблему щодо просування вітчизняних товарів у торгові мережі – переважну
більшість ринків споживчих товарів в Україні можна охарактеризувати як недосконалі.
Високу імпортозалежність та низький рівень заміщення
обумовлено також слабкістю вітчизняної сировинної бази.
У товарній структурі українського імпорту частка товарів
проміжного споживання за 9 місяців 2009 р. зросла до 64,1
порівняно із 61,8 % за відповідний період 2008 р. Проведений
нами аналіз агропродовольчих ринків у 2009 р.3 засвідчив,
що вразливість харчової промисловості України, якій вдалося сформувати конкурентні переваги як на внутрішньому,
так і на деяких зовнішніх ринках, обумовлена слабкістю
вітчизняної сировинної бази.
По ряду товарних груп частка продукції, виробленої на території
України, у структурі роздрібного товарообороту торгової мережі
взагалі мізерна, зокрема, “трикотаж верхній та білизняний” 9,2 (у
2008 р.) та 11,8 % (у 2009 р.), “взуття шкіряне, текстильне, комбіноване,
включаючи спортивне” 4,3 (у 2008 р.) та 7,0 %(у 2009 р.), “аудіо- та
відеообладнання” 2,7 (у 2008 р.) та 3,1 %(у 2009 р.).
3
Внутрішній агропродовольчий ринок України в умовах СОТ /
[Осташко Т.О., Волощенко Л.Ю., Лєнівова Г.В.]; відпов. ред. д-р екон.
наук, проф. В.О. Точилін; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К.,
2010. – 208 с.: табл., рис.
2
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Для того, щоб переламати існуючі тенденції у сфері
зовнішньої торгівлі в Україні, необхідно провести прагматичну ревізію пріоритетів державної політики з метою
якісної зміни її структури, в результаті якої необхідно:
• відмовитися від широкої державної підтримки
традиційних експортоорієнтованих виробництв металургійної та хімічної промисловості з низьким рівнем переробки,
перенісши акцент на представницькі функції – просування та
захист українських експортерів на зовнішніх ринках;
• розробити середньострокову програму фінансової
підтримки та розвитку експорту, центральну роль в якій ма-

ють відігравати малі та середні підприємства, які виробляють високотехнологічну продукцію, та розпочати створення
на її основі відповідної інституційної системи;
• розробити
програму
розвитку
торговельної
інфраструктури (транспортування, послуг, пов’язаних
із перевезенням, зберіганням, сертифікацією та контролем за якістю товарів тощо) з метою скорочення витрат на
здійснення експортних операцій;
• визначити концепцію зниження імпортозалежності
на засадах розвитку конкуренції на внутрішньому ринку, що
потребуватиме реформування регуляторної політики.

Бурлай Т. В., канд.екон.наук,
ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”
ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ
НОВОІНТЕГРОВАНИХ КРАЇН ЄС
Зважаючи на інтенсивність інтеграційних процесів
у межах Євросоюзу, стратегічним орієнтиром розвитку
цього об’єднання є забезпечення реальної економічної
конвергенції країн-учасниць. Вона виявляється у поступовому зближенні рівнів їхнього економічного добробуту. За
останнє десятиріччя постсоціалістичні країни, які отримали членство в ЄС у 2004 і 2007 рр., помітно пішли вперед у
цьому напрямі, однак за визначальним критерієм процесу
реальної конвергенції – обсягом душового ВВП, – все ще
знаходяться далеко від рівня індустріальної Європи. Так,
у 2008 р. ВВП на душу населення Словенії (оцінений за
ПКС) становив 82% аналогічного показника країн ЄС-15,
Чехії – 74, Словаччини – 64, а для Румунії та Болгарії цей
показник взагалі становив лише 41 та 36% відповідно1.
Складність та повільність процесів економічної
конвергенції розвинених і новоінтегрованих країн ЄС
обумовлюється низкою причин, одна із яких – недостатньо
ефективна промислово-конкурентна політика останніх,
що не забезпечує необхідного технологічно-інноваційного
прориву, а також оптимізації внутрішньогалузевої структури та структури зайнятості у сфері промисловості. На
сьогодні енергомісткість промислового виробництва
постсоціалістичних країн ЄС порівняно з індустріальними
державами в 1,5–2 рази вища, що відповідно обмежує
їхню конкурентоспроможність та вимагає інтенсивнішого
впровадження енергоефективних і екологобезпечних
технологій. Зберігається розрив між “старими” і “новими”
членами Євросоюзу і в сфері промислових технологій та
інновацій. Частка високотехнологічних товарів у загальному обсязі експорту його країн-лідерів становила у 2005 р.
20–22%, тоді як для країн двох останніх інтеграційних
хвиль – в середньому 3,5%, виняток становили Угорщина
(із часткою 20%), Чехія (12%) та Естонія (10%)2.
Помітне відставання новоінтегрованих держав
Євросоюзу від індустріальних і за рівнем інноваційної
динаміки. За даними Європейського інноваційного табло, композиційні індикатори інновацій відповідних груп
країн ЄС за 2008 рік відрізнялися в 1,5–2,5 раза.
Із метою усунути внутрішньоєвропейські диспропорції
промислового розвитку, уніфікувати та підвищити
ефективність промислової та інших видів регуляторної
політики, зміцнити конкурентні переваги ЄС та забезпечити реальну економічну конвергенцію його країн-учасниць,
Єврокомісія реалізує такий дійовий інструмент як Рамкова програма з конкурентоспроможності та інновацій на
2007–2013 роки. Спрямовані на стимулювання та сприяння інноваційним структурним змінам у промисловості
об’єднаної Європи заходи цієї Програми реалізуються на

двох рівнях. На рівні ЄС – із урахуванням перспектив
його розширення та сучасних тенденцій глобалізації –
це, по-перше, розробка законодавчо-нормативних актів,
які дозволяють оптимізувати діяльність промислових
підприємств із урахуванням потреб бізнесу та посилити
їхню конкурентоспроможність. По-друге, – поліпшення
координації усіх напрямів політики ЄС, що мають вплив
на розвиток промисловості, зокрема тих, які стосуються
наукових досліджень, посилення конкуренції, зайнятості
та регіонального розвитку3.
На національному рівні всі країни-члени ЄС
реалізують заходи, спрямовані на прискорене впровадження інновацій, енерго- та екологозберігаючих
технологій, збільшення інвестицій у основний капітал
індустріальних підприємств, а також збільшення частки
венчурного інвестиційного капіталу, оптимізацію структури зайнятості в промисловості, підвищення освітньопрофесійного рівня працюючих в її галузях тощо.
Більшість заходів, реалізованих у промисловому секторі
ЄС в межах Рамкової програми з конкурентоспроможності
та інновацій, довели свою результативність і в кінцевому
підсумку сприяли економічній конвергенції його країнчленів.
Україні, при стратегічній орієнтації на отримання
членства у ЄС, доцільно запозичити позивний досвід
новоінтегрованих країн Європи у цій сфері та адаптувати відповідні регуляторні підходи до умов розвитку
національної економіки.

1
Eurostat [Електронний ресурс] / офіц.. сайт Євростату. – Доступний з: < http://epp.eurostat.ec.europa.eu/>.
2
Trade in High-Tech Products // Statistics in Focus. Science and
Technology. – Eurostat, 2008. – N7. – 8 рр.

3
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ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ЯК МАТЕРІАЛЬНОЇ
ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ
Одним із найважливіших напрямів української
промислової
політики
як
фактора
підвищення
конкурентоспроможності національної економіки має стати створення потужного потенціалу економічного розвитку,
вагоме місце у якому належить запасам основного капіталу
(stocks of fixed assets), методичні засади оцінки яких у
міжнародному контексті є предметом гострих дискусій
науковців багатьох країн.
Вітчизняна система організації моніторингу, економічного оцінювання й аналізу потокових і стокових показників
формування основного капіталу потребує суттєвого удосконалення для приведення її у відповідність із міжнародними
стандартами. Причому для того, щоб наша держава стала повноправним учасником міжнародного процесу інтегрування
систем національного рахівництва, потрібні кроки у даному
напрямі повинні бути “семимильними” і з урахуванням не
тільки існуючих у цій сфері світових правил, а й перспективних тенденцій їхньої трансформації.
Протягом 1997–2008 рр. загальний обсяг вітчизняного
ОК по відношенню до ВВП скоротився з 1034,7 до 276,3%,
а залишкова вартість – із 606,3 до 134%. Це скорочення зумовило принципову зміну місця України у міжкраїнових
зіставленнях за даним показником: якщо до 2001 р. його
величина суттєво перевищувала відповідні значення у розвинених країнах, то після 2005 р. вона набагато зменшилася, дорівнюючи станом на 01.01.07 р. 139,8% при обчисленні
обсягу ОК за залишковою вартістю і 288,3% – за загальним
обсягом, тоді як у Італії він становив 548,3%, Німеччині –
491,6, Франції – 451,1% [1–5].
Величина основного капіталу на душу населення
України станом на 01.01.07 р. також була найнижчою серед
досліджуваних країн: залишкова вартість вітчизняного ОК
становила 3,25 тис. дол. США у фактичних та 1,73 тис. дол.
у цінах 2002 р. Водночас у Франції, Австрії, Нідерландах та
Німеччині обсяг ОК на особу перевищив 100 тис. дол. США,
дорівнюючи відповідно 179,1; 181,6; 183,3; 194,1 тис. дол. США
у фактичних та 124,8; 127,3; 128,3; 140,6 у цінах 2002 р. [1–5].
Це свідчить, що, з однієї сторони, населення України менше забезпечене основними фондами порівняно із жителями
інших країн світу, що обмежує можливості реалізації їхніх
здібностей, навичок та знань у різних сферах економічної
діяльності, а, з іншої, – продукція, яка випускається в межах
нашої країни, менш фондомістка, ніж у решті досліджуваних
держав, що виявляється як у порівняно невисокій собівартості товарів та послуг, так і у низькому рівні її технологічності
(ступені переробки первинної сировини).

Попри постійне збільшення абсолютних обсягів ОК, їхнє
формування супроводжується суттєвими диспропорціями,
головні з яких пов’язані з мізерними обсягами поточного
нагромадження основного капіталу і стрімким зростанням
рівня зносу наявного ОК (який станом на 01.01.09 р. у сфері
транспорту і зв’язку перевищував 82%, у промисловості становив 58, а в сфері освіти – 57,8% [6]).
Головним напрямом мінімізації згаданих вище
диспропорцій і досягнення нової якості економічного розвитку має стати розробка і впровадження комплексних
заходів зі збільшення обсягів інвестування в основний
капітал, що повинні супроводжуватися відповідними вкладеннями в людський капітал, раціональним використанням
природно-ресурсного потенціалу та оптимізацією процесів
формування фінансового капіталу.
Необхідно розробити національну програму модернізації
основного капіталу, узгоджену з напрямами реформування інших сфер економічної діяльності та обсягами
нагромадження інших видів активів, що входять до складу
національного багатства України, що сприятиме забезпеченню надійного підґрунтя для нівелювання кризових явищ і
подальшого економічного піднесення.
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КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
УКРАЇНСЬКОЇ ІНДУСТРІЇ
Стратегічні напрями та пріоритети інвестиційної
політики у контексті підвищення конкурентоспроможності
економіки України повинні ґрунтуватися на аналізі поточної
ситуації та реальних перспектив у найближчому майбутньому. Останнє передбачає достатній рівень інвестиційного забезпечення вітчизняної промисловості.
У роки зростання в національній економіці у цілому
й у промисловості зокрема спостерігалася позитивна
динаміка капіталовкладень. У 2008 р. порівняно з 2000 р.
вони збільшилися на 238,9%, а у промисловості – на
169,8%, у т.ч. у добувній – на 68,1, переробній – на 265,0, у
виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води – на
93,9%. Результативність же інвестиційної політики у галузі
промисловості кореспондується не лише із кількісними, але й
зі структурними параметрами капіталоутворення (табл. 1).

посилюючої стратегії утворення капіталу, спрямованої на
подолання чинної відтворювальної структури інвестування,
та появу інвестиційно-інноваційних імпульсів розвитку.
Ще одним аспектом аналізу впливу інвестиційної
політики на динаміку національної промисловості є
співставлення обсягів промислового виробництва із обсягами
капіталовкладень, спрямованих у промисловість (рис. 1).
Утім, навіть за більш високих темпів інвестування
порівняно із темпами зростання промислового виробництва, проблему поєднання високої інвестиційної
динаміки з інноваційним наповненням розв’язати не
вдалося. Більша частина інвестицій у промисловість
(до 3/4) надходила у сфери, які за існуючої експортної
моделі були найприбутковішими, але далеко не передовими в технологічному відношенні, оскільки представТаблиця 1

Структура інвестицій у основний капітал за видами промислової діяльності, %
Показник

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Питома вага капіталовкладень у промисловість у загальному обсязі інвестицій в основний капітал

41,9

40,6

38,7

37,2

37,6

35,8

34,1

32,8

40,9

Питома вага капіталовкладень у добувну промисловість
у загальному обсязі інвестицій, спрямованих у
промисловість

31,0

25,3

22,9

22,5

23,1

19,2

18,9

21,9

24,1

Питома вага капіталовкладень у переробну промисловість
у загальному обсязі інвестицій, спрямованих у
промисловість

51,9

55,8

59,1

59,1

63,9

67,2

69,7

63,9

61,3

Питома вага капіталовкладень у виробництво та
розподілення електроенергії, газу та води у загальному
обсязі інвестицій, спрямованих у промисловість

17,1

18,9

18,0

18,4

12,9

13,6

11,4

14,2

14,5

Джерело: розраховано за даними Держкомстату України.

Із наведеного у табл. 1 прослідковується тенденція до зниження частки капіталовкладень у промисловість упродовж
2001–2008 рр.: 32,8% у 2008 р. проти 41,9% у 2001 р. Проте
більше половини інвестицій, спрямованих у промисловість,
освоєно підприємствами переробної промисловості. Разом
із тим рецесія 2009 р. сприяла пожвавленню інвестування
вітчизняної індустрії: питома вага капіталовкладень у цю
галузь у їхньому загальному обсязі становила 40,9%, що
лише на 1 в.п. поступається відповідному значенню 2001 р.
Це свідчить про установлення у промисловості конкуренто-

ляли 3-й уклад, а не сприяли випереджаючому розвитку
підприємств і галузей вищих технологічних укладів. Подолання цієї деформації вимагає послідовної регуляторної
роботи держави у напрямі завоювання вітчизняними
промисловими підприємствами високих конкурентних
позицій. Це передбачає також визначення пріоритетів
для нової інвестиційної моделі, яка допоможе усунути
структурні деформації та диспропорції у промисловості
України.

Рис. 1. Динаміка промислового виробництва та капіталовкладень у промисловість України, у % до 2000 р.
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СТРУКТУРНІ ЧИННИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
На фоні розгортання світової фінансової кризи вагомим дестабілізуючим чинником розвитку економіки
України стали дисбаланси галузевої і технологічної структури економіки, які спровокували надмірну залежність
внутрішньоекономічних процесів від зовнішніх шоків. Базовою передумовою забезпечення стійкої економічної динаміки
та підвищення рівня конкурентоспроможності виробництва
за технологічними параметрами є структурні зміни у виробничому секторі економіки в напрямку переорієнтації на
високотехнологічне виробництво.
В економіці України склалася специфічна ситуація:
при
технологічній
багатоукладності
переважають
низькотехнологічні уклади, давно перевищивши раціональні
межі. Це стримує прогресивні технологічні зрушення,
обумовлює надвиробництво застарілої продукції, не стимулює підвищення рівня національної конкурентоспроможності
на неціновій основі.
При оцінці структури ВВП у термінах теорії трьох
секторів економіки, яка використовується в західній
економічній літературі, привертає увагу значний вклад сфери
послуг в розвинених країнах світу. У структурі ВВП України
досить висока питома вага первинного сектора – 33,8%, у
той час як третинного сектора (сфери послуг) – 55,3%, що в
цілому характерне для країн факторної стадії розвитку. Для
забезпечення збалансованого відтворення необхідно сформувати ядро виробничої структури країни, до якого мають
входити не тільки галузі промисловості, а й виробничої та
соціальної інфраструктури, сфери послуг.
Галузева структура промисловості України обтяжена виробництвом первинних сировинних ресурсів і
напівфабрикатів, зокрема, продукцією металургійного комплексу. В той же час питома вага продукції машинобудування
майже у 3 рази нижча, ніж у розвинених країнах світу. Незважаючи на досить вагому частку обробної промисловості
(81,8%) у структурі промислового виробництва, в її складі
переважають галузі і виробництва із низьким рівнем
технологічної переробки. При такій структурі реального
сектора ефективної економіки очікувати не можна. На те
є об'єктивні умови, а саме: відносно низький рівень валової
доданої вартості на одиницю витрат, характерний для галузей, які займаються видобутком та первинною переробкою
сировини. У структурі випуску валова додана вартість займає
40,3%, у той час як проміжне споживання становить 59,7%.
Це свідчення високої матеріаломісткості вітчизняного виробництва. Тільки шляхом збільшення частки галузей, які
виробляють продукцію із високим ступенем технологічної
переробки і наукомісткості можна кардинально обновити
галузеву структуру, зменшити рівень матеріаломісткості і
енергомісткості виробництва, забезпечити зростання загального рівня конкурентоспроможності національної економіки.
Із точки зору визначення динаміки і сили впливу факторів, за якими здійснюється ранжування країн

у рейтингу глобальної конкурентоспроможності ВЕФ,
існує об’єктивна необхідність застосування показника “ефективність виробничого сектора економіки”. На
сьогодні ефективність галузевої структури економіки в
рейтингу ВЕФ можна оцінити за допомогою показника
“ширина ланцюга доданої вартості”, який включає весь
спектр видів діяльності, необхідних для забезпечення
проходження продуктом чи послугою повного циклу із
моменту створення, через проміжні стадії виробництва і закінчуючи постачанням кінцевому споживачеві та
утилізацією після використання. Відповідно, чим ширший ланцюг, тим більша частка валової доданої вартості
у структурі випуску продукції, тим вища ефективність
виробничого процесу. За цим показником Україна значно відстає не лише від розвинених країн світу, а й від
нових членів ЄС. У внутрішньогалузевому поділі праці
Україна демонструє невигідну спеціалізацію на трудо- та
енергомістких виробництвах, у той час як найприбутковіші
кінцеві етапи у ланцюгу формування доданої вартості
розміщені за кордоном.
Нераціональна структура економіки України провокує
і сировинний перекіс у експорті. Сировинні виробництва
хоча й забезпечують експортний потенціал країни, проте
мають високий рівень капіталомісткості, відволікають значну частку імпортованих паливно-енергетичних ресурсів,
провокують високу вразливість національної економіки
до коливань світогосподарської кон’юнктури. На світових
ринках високотехнологічної продукції і навіть на ринках
традиційних товарів із глибоким ступенем технологічної обробки Україна представлена слабо. При виробництві 0,49%
світового ВВП частка наукомісткої продукції України на
світовому ринку становить 0,05–0,1 %.
Із
огляду
на
це
структурна
перебудова
набуває
вирішального
значення
для
формування
конкурентоспроможності економіки України у системі
світового господарства і повинна здійснюватися у напрямку
зростання питомої ваги наукомістких, високотехнологічних
і конкурентоспроможних виробництв, здатних забезпечити
паритетні умови співпраці на зовнішніх ринках та високу
якість життя громадян своєї країни.
При оцінці рівня конкурентоспроможності країн
в якості додаткового критерію необхідно запровадити
індикатор, який би відображав реальні тенденції галузевих і технологічних трансформацій виробничого сектора економіки. Врахування показників реального сектора економіки та його структурних складових і їхнє
порівняння у розрізі країн дозволить, по-перше, виявити
кращий досвід у даній сфері і використати його для досягнення стійкого економічного зростання і підвищення
добробуту націй; по-друге, вдосконалити методику оцінки
конкурентоспроможності країн з точки зору її адекватності
реальним внутрішньоекономічним процесам.
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УПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА
ПОКРАЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО СТАНУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Рівень номінальної заробітної плати є важливим
соціальним індикатором, чинником, який суттєво впливає
як на діяльність суб’єктів господарювання, так і на
функціонування економіки в цілому. Так, зазначений показник обумовлює об’єми витрат найманих працівників, доходи і прибуток підприємців, споживчий попит, інвестиції,
агрегований випуск продукції, рівень зайнятості. Низький
розмір заробітної плати переважної більшості найманих
працівників є однією з причин невідповідності між заощадженнями та інвестиціями, яка сприяє зростанню безробіття.
Із іншого боку, зниження мотивації праці і кваліфікованого
потенціалу робітників, що виникає за умов економічного спаду і банкрутства промислових підприємств екстраполюється
на період стабілізації та може виявитися чинником послаблення конкурентоспроможності національної економіки, а
отже й стримування економічного піднесення.
Аналіз статистичних даних по Україні свідчить про те,
що в останні два роки співвідношення мінімальної заробітної
плати та прожиткового мінімуму становить близько 80%. Негативно впливає на мотивацію праці вітчизняних робітників
низька частка оплати праці в грошових доходах населення
(менше 45%), на межі якісного життєзабезпечення знаходиться показник питомої ваги витрат на придбання продуктів
харчування в грошових витратах населення.
В Україні щороку виникає питання щодо підняття
соціальних стандартів, у період кризи це питання загострилося. 20 жовтня 2009 року Верховна Рада України прийняла
Закон України “Про встановлення прожиткового мінімуму
і мінімальної заробітної плати”, за яким пропонується встановити прожитковий мінімум із 1 листопада 2009 р. – 701,00
грн, із 1 січня 2010 р. – 825,00 грн, із 1 квітня – 839,00 грн.,
із липня – 843,00 грн, із 1 жовтня – 861,00 грн, із 1 груд-

ня – 875,00 грн. Документ також передбачає встановлення
такого розміру мінімальної заробітної плати : з 1 листопада
2009 р. – 744,00 грн, з 1 січня 2010 р. – 869,00 грн, з 1 квітня –
884,00 грн, з липня – 888,00 грн з 1жовтня – 907,00 грн,
з 1 грудня – 922,00 грн. Як бачимо, визначена законом
динаміка показників прожиткового мінімуму та мінімальної
заробітної плати долає хибну тенденцію, що склалася в
Україні. Так, на 1 грудня 2010 року співвідношення між
мінімальною заробітною платою та прожитковим мінімумом
має становити 105%.
Реалізація передбачених законом доходів повинна
позитивно позначитися на системі соціального забезпечення та захисту; водночас підняття соціальних стандартів
може зумовити зростання цін і відповідно пожвавлення
інфляційних процесів в економіці в цілому. Тому виникає
проблема законодавчого регулювання порядку встановлення та упровадження соціальних стандартів.
На нашу думку, існує необхідність розробки єдиного Закону України про соціальні стандарти. У даному документі
слід визначити загальний порядок встановлення мінімальної
заробітної плати і прожиткового мінімуму, а також застосувати при цьому коефіцієнт охоплення споживчих благ,
необхідних для нормального існування пересічного громадянина. У межах цього закону доцільно встановити чітку
дату визначення розміру мінімальної заробітної плати на
наступний рік; такою датою пропонується визнати 1 вересня кожного року, що передує початку бюджетного процесу.
Отже, механізми впровадження соціальних стандартів в
Україні будуть, як думається, вмотивовувати вітчизняних
робітників покращувати свій рівень освіти, професіоналізму,
кваліфікації, що зробить Україну повноправним суб’єктом
світового технологічного й економічного прогресу.

Рис.1. Співвідношення прожиткового мінімуму та заробітної плати в Україні (2000–2010 рр.)
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ
Промисловість України, як основний виробничий сектор економіки, потребує першочергового запровадження
інноваційного типу розвитку. Проте реалізація цього завдання гальмується внаслідок недостатнього платоспроможного попиту підприємств промисловості на новітні
досягнення науки. Свідчення цього – відносне, а в окремі
роки й абсолютне скорочення обсягів фінансування наукових і науково-технічних робіт, що відбувалося протягом
2001–2008 рр. Аналіз динаміки фінансування внутрішніх
витрат на виконання наукових і науково-технічних робіт
для промисловості свідчить про його номінальне збільшення
у 2008 р. майже у 2,5 раза порівняно з 2001 р., проте під
впливом інфляції відбулося реальне зменшення на 24,2%
(у т.ч. по переробній промисловості – на 27,1, по добувній
промисловості – на 15,7%). Ці негативні тенденції щодо
фінансового забезпечення науки для промисловості наочно демонструються динамікою зміни рівня наукомісткості
валової доданої вартості промисловості. Так, за період 2001–
2008 рр. рівень наукомісткості промисловості скоротився з
2,55% до 1,33%, що зумовлено зниженням наукомісткості
обробної промисловості на 1,92% (з 3,59 до 1,67%) та добувної
промисловості на 0,5% (з 0,94 до 0,44%). Тож фінансових
ресурсів явно недостатньо навіть для збереження колишнього рівня науково-технічної активності у промисловому
секторі економіки, внаслідок чого зростання промислового виробництва відбувається за умов подальшої деградації
науково-технологічного базису.
Науково-технологічна
та
інноваційна
складові
конкурентоспроможності промисловості у національній
економіці не відіграють помітної ролі. Стратегічна
необхідність підвищення науково-технологічного рівня
виробничого потенціалу, як передумови економічного розвитку України, диктує доцільність запровадження системи
заходів щодо удосконалення механізмів фінансування.
Удосконалення фінансових механізмів виступає ключовою передумовою забезпечення інноваційного розвитку.
Підвищення дієвості чинного механізму має передбачати
реформування системи базового бюджетного та програмноцільового фінансування науки, інституціоналізацію державних і недержавних фондів підтримки науки та інновацій,
налагодження державно-приватного партнерства у науковій
та інноваційній сферах, реалізацію комплексу інструментів
економічного стимулювання інноваційних процесів у
господарстві країни. Окреслені напрямки удосконалення
механізму фінансового забезпечення інноваційного розвитку реалізуються через комплекс конкретних заходів, а саме:

– визначення реальних норм бюджетного фінансування
наукової і науково-технічної діяльності (крім видатків на
оборону) не відносно ВВП (як це передбачено у чинному
Законі України “Про наукову і науково-технічну діяльність”,
де йдеться про обов’язок держави здійснювати фінансування
у розмірі не менше 1,7% ВВП країни). Відомо, що ця законодавча норма ніколи не виконувалася через неспроможність
держави на такі витрати. Протягом останніх років у сукупному ВВП частка коштів державного бюджету, що спрямовуються на науку, скорочується. Тож доцільно встановити певний норматив витрат на науку з витратної частини бюджету
країни зі щорічним збільшенням цього нормативу у міру
стабілізації економіки до рівня високорозвинених країн;
– налагодження державно-приватного партнерства
щодо діяльності у сфері науки та інновацій для прискорення
передачі у господарський обіг науково-технічних результатів,
одержаних за рахунок бюджету;
– цільове виділення бюджетних коштів для забезпечення
наукового супроводу найважливіших інноваційних проектів
державної ваги;
– залучення нових фінансових інструментів забезпечення розвитку інноваційних секторів економіки. Зокрема,
сприяння перерозподілу інвестиційних потоків за посередництва венчурних фондів інноваційного розвитку, створення необхідних інституційних передумов (прийняття та
запровадження в дію Закону України “Про венчурні фонди інноваційного розвитку”). Окрім того, стимулювання
розвитку лізингу, кредитування та страхування ризиків
наукомістких проектів, а також підтримки на конкурсній
основі науково-технічних та інноваційних проектів;
– модернізацію ринків капіталу на підставі законодавчого та інституційного забезпечення діяльності інвестиційних
компаній, інститутів спільного інвестування, пенсійних
фондів та страхових компаній для акумуляції сукупних
національних накопичень та спрямування їх у інноваційний
розвиток реального сектора економіки;
– створення сприятливих умов оподаткування для залучення у науку коштів промислових підприємств, банків,
іноземних замовників і приватних осіб;
– розширення дії податкових і митних пільг щодо стимулювання і підтримки наукової та інноваційної діяльності
в усіх секторах економіки.
Реформування чинного фінансового механізму забезпечення інноваційного розвитку має створити передумови для
науково-технічного забезпечення перетворення національної
економіки у високотехнологічну і конкурентоспроможну.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Финансовый кризис 2007–2008 гг. еще раз продемонстрировал ключевую роль финансовых институтов в создании, распространении и усилении негативных системных флуктуаций. Во многом эти тенденции обусловлены
эндогенной институциональной системой взаимодействия
на финансовых рынках, направленной преимущественно
на сокращение издержек и качественное и количественное
увеличение предлагаемых финансовых продуктов. В связи с
этим последние десятилетия финансовый мир развивался в
условиях непрерывных финансовых инноваций и усиливающейся дерегуляции финансовых рынков, стимулирующей
эндогенную направленность финансовых институтов и их
оторванность от пространства реальной экономики.
Поэтому на этапе посткризисного восстановления в ресурсах инвестиционно-инновационного характера необходимо сопряжение финансовых инноваций с потребностями
реальной экономики. Прежде всего – формирование эффективной структуры ответственного финансового посредничества и создание системы финансовых инструментов,
обеспечивающих реализацию инновационных программ в
украинской экономике. Главную роль в этом процессе должно сыграть государство – путем создания институциональноправовой системы обеспечения инновационного развития.
М.Кастельс писал: “Для понимания отношений между технологией и обществом важно помнить, что роль государства,
тормозящего, ускоряющего или возглавляющего техноло-

гическую инновацию, является решающим фактором всего
процесса развития, фактором, организующим и выражающим суть социальных и культурных сил, доминирующих в
данном пространстве и времени”. Поэтому именно государство создает или способствует созданию институционального пространства для инноваций.
В последние годы в инновационной сфере ведущих развитых стран наметилась тенденция преобладания частного
сектора в финансировании научных исследований и разработок. В США, которые являются безусловным лидером по
объемам венчурного капитала, 70% всех новых рабочих мест
создают 4% наиболее быстро растущих фирм, большинство
из которых поддерживаются венчурным капиталом. Однако,
принимая во внимание сложившуюся в украинской экономике преимущественно банковскую модель финансирования,
необходимо создание условий формирования и развития
венчурного банковского инвестирования. Учитывая мировую практику развития венчурного бизнеса как долгосрочных рисковых инвестиций, необходимо создание специализированных банковских учреждений с участием государства
для минимизации рисковой составляющей инвестирования
в инновационные проекты. Такая практика инновационного
развития обеспечит успешную реализацию проектов в приоритетных направлениях, а также будет стимулировать наиболее динамично развивающиеся отрасли, обеспечивающие
стране международную конкурентоспособность.

Яременко В. Г., канд. экон. наук,
ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК ОБЪЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Глубокие социально-экономические преобразования,
происходящие в Украине, процесс становления рыночных
структур обуславливают необходимость изменения роли
государства в экономике. Значимость всестороннего исследования государственного регулирования инвестиционной
деятельности определяется тем, что управление инвестициями – важнейшее средство структурного преобразования
производственного и социального потенциала Украины,
повышения его эффективности, проведения действенной
антициклической и социальной политики. Постепенное
преодоление кризисных явлений, характеризующее современное экономическое состояние нашей страны, должно
найти концентрированное отображение в инвестиционной
деятельности.
Особая инвестиционная роль государства в рыночной
системе выражается в том, что кроме функции собственно
инвестиционной деятельности, государство как субъект
является источником инвестиционной политики, то есть
системы мероприятий, изменяющих и развивающих инвестиционную среду. Совмещение в одном субъекте двух различных инвестиционных функций (инвестора как такового
и источника всеобщих условий инвестирования) является
осложняющим фактором, как с точки зрения теоретического анализа, так и с точки зрения практической организации
инвестиционной политики государства. Всякий раз государство вынуждено решать сложную задачу оптимизации: находить оптимальный уровень реализации собственных интересов и обеспечивать благоприятные условия инвестирования
для всех групп инвесторов.
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В условиях присущего переходной системе кризиса социальности сохранение и самовоспроизводство государства как основы социума актуализирует особый характер
государственных институтов в ущерб его основному назначению. Внешне это иногда проявляется как откровенно
корыстное поведение бюрократического аппарата, или как
игнорирование государством интересов населения и отдельных социальных групп.
Участие государства в социальных функциях и гарантиях направлено на формирование благоприятной социальной
среды инвестиционной деятельности. Социальные гарантии
для незащищенных слоев населения должны сопровождаться не поощрением социального иждивенчества, а наоборот,
стимулированием профессиональной, региональной и социальной мобильности экономически активного населения;
необходимо поощрять распространение и повышать социальный престиж предпринимательского поведения. С этой
точки зрения допускаемая государством практика фактического подавления мелкого и среднего предпринимательства с
помощью дестимулирующей налоговой системы, тотального
контроля со стороны самых разных функциональных органов государственной власти антисоциальна и антиинвестиционна. Дерегулирование экономики в разумных пределах
(то есть в пределах повышения социальной и инвестиционной эффективности исполнения всеобщей функции государства) – реальный путь укрепления государственности.
Важно не допустить монопольного господства различных
групп политических, отраслевых, региональных или корпоративных интересов в национальной политической системе.

Решающий фактор активизации инвестиционной деятельности – выравнивание предельной эффективности
капитала и нормы банковского процента. В конкретной
украинской ситуации снижение инфляции дает для этого необходимую макроэкономическую предпосылку. Но
вторжением на финансовый рынок с высокодоходными
государственными ценными бумагами правительство
сводит этот шанс на нет. Для активизации инвестиций
необходимо вывести с финансового рынка высокодоходные ценные бумаги с низким риском, так как при такой
альтернативе капитал не пойдет в более рискованную
и менее доходную сферу. В противном случае даже при
низкой инфляции роста реальных инвестиций не будет,
поскольку предельная эффективность капитала остается
ниже нормы дохода использования денег в сферах, альтернативных реальному сектору экономики. Инвестици-

онная активность в условиях низкой инфляции может
наступить и без активной инвестиционной политики
государства. Но процесс этот будет более вялым, длительным, чем при инвестиционной активной политике
государства в условиях сложившегося дисбаланса между
товарной и денежной массой и образования больших резервов незанятых ресурсов.
Поэтому государству как никогда важно подняться
как над частными (групповыми, отраслевыми, местными,
клановыми, корпоративными и т.д.) интересами, так и над
собственно государственными особыми и текущими интересами в инвестиционной деятельности, чтобы сформировать
стратегическую структурную позицию национальной экономики, рассчитанную на длительную стабилизацию и упрочение конкурентоспособности в глобальной хозяйственной
системе.

Ануфрієва К.В., аспірант,
ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”
КРЕДИТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ДОСВІД АТ “УКРЕКСІМБАНК”
Важливу роль у залученні ресурсів на зовнішніх ринках
капіталу з метою фінансування інноваційних програм промислових підприємств України відіграє АТ “Укрексімбанк”1.
Банк бере участь у кількох програмах фінансування.
Реалізація спільної з ЄБРР2 Програми підвищення
ефективності
використання
енергетичних
ресурсів
українськими підприємствами3 обсягом 50 млн дол. США
передбачає надання приватним підприємствам середньота довгострокових кредитних ресурсів для впровадження
ними проектів у галузі промислової енергоефективності та
відновлюваних джерел енергії. Сума позик підприємствам
не перевищуватиме 5 млн дол. США. Кредити надаються
за привабливими пільговими відсотковими ставками, на
конкурсних засадах, що сприятиме забезпеченню високої
якості проектного портфеля. Під час реалізації проектів із
підвищення енергоефективності значна увага приділяється
охороні навколишнього середовища. Завдяки реалізації
Програми енергоефективності в Україні на цей час вже зекономлено загалом близько 890 тис. Мвт енергії на рік.
Кредитна угода між АТ “Укрексімбанк” та Північним
інвестиційним банком (Nordic Investment Bank)4 на суму
50 млн дол. США передбачає реалізацію проектів у сфері
охорони навколишнього середовища (термін фінансування
до 8 років). Кошти позики підуть на фінансування проектів
із переоснащення та модернізації вітчизняних об’єктів
промислової галузі з метою підвищення ефективності
їхнього виробництва, зниження рівня енергоспоживання, а
також зменшення кількості шкідливих викидів у атмосферу.
Із метою підтримки середньо- та довгострокових
інвестиційних проектів середніх та малих підприємств, АТ
“Укрексімбанк” уклав угоду з Kreditanstalt fuer Wiederaufbau

(KfW) у 1998 р. на початкову суму 15,34 млн євро. За рахунок коштів іноземної фінансової установи “Укрексімбанк”
надає прямі субкредити та субкредити через інші банки
на модернізацію виробничих потужностей вищевказаних
підприємств, розширення їхньої діяльності шляхом закупівлі
споруд, обладнання, транспортних засобів тощо. У рамках угоди здійснено 175 проектів на загальну суму 31,7 млн евро. Нова
подібна угода підписана у 2008 р. на суму 40,0 млн євро5.
АТ “Укрексімбанк” є одним із провідних банків в Україні,
що здійснюють фінансування експортних та імпортних
операцій за рахунок коштів іноземних фінансових установ
шляхом надання продуктів із торговельного фінансування та
за використання документарних та гарантійних інструментів.
Серед послуг, що пропонує АТ “Укрексімбанк”, зокрема
експортні та імпортні документарні акредитиви, різні види
банківських гарантій, документарне інкасо, а також продукти
короткострокового торговельного фінансування відповідно
до окремих контрактів за рахунок чистих кредитних ліній
більш ніж 110 іноземних фінансових установ у країнах
контрагентів (клієнтів) банку (передімпортне та передекспортне, пост-імпортне та пост-експортне фінансування).
В окремих випадках торговельне фінансування може
здійснюватися на термін 3–5 років, залежно від контракту та
домовленості з іноземним банком6.
Із метою розширення можливостей фінансування
торгівлі, АТ “Укрексімбанк” підписав низку документів7 із
Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) на
забезпечення участі у Програмі сприяння торгівлі (TFP).8
У лютому 2008 р. профільний журнал “Trade & Forfaiting
Review” визнав “Угодою року” операцію з передекспортного
Джерело: http://www.eximb.com/eng/profile/performance/sme/.
Джерело: http://www.eximb.com/ukr/corporate/trade/ebrr/.
Відновлювана кредитна угода (RCA), за якою ЄБРР надає
відновлюваний кредит для подальшого передекспортного та постімпортного фінансування, а також рефінансування клієнтів АТ
“Укрексімбанк” та надання факторингових послуг терміном на 1–3 роки.
Гарантійна угода з торговельного фінансування, відповідно до якої
АТ “Укрексімбанк” є банком, що випускає інструменти торговельного
фінансування на користь підтверджуючого банку проти гарантії ЄБРР.
Угода з АТ “Укрексімбанк” у якості підтверджуючого банку, за
якою АТ “Укрексімбанк” бере участь у TFP шляхом підтвердження
інструментів торговельного фінансування, випущених банками визначених третіх країн, проти гарантій ЄБРР.
8
Програма сприяння торгівлі ЄБРР спрямована на підтримку
торгівлі з ЦСЄ та СНД через надання гарантій ЄБРР міжнародним
підтверджуючим банкам. У програмі беруть участь більше 100 випускаючих банків регіону разом із близько 630 підтверджуючими банками зі всього світу (http://www.ebrd.com/apply/trade/index.htm).
АТ “Укрексімбанк” приєднався до даної програми у 2007 р.
5

АТ “Укрексімбанк” – універсальна кредитно-фінансова установа із 100% державного капіталу. Банк входить до групи найбільших
системних банків України, має найрозгалуженішу в Україні мережу
банків-кореспондентів, яка включає понад 800 банківських установ у
різних країнах світу (http://www.eximb.com/ukr/about/).
2
Європейський банк реконструкції та розвитку – найбільший
фінансовий інвестор в Україну, який станом на січень 2008 р. виділив
понад 3,2 млрд євро на впровадження понад 160 проектів (www.ebrd.
com).
3
Джерело: http://www.eximb.com/ukr/corporate/loans/energo/.
4
Північний інвестиційний банк (Nordic Investment Bank) –
міжнародна фінансова установа, власниками якої є вісім країн
Північної Європи: Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія,
Фінляндія, Швеція та Естонія. Банк фінансує проекти в приватному
та державному секторах як у країнах-учасницях, так і за їхніми межами. Північний інвестицій банк має найвищі кредитні рейтинги, AAA/
Aaa від агентств Standard & Poor’s и Moody’s (http://www.eximb.com/
ukr/about/press/2008/07/02/432/).
1
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фінансування на користь клієнта АТ “Укрексімбанк” “Азовзагальмаш” за участі фінансуючого банку SMBC Dubai та
за умови часткового покриття гарантією ЄБРР у рамках
Програми сприяння торгівлі; а в травні АТ “Укрексімбанк”
у рамках даної Програми отримав нагороду ЄБРР за найкращу операцію з експортного фінансування.
АТ “Укрексімбанк” єдиний із українських банків учасник Проекту розвитку експорту (EDP) Міжнародного
банку реконструкції та розвитку (МБРР) – спеціальної
інвестиційної програми, за якою надаються кредитні ресурси,
здійснюється технічна та інформаційна підтримка українських
підприємств-експортерів. Кредитна угода у рамках Проекту
підписана ще у 1997 р. на початкову суму 60 млн дол. США
та 7,7 млн євро, і на теперішній час у Проекті було задіяно 32
підприємства різних секторів економіки, а кредитні ресурси
повністю використані до липня 2004 р. Другий проект розвитку експорту (EDP 2) обумовлював загальну суму доступних
кредитних коштів у 154,5 млн дол. США з метою середньо- та
довгострокового кредитування приватних експортерів за умови здійснення оцінки окремих проектів експорту з огляду на
принципи охорони навколишнього середовища9.
9

Джерело: http://www.eximb.com/eng/profile/performance/devel/.

АТ “Укрексімбанк” також є одним із основних українських
банків, визнаних у якості прямого позичальника та гаранта у
процесі надання середньо- та довгострокового структурного фінансування відомими іноземними експортними кредитними агенціями, що забезпечують страхове покриття
операцій банку. До переліку таких агенцій, зокрема входять:
COFACE (Франція), EULER HERMES KreditversicherungsAG (Німеччина), JBIC та NEXI (Японія), KEXIM (Корея),
SACE (Італія), SINOSURE (Китай), USEXIM (США)10.
Загалом, враховуючи чималий позитивний досвід
АТ “Укрексімбанк” у організації та обслуговуванні
зовнішнього фінансування для кредитування інвестиційних
потреб промислових підприємств України, доцільно
активніше використовувати його можливості і досвід його
фахівців у сприянні кредитуванню проектів, які передбачають технологічну модернізацію вітчизняних промислових підприємств. Це допоможе поширенню впровадження енергоощадливих технологій та підвищенню
конкурентоспроможності підприємств.

10

Джерело: http://www.eximb.com/eng/profile/performance/eca/.

Овчарова Л.П.,
ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
Розгортання глобальної фінансово-економічної кризи
зумовило розвиток кризових явищ в економіці України та
вкрай негативно позначилося на макропоказниках.
Глобальні макроекономічні дисбаланси, що виникли в
результаті нестабільного зростання світових цін на сировину, існування надлишкової ліквідності на світових ринках
капіталу, а також внутрішніх структурних диспропорцій,
закладені у докризовий період, негативно позначилися на
українській економіці.
Пік негативних змін припав на останній квартал 2008 р.
Із серпня 2008 р. у економіці України почали розвиватися
негативні тенденції, до яких у вересні–листопаді додалися уповільнення темпів економічного зростання та спад у
промисловості, різке посилення нестабільності валютного
ринку, погіршення стабільності на ринку банківських кредитів
та депозитів, наростання негативних очікувань суб'єктів ринку. Про посилення негативних тенденцій свідчать статистичні
дані: приріст ВВП у річному вимірі знизився до 2,1%, від’ємне
сальдо поточного рахунку становило -7,2% ВВП, валовий
зовнішній борг перевищив 100 млрд дол. США.
Моніторинг стану промисловості в період світової кризи показав, що вже в серпні–листопаді 2008 р. в українській
економіці різко скоротилися обсяги виробництва у
експортоорієнтованих галузях національної економіки.
У вересні 2008 р. порівняно із вереснем 2007 р. падіння в
металургії становило 17%, у жовтні – 35,6, у листопаді –
48,8, хімічній та нафтохімічній промисловості – відповідно
2,1, 19,2 та 35,2%. Скорочення виробництва цих галузей
по ланцюжку міжгалузевих зв’язків потягло за соб ою
падіння виробництва коксу та продуктів нафтопереробки – відповідно 22,3, 43,9 та 11,6%; добуванні корисних копалин (крім паливно-енергетичних) – на 2,3, 20,6 та 60,2%
відповідно.
У цілому обсяги виробництва у промисловості скоротилися у вересні на 4,5%, у жовтні – на 19,8, у листопаді – на 28,6%.
Фінансово-економічна криза суттєво погіршила
фінансові результати українських підприємств, що є показовим індикатором масштабу економічної рецесії у країні.
На кінець 2008 р. фінансовий результат від звичайної
діяльності до оподаткування зменшився порівняно із минулим роком більш ніж удвічі і становив 57,9 млрд грн. У 2008
р. частка збиткових підприємств становила 33,9%, зокрема у
промисловості цей показник сягнув 41,3%.
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господарської діяльності на кінець 2008 р. акумулювалися у
запаси готової продукції. Виник дефіцит ліквідних коштів,
що в більшості галузей реального сектора спричинило нарощування дебіторської та кредиторської заборгованості.
Станом на 01.10.2008 року дебіторська заборгованість
підприємств зросла на 33,6% порівняно з початком року і
становила 706,7 млрд грн.
Різке погіршення фінансового стану підприємств
наприкінці 2008 р. не лише відобразилося на їхній здатності
виконувати власні зобов’язання, а й стало причиною згортання інвестиційної діяльності, скорочення зайнятості та
зниження бюджетних надходжень.
Найбільш негативно рецесійні процеси позначилися на металургійній, хімічній та машинобудівній галузях.
Найбільше скорочення експорту продукції відбулося в
листопаді 2008 р.: чорних металів – на 57,7%, транспортних
засобів – на 45,8, мінеральних добрив – на 50%.
Експорт України постраждав не лише через світовий
економічний спад, але також через посилення протекціонізму
і збільшення потужностей у ряді країн – найважливіших
імпортерів української продукції. Значне падіння обсягів промислового виробництва у 2008–2009 рр. є закономірний результат якості економічного зростання в Україні, що мало місце
у докризовий період і зумовлене: структурною деформацією
промисловості; неефективною інвестиційно-інноваційною
політикою; негативним впливом монополізму; незбалансованою конкурентною політикою; низькою продуктивністю праці;
високою енергомісткістю промислового виробництва; зростанням цін на український експорт; вузькою спеціалізацією
зовнішньої торгівлі; високим внутрішнім попитом, що стимулювався м’якою монетарною політикою; істотним збільшенням
банківського кредитування за рахунок іноземного капіталу.
Відновленню економічного зростання у середньостроковій перспективі перешкоджають як внутрішні, так і
зовнішні чинники, тому необхідні невідкладні заходи із виправлення ситуації.
Для повернення на шлях економічного зростання недостатньо просто вирішити викликані світовою фінансовою
кризою проблеми. Поряд із розв’язанням непростих
внутрішніх завдань Україні також доведеться протистояти
труднощам, викликаним зміною ситуації на міжнародних
ринках у ряді ключових для неї галузей, враховувати посилення міжнародної конкуренції та протекціонізму.

Сакун І.Ю., аспірант,
ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

СТАН ХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА І ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
Хімічна промисловість в Україні відноситься до числа базових – таких, що визначають розвиток національної
економіки. Через освоєння нових хімічних технологій та виробництво нових конструкційних матеріалів із заздалегідь
заданими властивостями, що веде до суттєвого зниження
ресурсомісткості економіки та прогресивних якісних зрушень, хімічне виробництво покликане відіграти унікальну
роль у підвищенні ефективності та конкурентоспроможності
національної економіки. Завдяки цьому стан хімічної
галузі та сприяння її розвиткові завжди перебувають серед
пріоритетів промислової політики держави.
На хімічну галузь припадає 4,4% (40323 млн грн) від загального обсягу промислової продукції України, реалізованої
у 2008 р. У 2001–2007 рр. її питома вага у промисловості

коливалася в інтервалі 4,3–5,0%. У 2007 р. хімічна галузь
України нараховувала 1654 підприємства, на яких працювало 138,8 тис. осіб (у 2002 р. – 1542 підприємства й 167,9 тис.
осіб). За січень–жовтень 2009 р. обсяг реалізації продукції
хімічної галузі становив 24541,6 млн грн, або 4,7% від загального обсягу промислової продукції країни, який, у свою
чергу, становив лише 71,4% обсягу за січень–жовтень 2008 р.
Однак хімічна промисловість залишається шостою за значенням галуззю української індустрії. Як така вона помітно
впливає й на фінансові результати діяльності промисловості
(табл.).
У роки економічного піднесення хімічна галузь
здійснювала зростаючий позитивний вплив на фінансові
результати усієї промисловості, у кризовий період від’ємний

Таблиця
Фінансові результати діяльності підприємств промисловості України та хімічного виробництва
Показники

Січень-жовтень
2009

2006

2007

2008

Промисловість, усього, млн грн

34699,6

43700,9

20243,2

- 480,5

Хімічне виробництво, млн грн

1370,3

2169,7

2148,3

- 2374,4

3,9

5,0

10,6

494,1

Хімічне виробництво / промисловість, усього, %
Джерело: Держкомстат, розрахунки автора

фінансовий результат у хімічному виробництві став одним із
вагомих чинників утворення від’ємного фінансового результату усієї промисловості, перевищивши останній більш ніж
у 4,9 раза. Стримуючим фактором розвитку вітчизняного
хімічного виробництва стало зростання собівартості його
продукції через шокуючі ціни на сировину, особливо на природний газ. Вітчизняні підприємства відчувають значний
конкурентний тиск підприємств Росії, Білорусі та Узбекистану, де вартість природного газу є значно нижчою.
У структурі експорту за 2008 р. на хімічну промисловість
припадало 7,5% (за січень–жовтень 2009 р. – 6,5%). Хімічні
комбінати у 2008 р. експортували продукції на 5045,3 млн дол
США (у січні–жовтні 2009 р. – на 2057,1 млн грн, або 45,6%
до відповідного періоду 2008 р.). Витримувати конкуренцію
із зарубіжними компаніями на внутрішньому та зовнішньому
ринках удається лише за окремими позиціями. Технології,
які використовуються вітчизняними хімзаводами, у цілому
застаріли, а капіталовкладення у галузь різко скоротилися.

Брак фінансових коштів і обладнання для впровадження нових технологій є основною проблемою української хімічної
промисловості. Як наслідок, вона експортує в основному
продукцію перших хімічних переділів.
На динаміку хімічної галузі у 2009 р. позитивно вплинуло те, що для підтримки її підприємств уряд вжив антикризових заходів, а саме – щодо реалізації природного газу
за зниженими цінами. Саме це дозволило підприємству
“Сумихімпром” відновити роботу на початку жовтня, а ВАТ
“Рівнеазот” – на початку листопада. Отже, сталий розвиток
і підвищення конкурентоспроможності української хімії
вимагає виваженої та своєчасної підтримки її державою з
допомогою важелів інноваційно-інвестиційної промислової
політики, щоб утвердити позитивну тенденцію збільшення
частки вітчизняної та скорочення частки імпортованої
хімічної продукції на внутрішньому ринку України через
модернізацію обладнання та впровадження нових хімічних
технологій.
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Степаненко Б. В., аспірант,
ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України

“ЗЕЛЕНИЙ БІЗНЕС” ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ
РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Сьогодні відбувається становлення нової світової
економічної системи, яка базується на енергозберігаючих
та екологічно чистих технологіях. Вона потребує запровадження нових форм діяльності, враховуючи зміни, що
відбуваються в глобальному середовищі. За таких умов “зелений бізнес” є стратегічним напрямком розвитку економік
країн світу. Саме ця сфера економіки наразі розвивається
прискореними темпами і в першу чергу завдяки тому, що
сучасний інноваційний потенціал зосереджений, зокрема, і
в сфері “зелених технологій”.
На сьогоднішній день розвиток “зеленого бізнесу” можна назвати напрямом майбутнього тому, що він:
– сприяє розвитку інновацій та в багатьох випадках є їх
рушійною силою;
– створює додаткове джерело прибутку для трьох
учасників процесу: інвестора, підприємства задіяного в зеленому бізнесі та держави;
– має високий коефіцієнт віддачі інвестицій;
– вирішує екологічні, соціальні, економічні та інші проблеми людства.
У індустріальних країнах розвиток “зеленого бізнесу”
розпочався ще у 80 х роках ХХ ст., коли з’явилися перші закони щодо гарантування ціни на виробництво електроенергії
з відновлюваних джерел. Саме створення законодавчої

бази сприяло розвитку цього напрямку виробництва
електроенергії та тепла. В Україні ж такий закон був прийнятий лише у 2009 р., але в результаті фінансової кризи та
недосконалості зазначених у законі схем гарантування ціни
“зелений бізнес” так і не почав розвиватися.
Також світове суспільство все більше сприяє покращенню екологічної ситуації, особливо у сфері промислового виробництва. Так, наприклад, для вимірювання
ступеня
забруднення
навколишнього
середовища
використовується показник обсягу викидів CO2, який є
найбільшим саме у промислових підприємств. Європейські
країни, які ставлять за мету зниження рівня цих викидів,
намагаються стимулювати зниження виробництва товарів
та послуг із найбільшими показниками викидів, або сприяють перенесенню таких підприємств за межі ЄС. За таких умов Україна може стати європейським “придатком”,
куди буде перенесено найшкідливіші виробництва, що
надалі негативно позначиться на здоров’ї як суспільства,
так і економіки.
Саме тому впровадження “зеленого бізнесу” є для України
стратегічним завданням, оскільки має беззаперечні переваги та несе економічну стабільність, адже потенційних та
доволі необхідних напрямків розвитку “зелених технологій”
у нашій державі є багато.

Морозова О.Г., аспірант,
ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”
НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
На рубежі ХХ–ХІ ст. світова ринкова система зазнала суттєвих трансформацій внаслідок формування
мережевої економіки та зміни технологічних укладів господарювання. Зазначені модифікації посилили конкурентний тиск на суб’єктів ринку, обумовили появу нових методів економічного суперництва і тим примусили
підприємства постійно перебувати у пошуку нових шляхів
підвищення своєї конкурентоспроможності. На сучасному етапі інтелектуальний капітал стає могутнім важелем
економічного розвитку, а нематеріальні активи як частина цього капіталу поступово стають дійовим засобом
підвищення ринкової вартості фірми, а отже й формування
високого рівня її конкурентоспроможності.
Успішна адаптація вітчизняних підприємств до нових
умов господарювання передбачає упорядкування нормативних засад їхньої діяльності до міжнародних та європейських
вимог. Перші кроки у цьому напрямку в Україні вже
здійснено. Так, нормативне введення нематеріальних активів
у бухгалтерський оборот підприємств було започатковано
у 1993 р.; згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку поняття “нематеріальний актив” визначається
як актив, котрий не має матеріальної форми, може бути
ідентифікований (відокремлений від підприємства) та
утримується підприємством із метою використання протягом більше одного року (або одного операційного циклу,
якщо він більше одного року) для виробництва, торгівлі, в
адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам [1].
Нематеріальними активами фірми є права на використання об’єктів промислової та індивідуальної власності, а
також інші майнові права (організаційні витрати на створення підприємства; права на користування землею та іншими
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природними ресурсами; авторські права; права на користування іншими нематеріальними ресурсами) [2].
Окремі елементи нематеріальних активів мають
особливості правового захисту. Так, власники об’єктів
промислової власності отримують виключні права на їхнє
використання за допомогою патентів на винахід, промисловий зразок, корисну модель, а також свідоцтва на товарний
знак. Ноу-хау, раціоналізаторські пропозиції, гудвіл, які є
власністю підприємства, не мають спеціального правового
захисту. Але розголошення їх може нанести шкоду інтересам
власника. Тому вони є складовою частиною так званої
комерційної таємниці підприємства [3].
Нематеріальні активи здатні відігравати суттєву
роль у підвищенні конкурентоспроможності діючих
підприємств. За умов насиченості ринку різноманітними
товарами
підприємство
повинно
удосконалювати можливості щодо пропонування, просування та
реалізації своїх товарів або послуг. Володіння ліцензією
надає її власнику виключне право використання певного технічного досягнення і тому забезпечує йому певні
конкурентні переваги. Зареєстроване найменування та
місцезнаходження виробника завжди гарантує споживачу особливі, елітарні, а іноді унікальні властивості товару
чи послуги, що також підвищує конкурентоспроможність
фірми [4].
У той же час фахівці зазначають, що існуюча в Україні
система обліку нематеріальних активів є недосконалою та
потребує коригування у контексті Міжнародних стандартів
фінансової звітності [4, с.36]. Крім того, суттєва проблема
для вітчизняних підприємств – визначення справедливої
вартості їхніх нематеріальних активів внаслідок відсутності
в Україні відновлених ринкових структур і відносин.

Розв’язання зазначених проблем є резервом підвищення
конкурентоспроможності вітчизняних суб’єктів.
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У КНИГОВИДАВНИЧІЙ СФЕРІ
В Україні книговидавнича справа відзначається низькими показниками випуску. Одна із головних причин цього – навала імпортної продукції, до якої вітчизняний ринок виявився не готовим, і відсутність дійової державної
підтримки. За офіційними даними частка імпорту становить
близько третини загального товарообороту друкованих видань, а за даними Української асоціації видавців та книго
розповсюджувачів, – близько 80% [1; 10].
В Україні державна політика у книговидавничій справі
здійснюється шляхом податкового, митного, валютного та
інших видів регулювання, а також шляхом державного замовлення на видання книжкової продукції [2]. Державне
замовлення включає виготовлення підручників, соціальнозначущих книг за програмою “Українська книга” та іншої
друкованої продукції за державний кошт. У 2008 р. було заплановано виготовити 10914,15 тис. примірників друкованої
продукції вартістю 219 219,4 тис. грн, або 7,9% всього державного замовлення. У грошовому еквіваленті обсяг держзамовлення у 2008 р. більший ніж у 2007 році на 11%, а у натуральному – менший на 23% [4 ; 5].
Бюджетні кошти за програмою “Українська книга” використовуються для випуску: видань для дітей та юнацтва; творів класиків української літератури та лауреатів
Національної премії ім. Т.Шевченка; творів класиків
зарубіжної літератури (у перекладі українською мовою);
науково-популярних видань; довідкових та інформаційних
видань (енциклопедії, довідники, словники тощо); видань
мовами національних меншин України [6]. В Україні також
діють податкові пільги для книговидавців. Але книговидавничий бум з прийняттям пільг не відбувся, тому що увели їх
із запізненням, коли вітчизняний ринок уже був наповнений
імпортною продукцією.
В Україні відсутня державна програма з підтримки
книговидавничої справи. У 1995 р. була прийнята “Державна
програма розвитку національного книговидання і преси на
період до 2000 року” [8]. Але у повній мірі її не реалізували
– профінансовано було всього 13% і поставлених цілей, як,
наприклад, випуск 7 книг на душу населення, досягнуто не
було [3, с. 23 ; 7 ; 9, с. 289].
Першочергового вирішення потребують такі проблеми
книговидавничої сфери України, зокрема: низькі показники
випуску книжкової продукції, наплив імпорту, нерозвинена система книгорозповсюдження, застаріла технічна база
галузі, – а ситуація впродовж останніх років не змінюється.
Тож вітчизняна видавнича справа потребує дійової державної
підтримки і реалізації комплексної державної програми за наступними напрямками: проведення всеукраїнських проектів

та заходів із популяризації читання; пільгове кредитування
видавничих проектів, спрямованих на розвиток культури;
розвиток мереж книгорозповсюдження; створення сприятливих умов для оновлення технічної бази галузі; підтримка
бібліотек; проведення маркетингових досліджень книжкового ринку; стимулювання інвестиційної та спонсорської
діяльності у книговидавничій сфері.
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УПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛІНГУ РИЗИКІВ НА
НЕФІНАНСОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ
Ключові аспекти впровадження системи контролінгу
ризиків – інструментальний
(розробка методології,
оптимальної для обліку та аналізу ризиків підприємства)
та інституційний (така організація системи, яка своєчасно
забезпечує всі центри відповідальності інформацією про ризики). Критерій ефективності – забезпечення максимально
повного виконання задач контролінгу ризиків (визначення
ризиків, оцінка, складання звітності щодо ризиків) за умов
оптимізації витрат на його впровадження.
Перша фаза контролінгу ризиків – ідентифікація – визначення всіх істотних для компанії ризиків на ранніх стадіях
їхнього виникнення. Базується на систематизації ризиків
за попередньо визначеними для підприємства їх зонами та
формуванні категорій ризиків із подальшою деталізацією до
окремих їх видів. Найефективніші інструменти: мозковий
штурм (із письмовою фіксацією ідей), таблиці порівнянь
(переліки ризиків), метод Делфі, система попереджуючих
показників (демонструє синергічний ефект від поєднання
класичних систем ризик-менеджменту та контролінгу). Визначенню ризиків сприяє саме прозорість планування окремих показників, а контролінг ризиків сприяє інтерпретації
відхилень. Максимальний ефект досягається шляхом
комбінованого використання зазначених інструментів.
Друга фаза, оцінка – визначення кількісної характеристики окремого ризику підприємства та їхньої сукупності.
Основні параметри – ймовірність реалізації ризику та величина можливого наслідку (збитку). При цьому ефективним
є використання розширеного інструментарію класичного
контролінгу – сценарного планування (визначення для кожного параметра системи інтервалу відхилень, причинами
яких є ризики підприємства).
Особливу увагу доцільно приділити концепції at Risk
(Value та Cash Flow). Показник Value at Risk – величина
негативної зміни показника ризику, яку підприємство за певний проміжок часу із заданою ймовірністю не перевищить.
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Його оптимально використовувати щодо ринкових ризиків
– цінового, валютного, відсоткового. Управлінські рішення
приймаються на основі динаміки показника VaR щодо встановлених для нього лімітів.
Зважаючи на необхідність єдиного критерію оцінки,
пропонується використовувати величину грошового потоку та показник Cash Flow at Risk (CFaR) – міру оцінки
майбутніх грошових потоків, недоотримання частини яких
внаслідок дії ризиків із заданою імовірністю не перевищить
розрахованої величини. Показник дозволяє оцінити загальний ризик компанії, враховуючи не лише фінансові ризики.
Для розрахунку необхідно визначити модель впливу ризикфакторів на грошові потоки підприємства, та розробити її
схему з урахуванням специфіки діяльності підприємства.
У цілому необхідно перейти від аналізу умовно-постійних
грошових потоків до таких, які зумовлені ризик-факторами
і мають імовірнісний характер. Поєднуючи ризик-фактори
із грошовим потоком, CFaR сприяє вирівнюванню останніх
шляхом оптимізації ризиків, пов’язуючи ризик-менеджмент і
загальне управління фінансовою безпекою на підприємстві.
Третя фаза контролінгу ризиків – складання звітності –
розробка форматів ризик-звітності з подальшим наданням її
центрам фінансової відповідальності.
Найбільш ефективним при організації системи
контролінгу ризиків на підприємстві є синтез підходів, який
дозволяє децентралізувати процес ідентифікації ризиків і
централізувати оцінку та управління ризиками.
Література
1. Reichmann Th. Risikohaftung, Risikomanagement und
Risiko-Controlling. In; Controlling. – 18.IG. – Heft7. – S.339.
2. Winter P. Managerial Risk Accounting and Control – A
German perspective/ MPRA Paper No. 8185, posted 09. –
2008 – April. – http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8185/

