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EKONOMICZNE NAUKI 

 
REGIONALNA EKONOMIKA 

*116971* 
К.э.н. Коротаева Е.А. 

Удмуртский государственный университет, Россия 
 

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ  
В РАЗВИТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 
Одной из особенностей современного этапа управления в Российской Фе-

дерации является преимущественное определение потребностей населения и 
стремление решать проблемы посредством участия самого населения. Предпо-
лагается, что инструментом реализации нужд местных сообществ станет инсти-
тут местного самоуправления как неотъемлемый элемент гражданского обще-
ства. В частности, такая миссия служила ориентиром в начале реформы мест-
ного самоуправления, связанной с принятием Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ [1].  

Изначально реформа декларировала оптимизацию бюджетных отношений 
между уровнями бюджетной системы Российской Федерации (государствен-
ным и муниципальным), а также совершенствование доходных и расходных 
полномочий (потоков финансовых ресурсов) между руководителями государст-
венного и муниципального уровней.  

При этом законодательством РФ определены собственные и регулирую-
щие доходы бюджетов. Собственные доходы (виды доходов, закрепленных за-
конодательством РФ на постоянной основе полностью или частично за соответ-
ственными бюджетами) делятся на две составляющие: 

- налоговые (закреплены за соответствующими бюджетами); 
- неналоговые (от использования и продажи имущества, оказания платных 

услуг и другие).  
Важно отметить, что финансовая помощь из бюджета другого уровня бюд-

жетной системы не является собственным доходом соответствующего бюджета. 
К регулирующим доходам бюджета относятся федеральные и региональ-

ные налоги и иные платежи, по которым устанавливаются нормативы отчисле-
ний (в процентах) в бюджеты субъектов РФ или местные бюджеты на очеред-
ной финансовый год, а также на долговременной основе (не менее чем три го-
да) по разным видам таких доходов [2].  

На практике собственными налоговыми доходами целесообразно считать 
налоги, в полном объеме поступающие в соответствующий бюджет (то есть по 
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схеме «один налог – один бюджет»). Именно они могут служить основой для 
оценки экономического потенциала муниципальных образований, а также для 
непосредственной реализации функции самоуправления как таковой.  

 Налоговым кодексом РФ к местным налогам, зачисляемым в бюджет 
сельских поселений по нормативу 100 процентов, относятся земельный налог и 
налог на имущество физических лиц (статья 15) [3].  

Казалось бы, доходы на выполнение закрепленных законом полномочий 
являются достаточными. Однако на практике реализация обозначенных зако-
ном действий – процесс достаточно сложный. Основными причинами этого 
представляются следующие:  

- количественный параметр (в результате реформирования в Российской 
Федерации было образовано беспрецедентно большое количество муниципаль-
ных образований) (по состоянию на 1 января 2011 года в РФ было зарегистри-
ровано более 23 тыс. муниципальных образований, в том числе более 19 тыс. 
сельских поселений) [4]; 

- качественный параметр (изначально уровень развития муниципальных 
образований был чрезмерно разным – некоторые муниципалитеты были готовы 
к реформированию, другие – нет); 

- монофокусность реформы (учитывая объективные различия муниципаль-
ных образований, необходим мультифокусный подход, учитывающий разнооб-
разие местных сообществ);  

- дифференцированный ресурсный потенциал муниципальных образова-
ний даже в пределах одного региона (в начале реформы не учитывался ресурс-
ный потенциал муниципальных образований, который сильно варьируется в за-
висимости от региона, местоположения, наличия производственного ядра, 
управленческих кадров, инфраструктуры и других факторов). 

Одним из важнейших ресурсов на уровне сельских поселений является 
земля. Поскольку Налоговым кодексом РФ земельный налог относится к собст-
венным налогам муниципальных образований (сельских поселений), представ-
ляется целесообразным определить долю земельного налога в общих доходах 
местных бюджетов (таблица 1). Для анализа выбраны показатели в среднем по 
сельским поселениям трех муниципальных районов Удмуртской Республики:  

- Дебесского района; 
- Игринского района; 
- Шарканского района.  
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Таблица 1  
Доля земельного налога в общих доходах местных бюджетов – в среднем  
по сельским поселениям муниципальных районов (данные за 2010 год) 

 
Название муници-
пального района 

Доходов – 
всего, тыс. 
руб. 

Доля до-
ходов – 
всего, % 

Земельный 
налог, тыс. 
руб. 

Доля земельного на-
лога в общих доходах 
бюджета, % 

По сельским поселе-
ниям Дебесского 
района 

32027 100 2079 6,5 

По сельским поселе-
ниям Игринского 
района 

104799 100 5655 5,4 

По сельским поселе-
ниям Шарканского 
района 

55763 100 3612 6,5 

 
На основании данных табл. 1 видно, что в разрезе сельских поселений рас-

сматриваемых муниципальных образований доля земельного налога в общих 
доходах местных бюджетов незначительна и не достигает даже десятой части 
доходов (в среднем около 6 процентов).  

Вторым собственным источником доходов бюджетов сельских поселений, 
утвержденным Налоговым кодексом РФ, является налог на имущество физиче-
ских лиц. В таблице 2 определена доля налога на имущество физических лиц в 
общем объеме доходов местных бюджетов сельских поселений. 

Таблица 2 
Доля налога на имущество физических лиц в общих доходах местных 

бюджетов – в среднем по сельским поселениям муниципальных районов 
(данные за 2010 год) 

 
Название муни-
ципального рай-
она 

Доходов – 
всего, тыс. 
руб. 

Доля до-
ходов – 
всего, % 

Налог на иму-
щество физиче-
ских лиц, тыс. 
руб. 

Доля налога на иму-
щество физических 
лиц в общих доходах 
бюджета, % 

По сельским посе-
лениям Дебесского 
района 

32027 100 1635 5,1 

По сельским посе-
лениям Игринского 
района 

104799 100 3824 3,6 

По сельским посе-
лениям Шаркан-
ского района 

55763 100 2541 4,6 
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На основании данных табл. 2 следует вывод о несущественной доле налога 
на имущество физических лиц в общих доходах бюджетов сельских поселений. 
Показатель в среднем ниже земельного налога и колеблется в пределах от 3,6 
процента по поселениям Игринского района до 5,1 процента по сельским посе-
лениям Дебесского района. 

Для объективной оценки необходимо свести данные по двум налогам – зе-
мельному и налогу на имущество физических лиц – в одну таблицу и проанали-
зировать долю собственных доходов бюджетов сельских поселений, которые в 
объеме 100 процентов (следовательно, гарантированно и долгосрочно) посту-
пают в местные бюджеты (таблица 3). 

Таблица 3 
Доля собственных доходов в общих доходах местных бюджетов –  
в среднем по сельским поселениям муниципальных районов  

(данные за 2010 год) 
Название му-
ниципального 
района 

Доходов – 
всего, тыс. 
руб. 

Доля 
доходов 
– всего, 
% 

Сумма земельного 
налога и налога на 
имущество физиче-
ских лиц, тыс. руб. 

Доля земельного нало-
га и налога на имуще-
ство физических лиц в 
общих доходах бюдже-
та, % 

По сельским по-
селениям Дебес-
ского района 

32027 100 3714 11,6 

По сельским по-
селениям Иг-
ринского района 

104799 100 9479 9,0 

По сельским по-
селениям Шар-
канского района 

55763 100 6153 11,1 

 
Как показывают данные табл. 3, в совокупности земельный налог и налог 

на имущество физических лиц как собственные источники доходов местных 
бюджетов по своему объему незначительны (около 10 процентов). Следова-
тельно, указанные источники не могут гарантировать качественное выполнение 
задач муниципалитетами и не являются гарантом реализации всех обозначен-
ных законодательством полномочий на местном уровне.  

Таким образом, доля собственных доходов с расходами местных бюджетов 
сельских поселений несопоставима. Реально местные бюджеты (без финансо-
вой поддержки других уровней бюджетной системы РФ) могут реализовать за 
счет собственных финансовых источников незначительную долю определен-
ных законодательством полномочий. 

В связи с этим, сложившуюся на сегодняшний день систему в отношении 
некоторых муниципальных образований можно назвать «квазисамостоятельно-
стью» муниципальных образований. 

«Nauka i inowacja – 2012» • Volume 6. Państwowy zarząd 

 99

Социологи института социально-политических исследований РАН выяви-
ли целых 24 показателя, по которым происходит необратимый процесс разру-
шения России. Многие высшие руководители России высказывают или под-
держивают мысль о будущем России как сырьевом придатке Запада.  

В России реализуется послевоенная директива руководителя политической 
разведки США Аллена Даллеса: «Человеческий мозг, сознание людей способны к 
изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и 
заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих единомыш-
ленников, своих союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгры-
ваться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на 
земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания» [6]. 

Есть ли выход из создавшейся ситуации? В этом плане имеются разные ре-
комендации, касающиеся изменений в системе высшего руководства. С ними 
нельзя не согласиться, однако трудно верить в возможность реализации, если 
учесть, что высшее руководство само является объектом манипулирования и не 
способно предпринять кардинальных мер по решению актуальных проблем. 
Можно верить лишь в народ, который самоорганизуется и обустроит свою 
жизнь по своему усмотрению. 
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риалов ЦРУ стало известно, что нет никакого глобального потепления, средняя 
температура на планете сохраняется, происходят лишь перемещения, т.е. на од-
ной территории становится теплее, на другой – холоднее. Возникает вопрос: 
«Кому надо такое манипулирование массовым сознанием и для чего?» Ответ 
один – для сохранения экономического господства. 

В социальном манипулировании на общенациональном уровне широко 
распространен также механизм обмана, являющийся разновидностью комму-
никации. Особенность его – в умышленном искажении или умолчании инфор-
мации. Примером манипулирования с использованием механизма обмана в на-
чале 90-х годов является ваучеризация, скрытая причина которой – завладеть 
общенародной собственностью.  

Социальное манипулирование широко используется в избирательных кам-
паниях, в основе которых все те же механизмы обмана, построенные по прин-
ципу: «Чем больше наглых, откровенно лживых  обещаний, тем больше гаран-
тий на победу». Избиратели не знают истинной сущности личности кандидатов, 
а главное – их реальных программ. Теледебаты строятся таким образом, чтобы 
«столкнуть лбами» кандидатов вместо того, чтобы обсудить программы дейст-
вий. Зачастую они превращаются в словесную потасовку. 

Манипулирование осуществляется не только внутри страны. По отноше-
нию к России его механизмы используются далеко за ее пределами. Россия са-
ма стала объектом манипулирования со стороны США и Западной Европы. Их 
цель ясна – превратить Россию в сырьевую базу и в рынок сбыта низкокачест-
венной продукции. Но за этой целью, лежащей на поверхности, имеется иная, 
скрытая, более глубинная цель – это изменение ДНК с помощью генетически 
модифицированной продукции. С этой целью используются зарубежные техно-
логии производства продуктов питания, которые содержат пищевые добавки, 
медленно, но верно разрушающие организм. 

Манипулирование коснулось и духовной элиты, интеллектуального потен-
циала России. Механизмы: доведение до унизительной нищеты с тем, чтобы про-
изошел отток духовного потенциала в зарубежные страны. Сейчас в системе обра-
зования предполагаются серьезные изменения, которые приведут в целом к сни-
жению уровня образованности и создадут еще более благоприятные условия для 
оттока талантливой молодежи из России. Скрытой целью при этом является ли-
шение страны будущего, сокращение населения, по разным данным от 20 до 50 
млн. человек. Такое количество жителей не способно удержать территориальное 
пространство России, которое постепенно будут заселять народы других стран.  

В.П. Пугачев [6] пишет, что по американским рецептам и на основе реко-
мендаций МВФ за годы правления Б. Ельцина в России был создан механизм 
скрытого национального самоуничтожения. Основой реализации этой про-
граммы является уничтожение природных ресурсов, постепенная деградация и 
вымирание населения.  
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Таким образом, в процессе развития реального местного самоуправления 
существует множество проблем. Однако, самоуправление как волеизъявление 
народа, проживающего на определенной территории, при условии соблюдения 
прав и выполнения обязанностей есть неотъемлемый элемент цивилизованного 
развития, а также гражданского общества. В связи с этим представляется, что 
повышение эффективности местного самоуправления в Российской Федерации 
должно предполагать:  

- использование ресурсного подхода (на основе анализа ресурсов и спо-
собностей муниципальной экономики. Предлагается рассматривать муници-
пальное образование как совокупность ресурсов и способностей, определяю-
щих его стратегию и эффективность деятельности. В соответствии с ресурсным 
подходом, эффективное развитие предполагает оценку и дальнейшее использо-
вание имеющихся ресурсов и ресурсного потенциала субъекта хозяйствования 
с учетом его конкурентных преимуществ); 

- мультифокусность реформ (нужно учитывать разнообразие местных со-
обществ); 

- предпочтительное использование управленческого ресурса; 
- закрепление источников и финансовых полномочий за муниципальным 

уровнем (в первую очередь – усиление налогового потенциала, а также закреп-
ление источников финансовых ресурсов на долгосрочной основе); 

 – развитие инвестиционного потенциала территорий (развитие малых предпри-
ятий, заинтересованность их в сотрудничестве с органами местного самоуправления, 
создание условий для повышения социальной ответственности бизнеса); 

- использование непосредственно потенциала самоуправления (способно-
стей населения, человеческого ресурса); 

- мотивационный ресурс (заинтересовать людей в экономическом, соци-
альном, образовательном, демографическом, культурном, инфраструктурном, 
научном развитии территории).  

 
Литература: 
1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации: Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 31 

июля 1998 года № 145-ФЗ.  
3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1: Федеральный закон 

от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются социально-экономические аспекты регулирова-

ния инновационной деятельности в регионе, в том числе, основные виды и спо-
собы регулирования инновационной деятельности, сущность инновационной 
политики в регионе, структура стратегии инновационного развития региона, 
технология разработки стратегии инновационного развития. На примере Став-
ропольского края был проведен анализ инновационной политики в регионе, ко-
торый позволил выявить: основные направления реализации инновационной 
политики; факторы, стимулирующие и тормозящие инновационную деятель-
ность; приоритеты инновационного развития. 

 
Abstract 
In article social and economic aspects of regulation of innovative activity in the 

region, including, main types and ways of regulation of innovative activity, essence 
of innovative policy in the region, structure of strategy of innovative development of 
the region, technology of development of strategy of innovative development are 
considered. On an example of Stavropol Krai the analysis of innovative policy in the 
region which allowed to reveal was carried out: main directions of realization of in-
novative policy; the factors stimulating and braking innovative activity; priorities of 
innovative development. 

  
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационная политика, 

стратегия инновационного развития. 
 Keywords: innovative activity, innovative policy, strategy of innovative devel-

opment. 
 
Эффективное социально-экономическое развитие страны не может реали-

зовываться без интеграции ее территориальных образований в единое макро-
экономическое и социальное пространство. В современной России регион как 
субъект становится одним из главных участников инновационных социально-
экономических преобразований. 
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се участвуют социальные институты, прежде всего СМИ, транслирующие цен-
ности и нормы, угодные правящей элите. Они создают извращенные представ-
ления о социальной действительности в области политики, экономики и обще-
ства в целом. В современной России в сознании людей создается модель нега-
тивизма, апатии, безысходности, тупиковости существования, в результате чего 
с 90-х годов произошел резкий скачек суицида, алкоголизма, наркомании, бан-
дитизма, детской беспризорности.  

Социальное манипулирование представляет собой глубоко продуманную и 
целенаправленную систему, которая имеет свою структуру, этапы и механизмы. 
Оно опирается на самозаблуждение человека, на то, что люди сами по себе мани-
пулятивны. Их манипулятивность основана на стремлении избежать негативных 
ситуаций, которые могут повлечь за собой эмоциональные стрессы, депрессии. 
Субъекты (индивиды, социальные группы, общности) становятся приверженцами 
социальных мифов, разоблачение которых показывает их иллюзорность. 

В современной России манипулятивные техники широко используются в 
межличностном общении и на общенациональном уровне. Наиболее популяр-
ным в манипулировании на общенациональном уровне является сильнейший и 
изощренный механизм фиксации сознания на прошлых событиях, скрытой 
целью которого является переключение мышления. Манипуляторам известно, 
что человек, зафиксированный на прошлом, не способен творить будущее. 
Внимание его застревает на событиях прошлого, он перестает замечать проис-
ходящие актуальные процессы, не придает им значения. В этом состоянии че-
ловека легко «оболванить».  

Последние несколько лет интенсивно используется СМИ фиксация созна-
ния человека на проблеме конца света. Такая техника рассчитана на отказ от 
перспективы будущего развития, на то, что человек начинает жить одним днем, 
формируется индифферентное отношение ко всему происходящему, реальность 
теряет свою актуальность. Чувство безысходности и тупиковости не дает жить 
полноценной жизнью, активно вмешиваться в социальные процессы. 

Типичным для сегодняшнего дня на мировом уровне является создание чув-
ства безысходности и тупиковости существования человека с помощью трансля-
ции идеи «Конца света» 21 декабря 2012 года. При этом выдвигаются самые раз-
ные версии причинности, одна из которых - календарь древнего народа майя, а 
также «парад больших планет», которые должны в этот день выстроиться в один 
ряд и нарушить работу всех или почти всех технических механизмов цивилиза-
ции. Излюбленным приемом является и ссылка, якобы, на глобальное потепле-
ние, которое приведет к ледниковому периоду и погубит планету. 

Разумеется, все эти и другие приемы можно рассматривать как предупре-
ждение человечеству ради сохранения жизни на Земле. Однако манипуляторы 
явно перестарались и, понимая это, теперь «идут на попятную». Так, распро-
страняется мнение, что народ майя ошибся, якобы, современные ученые про-
считали, что «парад планет» будет в 2161 году. Кроме того, из архивных мате-
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мадського контролю та чітке визначення його процедур забезпечить його ма-
ксимальну корисність та запобігання можливій деструктивності. 
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СОЦИАЛЬНОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ  

 
Потребность в обмане как методе государственного управления определя-

ют, по мнению В.П.Пугачева, следующие факторы: острота реальных, объек-
тивных противоречий между управляющими и управляемыми, которая зависит  
в первую очередь от степени социального неравенства; осознание и восприятие 
этих противоречий, степень конфликтности общества; тип политической сис-
темы, имманентные ей механизмы разрешения конфликтов, форм и способов 
предотвращения политического протеста; ресурсные возможности управляю-
щих использовать обман [4]. 

 Социальное манипулирование представляет собой непосредственное или 
опосредованное воздействие правящей элиты на социальные группы (малые и 
большие), на все общество с целью достижения своих намерений, планов, про-
грамм, которые расходятся с официально провозглашаемыми. Это скрытое управ-
ление психикой и поведением людей с целью принуждения их действовать вопре-
ки собственным интересам и актуальным желаниям. Основными каналами мани-
пулирования являются сознание, подсознание, индивидуальное поведение и пове-
дение личности в массе. Воздействие на них осуществляется с помощью трех ос-
новных методов: убеждения, внушения и поведенческого влияния.  

Приемами массового манипулирования являются: обман, программирова-
ние психики, массовое внушение и зомбирование, гипноз, дезинформация, 
умалчивание, запуск слухов, «промывка» мозгов, «оболванивание», осуществ-
ляемые в целях обеспечения лояльности и формирования нормотипической 
личности, удобной правящему меньшинству. Манипулирование является одним 
из механизмов социализации личности, т.е. формирования социального типа 
личности, соответствующего конкретной социальной ситуации. В этом процес-
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 Инновационное развитие региона тесно связано с его социально-
экономическим состоянием и назревшими в нем проблемами. Именно на решение 
таких проблем ориентируется стратегия осуществления инновационных реформ, 
преобразование сложившихся форм, методов и организации управления в регионе. 

В современных условиях проблема разработки эффективной стратегии ин-
новационного развития региона является актуальной, поскольку каждая терри-
ториальная единица имеет свои отличительные черты, обусловленные геополи-
тическим положением, социально-экономическими, природными, политиче-
скими, этническими и другими факторами. Необходимость применения страте-
гического планирования в регулировании инновационной деятельности региона 
на сегодняшний день не вызывает сомнения, но эффективность этой стратегии 
будет зависеть от широкой совокупности региональных факторов и проблем.  

 Инновационная деятельность объединяет в себе множество различных со-
ставляющих – это производство нового знания, новых товаров, услуг, подго-
товку кадров и многое другое. На наш взгляд, одним из важнейших типов ин-
новационной деятельности является регулятивная инновационная деятельность, 
т.е. деятельность по поддержанию и развитию связей между различными вида-
ми, элементами, компонентами инновационной деятельности [1].  

Эффективное осуществление инновационной деятельности требует орга-
низационного, экономического, финансового, нормативно-правового регулиро-
вания процессов создания и распространения инноваций:  

 
Виды регулирования Способы регулирования 

Организационное регулирование инно-
вационной деятельности 

 развитие инновационной инфра-
структуры;  
  обеспечение приоритета инноваци-

онной деятельности;  
 моральное поощрение авторов инноваций; 
 содействие модернизации; 
 развитие интеграционных процессов; 
 развитие международных связей 

Экономическое и финансовое регули-
рование инновационной деятельности 

 развитие предложения инноваций; 
 расширение спроса на инновации;  
 содействие конкуренции в инноваци-

онной сфере;  
 развитие предпринимательства;  
 обеспечение занятости в инноваци-

онной сфере; 
 развитие лизинга наукоемкой про-

дукции; 
 инвестиции в инновации, повышение 

их эффективности;  
 создание благоприятного инвестици-

онного климата 



Materiały VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji 

 10 

Нормативно-правовое регулирование 
инновационной деятельности 

 охрана прав и интересов субъектов 
инновационной деятельности; 
 охрана прав владения, пользования и 

распоряжения инновациями;  
 защита промышленной, интеллекту-

альной собственности; 
 развитие договорных отношений 

 
Высшей формой регулятивной инновационной деятельности является вы-

работка и проведение инновационной политики, которая строиться на основе 
системного подхода предполагающего не только органическое сочетание и 
комплексность различных видов регулирования инновационной деятельности, 
но и единство регулятивной инновационной деятельности на всех уровнях (го-
сударства в целом, на региональном уровне, на уровне отдельного предприятия, 
организации, учреждения), тесную взаимосвязь и согласованность всех управ-
ленческих инструментов и решений.  

Инновационную политику в регионе можно рассматривать как систему це-
левых установок, основой которых является выявление комплекса мероприятий, 
направленных на реализацию задач инновационного развития с учетом рацио-
нального использования социально-экономического потенциала территории. 

Стратегия инновационного развития региона должна включать в себя сле-
дующие основные компоненты (рисунок 1) [2]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Структура стратегии инновационного развития региона 
 

Миссия инновационного развития региона 

Цели и задачи инновационного развития 

Приоритеты инновационного развития  

Основные направления деятельности 

Механизмы реализации стратегии инновационного 
развития 

Критерии и показатели результативности стратегии 
инновационного развития 
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інститути громадянського суспільства. І громадський контроль є одним з осно-
вних засобів такого узгодження. 

Громадський контроль є потужним фактором залучення індивідуумів до 
демократичних групових процесів, що дозволяє їм набувати цінного досвіду 
та навичок артикуляції і реалізації власних інтересів у поєднанні з інтере-
сами громади. З метою посилення суспільної значущості громадського сек-
тора як одного з інститутів публічної влади, суб'єкти громадського контролю 
мають бути уповноваженими звертатися для представлення та захисту прав 
громади до Конституційного Суду, Президента, органів виконавчої влади 
вищого рівня про визнання тих чи інших актів органів влади незаконними, не-
ефективними, недоцільними та їх скасування. Не реагування або неналежне 
реагування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх 
посадових осіб на такі звернення суб'єктів громадського контролю має перед-
бачати відповідні санкції. 

На сьогодні, існує проблема недостатньої розробленості теоретичних ос-
нов здійснення громадського контролю, що суттєво зашкоджує впровадження 
різних його форм у суспільне життя. Зокрема, такі форми громадського конт-
ролю, як громадські слухання, громадська експертиза, участь громадськості у 
роботі колегіальних органів при органах влади взагалі (за рідкісними ви-
нятками) не мають законодавчо-процедурного забезпечення. А це порушення 
норм Конституції фактично позбавляє громадськість брати активну участь в 
управлінні місцевими справами. 

Принциповим кроком до встановлення чіткого громадського контролю за 
владою є її інформаційна прозорість, відкритість і доступність для громадян. 
В країні не повинно бути ні для кого монополії на інформацію, інформація 
має бути відкритою для всіх. Для цього в Інтернеті мають бути створені сайти 
органів влади усіх гілок і рівнів з розміщенням на них інформації про всі ас-
пекти діяльності, зокрема: проекти актів, ухвалені акти та інформація про 
хід їх виконання, результати голосування на засіданнях (сесіях) відповідного 
органу. При цьому доступ до розміщених в Інтернеті відомостей має бути без-
коштовним, а інформація – повною, вичерпною і постійно оновлюваною. 
Тим самим Інтернет, по суті, створює принципово нове середовище у взаїмо-
відносинах громадян, суспільства і держави. 

Механізми здійснення громадського контролю слід включити у статути 
територіальних громад, регламенти діяльності місцевих рад та їх виконкомів. 
Координацію здійснення громадського контролю на певній території та надан-
ня необхідної інформаційно-методичної допомоги громадським контролерам 
має здійснювати відповідна Громадська рада або спеціалізований незалежний 
аналітичний ресурсний центр. Результати громадського контролю повинні ре-
гулярно розглядатись Уповноваженим з прав людини відповідного рівня, а 
щорічна доповідь за наслідками громадського контролю – представлятися на 
розгляд відповідної місцевої ради. Саме системний характер організації гро-
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ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
 
Одним з видів зовнішнього контролю у системі публічної влади є громадсь-

кий контроль, за допомогою якого оцінюється діяльність органів влади, 
підприємств, організацій та установ з надання адміністративних та соціальних по-
слуг населенню, виконання соціальних програм. Характерною особливістю цього 
контролю є те, що він здійснюється безпосередніми споживачами вказаних послуг 
та їх об'єднаннями, які організаційно не підпорядковані органам влади.  

Природа громадського контролю походить від взаємовідносин влади і 
громади. Оскільки розвиток суспільства відбувається за умов єдності та боро-
тьби протилежностей між соціумом та державою, між прагненням до необ-
меженої свободи та необхідністю обмежень в ім'я організації суспільного 
життя, своє основне завдання громадська еліта бачить у приборканні автокра-
тичної експансії держави, а державна еліта – у приборканні охлократичних 
тенденцій соціуму [1, с. 337]. Шляхом збалансування цієї системи стриму-
вань та противаг забезпечується сталий розвиток суспільства. 

Головна мета громадського контролю – усунення та попередження при-
чин, які породжують цю невідповідність, забезпечення додержання об'єкта-
ми контролю відповідних норм – писаних та неписаних. Крім того, на дум-
ку російської дослідниці Е. Маштакової, завдання громадського контролю по-
лягає у тому, щоб не допустити дій контрольованих суб'єктів за межами за-
конності й правопорядку, попередити можливі відхилення від намічених ці-
лей, а також інтересів суспільства та його суб'єктів, а у разі появи цих відхи-
лень усунути їх негативні наслідки [2, с. 29]. 

Громадський контроль є не тільки невід'ємною складовою державного 
управління та місцевого самоврядування, але й найважливішим чинником 
розвитку громадянського суспільства. Він потрібен перш за все самій публіч-
ній владі, щоб підвищити ефективність своєї діяльності та забезпечити дода-
ткові заходи її захисту від захоплення впливовими політичними й еконо-
мічними групами. Крім того, для свого успішного функціонування і розвитку 
влада гостро потребує постійного узгодження своїх дій із суспільними потре-
бами та інтересами, які виражаються населенням як безпосередньо, так і через 
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Одной из положительных тенденций разработки и реализации инноваци-
онной политики в России является тот факт, что практически каждый регион 
разрабатывает собственные стратегии, концепции и программы инновационно-
го развития. Стратегия инновационного развития региона должна строиться на 
основе системного подхода. Технология разработки подобной стратегии вклю-
чает в себя следующие этапы: 

- анализ функционирования социально – экономического комплекса ре-
гиона, его роли и места в инновационном развитии страны; 

- оценка регионального потенциала, предпосылок и возможностей иннова-
ционного развития; 

- определение перспективных направлений инновационного развития ре-
гиона с использованием имеющихся преимуществ и создание новых; 

- выбор инструментов воздействия на социально-экономическое развитие в 
инновационном ключе; 

- совмещение региональных приоритетов инновационного развития с фе-
деральными [2]. 

Инновационная политика Ставропольского края формируется с учетом 
единой государственной научно-технической политики и реализуется исходя из 
признания приоритетности инновационной деятельности для повышения кон-
курентоспособности отечественной продукции, обеспечения устойчивого эко-
номического роста, повышения уровня и качества жизни населения Ставро-
польского края [3]. 

Инновационная политика Ставропольского края реализуется по следую-
щим направлениям: создание благоприятной экономической и правовой среды 
в отношении инновационной деятельности; создание и развитие инновацион-
ной инфраструктуры; создание системы государственной поддержки коммер-
циализации результатов интеллектуальной деятельности; развитие малого и 
среднего предпринимательства в научно-технической сфере [3]. 

Особенности инновационной деятельности в Ставропольском крае обу-
словлены его региональной спецификой. И здесь можно выделить ряд факторов 
как стимулирующих инновационную деятельность, так и препятствующих ее 
эффективному осуществлению:  

 
Факторы, стимулирующие инноваци-

онную деятельность 
Факторы, тормозящие инновационную 

деятельность 
 значительный научно-технический 

потенциал, высокая концентрация ра-
ботников, занятых в креативных про-
фессиях; 
 наличие ряда высокотехнологичных 

производств общероссийского и миро-
вого уровня; 
 выгодное географическое положе-

 отсутствует целостная региональная 
инновационная система, в том числе: це-
лостная система поддержки инноваци-
онных проектов на всех этапах их реали-
зации; единая для всего региона инфра-
структура инновационной деятельности; 
недостаточно эффективная работа ре-
гиональной сети трансфера технологий; 
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ние позволяющее: позиционировать 
Ставропольский край как Северо-
Кавказский межрегиональный центр 
инноваций и инновационной деятель-
ности; рассматривать Ставропольский 
край как Северо-Кавказский транс-
портный узел и развивать инновации в 
области транспорта; развивать иннова-
ционные технологии в коммуникаци-
онных и информационно-
телекоммуникационных отраслях и 
создать на территории края Северо-
Кавказский телекоммуникационный 
узел; развивать инновации в курортно-
туристической сфере; 
 наличие соседних регионов с разви-

тым промышленным комплексом, что 
создает возможности для внедрения 
инновационных разработок; 
 наличие региональной нормативно-

правовой базы в области регулирования 
и поддержки инновационной деятель-
ности; 
 высокая емкость регионального 

рынка инноваций в агропромышленном 
и курортно-туристическом комплексах 

 

ряд важных финансовых механизмов 
стимулирования инновационной дея-
тельности; система статистического уче-
та результатов инновационной деятель-
ности на региональном уровне; 
 не созданы условия для ориентации 

краевых предприятий и организаций на 
отечественную прикладную науку как 
источник инноваций, что привело к фак-
тической ориентации предприятий в 
сфере технологической модернизации 
преимущественно на импортные техно-
логии; 
 недостаточный уровень развития 

промышленности, особенно в области 
глубокой переработки сельскохозяйст-
венной продукции, что сужает рынок 
инноваций на территории края; 
 недостаточная развитость системы 

профессиональной подготовки и пере-
подготовки кадров для инновационной 
сферы, отсутствие механизма закрепле-
ния выпускников учреждений профес-
сионального образования на предпри-
ятиях инновационной сферы; 
 недостаточный спрос на инновацион-

ные разработки со стороны реального сек-
тора экономики 

 

 Исходя из указанных особенностей, определяются приоритеты территори-
ального развития инновационной деятельности в Ставропольском крае, глав-
ным из которых является – создание эффективной региональной инновацион-
ной системы (рисунок 2), которая создаст благоприятную внешнюю среду и 
сформирует внутренние стимулы для роста социального капитала, технологи-
ческой модернизации традиционных производств и развития отраслей новой 
экономики. 
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processes haven’t acquired sufficient scale and doesn’t have influence on economic 
development [3]. 

The market competitiveness in Ukraine is law, but the country has a huge potential. 
One of the most important parts of market competitiveness in Ukraine is the 

biggest human’s capital. It is characterized by the huge professional quality and high 
education which is the important factor of our country, because it can guarantee suc-
cess in modern world economy.  

To achieve the level of competitiveness of Ukrainian economy it is necessary to 
make changes to the legislation, to encourage technological modernization of produc-
tion and innovation, including the Tax Code of Ukraine by introducing innovative 
benefits that in the future would allow the state to raise the economic level of our 
country. 

In future it is needed to increase the budget financing of science at least twice 
more to achieve European Standards – 1% GDP at the expense of budget [5]. 

The main perspectives for future competitiveness of Ukraine in real sector is 
providing reforms of higher education, increasing financing of scientific inventions 
for energy and resource technology by budget of all levels, founding of techno parks 
and clusters, fastering developing the venture capital companies [2]. 

The results of the analysis show that Ukraine has a high potential, but the com-
petitiveness economy in Ukraine is low, the economy needs complex structure recon-
struction, which includes innovation development of high technology branches of 
economy, to minimize part of raw material in all GDP. For increase of competitive-
ness of Ukrainian economy it is necessary to work out the strategy. 
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Competitiveness is an important factor for the development of our country too, 
while it characterizes the level of the society and increase of competition that im-
proves the living standards for citizens. 

Relevance of market competitiveness is predetermined by a lot of problems in 
Ukrainian economy, which amplified by the economic crisis. One of the most serious 
problems is the low competitiveness of national products. 

The questions of market competitiveness have been analyzed in works by 
M.Porter, Dg.Sux, M.Fridmen, Dg.Kans, I.Marshal, O.Amosha, M.Butko and others. 

The goal of this article is to research the level of competitiveness of Ukrainian 
economy and to define the main stages of its huge potential. 

Competitiveness of the country is an ability of it to amount and support high 
temps of economic increase that expressed in steady GDP growth per capita [1]. 
Level of development of any country is competitiveness index in correlation with 
other countries because it means that they have more chances for economic develop-
ment, so competitiveness and economic increase are interconnected concepts. 

Basic core in definition of economics’ competitiveness in modern condition is 
direct connection with capacity of the national economy. That’s why for providing 
competitiveness any country needs to create conditions for fast and stable develop-
ment of productivity of labour. 

Competitiveness of national economic can be achieved by expense of country’s 
national resources and by development of new knowledge and technology. Nowa-
days, Ukraine uses the first way exporting Ukrainian products, where the biggest part 
of it belongs to metal, mineral resources and herbal products. 

Modern economic situation of Ukraine is characterized by inefficient using of its 
economic potential. 

The main index, which could characterize economic potential and level of com-
petitiveness in quantitative expression, is the level of the GDP, which is lower then in 
other countries. It is in 12,2 times lower then in Luxemburg, 7 times the then in USA 
and 2,2 times the then in Russia. In general in facts of IMF in 2010 Ukraine was on 
the 102 place among 183 countries in the level in the real GDP [4]. 

The national economic of Ukraine has low technical and technological level, charac-
terized by a significant deterioration of fixed assets, lack or low level of innovation. 

For the development of Ukrainian production many energy and raw materials 
are used, and it has a huge coast, the economy has old fixed assets and technology, 
and the fact that all are done to reduce the market competitiveness. 

The leading international organizations, which define the level of market competi-
tiveness, are World Economic Forum and The International Institute for Management 
Development (IMD). This level could be determined by different methodises. 

According to report of «Global inspection competitiveness 2011-2012», Ukraine 
took place number 89 among 142 world countries in GIC and it is near African’s 
countries. Ukraine has the lowest place by «State and social organization» and «Ef-
fectiveness of commodity» and the highest place by the rate of it. The innovation 

«Nauka i inowacja – 2012» • Volume 6. Ekonomiczne nauki 

 13

 
 

Рисунок 2. Структура региональной инновационной системы 
 
Обобщенная структура инновационной системы состоит из 5-и подсистем, 

выполняющих следующие функции: 
1. Система научного и технического образования – развитие социального 

капитала на основе непрерывного образовательного процесса, позволяющего 
объединить потребности развития личности и требования рынка труда.  

2. Система генерации знаний – повышение конкурентоспособности научно-
образовательного комплекса региона и создание условий для его воспроизводства 
на основе интеграции научно-исследовательской и образовательной деятельности, 
использование достижений исследований научных центров, отраслевой и вузов-
ской науки для обеспечения уровня образования в ВУЗах Ставропольского края, 
соответствующего мировому уровню развития науки и технологий.  

3. Система генерации технологий – стимулирование создания технологий 
для отраслей новой экономики, в которых потенциал знаний трансформируется 
в коммерческие продукты с высокой нормой добавочной стоимости, стимули-
рование развития малого и среднего бизнеса в инновационной сфере. 

4. Система технологического перевооружения предприятий – формирова-
ние и реализация региональных программ по созданию и освоению на предпри-
ятиях края высокопроизводительных, экологически чистых и ресурсосбере-

ИННОВАЦИОНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
 Финансовая: банки; венчурные фонды; фонды прямых инвестиций; 
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 Информационная: библиотеки, базы знаний; сети; архивы.  
 Правовая: законы и нормы.  
 Организационная: технопарки; инновационные центры, инкубато-
ры; центры трансферта технологий  

СИСТЕМА ГЕНЕРАЦИИ ЗНАНИЙ 
 
 Научно-исследовательский комплекс: 
 НИИ и т.д. 
 Научные подразделения вузов.  
 Отраслевые институты и научно-тех- 
 нические подразделения предприятий  

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ОТРАСЛЕЙ 
ЭКОНОМИКИ  

 Предприятия и организации. 
 Региональные и федеральные  
 целевые программы  

СИСТЕМА ГЕНЕРАЦИИ И 
ТРАНСФЕРТА ТЕХНОЛОГИЙ  

 Отраслевые и корпоративные организации 
научно-прикладного профиля. 
 Малые и средние инновационные, инжи- 
 ниринговые и консалтинговые компании. 

СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО  
НАУЧНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  
 Вузы.  
 Система повышения квалификации  
 и дополнительного образования.  
 Система начального и среднего  
 профессионального образования.  
 Система поддержки детско-юношеского 
 творчества  
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гающих технологий с одновременным ужесточением технических, экологиче-
ских и других требований к выпускаемой продукции и оказываемым услугам. 

5. Инновационная инфраструктура – создание благоприятных условий для 
выполнения исследований и разработок, трансфера технологий и коммерциали-
зации инноваций.  

Создание региональной инновационной системы в Ставропольском крае позволит 
на краевом уровне эффективно решать приоритетные социально-экономические задачи 
в области развития науки и формирования инновационной системы [3]:  

1. Формирование рынка прав на результаты интеллектуальной собственно-
сти: создание условий, обеспечивающих вовлечение в гражданский оборот объ-
ектов интеллектуальной собственности; формирование системы учета немате-
риальных активов.  

2. Реструктуризация государственного сектора науки: создание краевого сек-
тора науки, краевых научно-технических программ, направленных на модерниза-
цию экономики; координация исследований, проводимых в федеральных научных 
организациях с задачами создания краевой инновационной экономики.  

3. Формирование краевой инновационной инфраструктуры и обеспечение 
ее интеграции с национальной инновационной инфраструктурой.  

4. Формирование системы научного и технологического прогнозирования на 
краевом уровне (форсайт). На базе форсайта будут определяться научные и техноло-
гические приоритеты краевой научно-технической и инновационной политики.  

5. Стимулирование спроса на инновации и новые технологии, расширение 
механизмов содействия предприятиям, реализующим инновационные проекты.  

6. Усиление интеграции науки, образования и производства в рамках крае-
вой инновационной системы.  

В заключении следует подчеркнуть, что стратегия инновационного разви-
тия региона должна включать в себя действенные инструменты регулирования 
данной деятельности, которая должна быть направлена на продвижение конку-
рентоспособных отраслей и сфер региона, что отражается в стратегическом 
планировании долгосрочного эффективного социально-экономического разви-
тия территории, с учетом инновационных приоритетов и на основе стабильного 
и активного инновационно-инвестиционного климата. 
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са-2020», важным этапом которой является развертывание программы индуст-
риализации в регионах. Программа нацелена на эффективное использование 
потенциала сферы МСБ Казахстана для вхождения страны к 2020 году в число 
50 стран с наиболее благоприятным бизнес-климатом.  

Целью документа является «создание постоянных рабочих мест за счет 
развития нового слоя предпринимательства в регионах, прежде всего малого и 
среднего бизнеса».  

В рамках реализации Программы форсированного индустриально-
инновационного развития кроме программы «Дорожная карта бизнеса-2020» 
правительством разрабатываются бюджетные программы в целях оказания 
комплексной поддержки развитию бизнеса в регионах: «Экспортер-2020» – для 
стимулирования несырьевого экспорта; «Производительность-2020» – для тех-
нологической модернизации и повышения производительности экономики и 
«Инвестор-2020» – для привлечения крупных инвесторов. 

Слабыми звеньями в конкурентной цепи Казахстана можно считать плохо 
развитую инфраструктуру, недостаточное техническое оснащение и низкий 
уровень внедрения инноваций.  
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country’s development. 
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По мнению М. Портера, правительство играет роль катализатора и инициа-
тора перехода к более высокому уровню конкурентоспособности. Власти долж-
ны поощрять компании к повышению эффективности, стимулировать возник-
новение на раннем этапе спроса на прогрессивные продукты, сосредоточивать 
усилия на создании специализированных факторов и стимулировании местной 
конкуренции через ограничение прямого сотрудничества и введение антимоно-
польных законодательных норм [3, с. 79] 

Правительство влияет на все детерминанты конкурентоспособности через 
разнообразные меры, например: субсидии для фирм, как прямые (в денежной 
форме), так и косвенные (например, через создание инфраструктуры); налого-
вые кодексы, применяемые к предприятиям, хозяйственной деятельности или 
владению имуществом; образовательная политика, влияющая на уровень ква-
лификации работников; помощь в создании специальных факторов; введение 
жестких стандартов (например, высоких стандартов, применяемых к техноло-
гиям и продукции, включая природоохранные меры). 

Из мирового опыта одним из существенных преимуществ США и Китая 
является не только способность развивать технологии, но и главное, быстро 
внедрять их в производство товаров и услуг. В этом и заключается ключевое 
конкурентное преимущество американцев. Именно поэтому эти страны всегда 
возглавляют всевозможные рейтинги. 

Несмотря на сложное развитие мировой экономики в последнее время, 
сфера предпринимательства остается одним из ключевых механизмов активи-
зации социально-экономической жизни общества. Как свидетельствует успеш-
ный опыт развитых стран, малые и средние предприятия способствуют росту 
конкурентоспособности и диверсификации экономики. 

Международная торговля для Казахстана, судя по рейтингу (176), – и вовсе 
закрытая тема. И это при том, что недавно мы вступили в Таможенный союз, 
создаем Единое экономическое пространство, пытаемся вступить во Всемир-
ную торговую организацию. 

Наиболее характерным видом экономической деятельности в Казахстане 
является предпринимательство. Здесь занято более трети активных предпри-
ятий (около 40 процентов), тогда как в сфере промышленности – лишь 11,4 
процента. В развитых же странах малый бизнес хотя и ориентирован в большей 
степени на сферу обслуживания, но развит также и в финансовой, производст-
венной, научной и туристических сферах.  

В силу своей характерной особенности сфера МСБ чутко реагирует на из-
менение экономической конъюнктуры в стране. Поэтому для снижения нега-
тивного влияния экономического кризиса на развитие предпринимательства 
Казахстана со стороны государства были предприняты соответствующие меры 
по его поддержке. 

Для успешного развития малого и среднего предпринимательства в регио-
нах начата реализация единой бюджетной программы «Дорожная карта бизне-
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FOOD SECURITY OF RUSSIA IN WTO 
 
Participation in world trade, increase the diversity of consumer market, the rela-

tionship with developed countries – this is the normal state of almost every modern 
country. For the Russian Federation is characterized by the huge chunk of all food 
products are imported. 

Most of the imports of products of the livestock industry. This is due to the fact 
that the production of the product in the country was reduced to a critical level. This 
issue is relevant to the country in connection with the entry into the World Trade Or-
ganization. To join the WTO requires that the economy does not fall below the level 
of economies of WTO members in all areas. Today, our country is in the position of 
the food crisis and to join the organization not only completely undermining Russian 
food security, it threatens the national security of our country. 

 Food security refers to a situation in which all members of society in fact have 
the right to affordable food or food resources, have the necessary amount of food. [1, 
p.38] Today we can say that our country is a critical feature of food security. It is 
known that the boundary of food security is, according to various estimates, the level 
of food imports in the 18 – 35% of the demand – is the norm. Today, this value is 
close to 60%. 

Table 1  
Performance of imports of certain food products in Russia, 2011 [2] 

 
Name of product Amount, thousands of tons 

fresh and frozen meat 1319 

fresh pork and frozen 657 

poultry fresh and frozen 420 

fresh fish and frozen 627 

milk and cream, not concentrated 184 
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milk and cream, concentrated 168 

butter 96,1 

cheese and curd 381 

potatoes, fresh or chilled 1497 

tomatoes, fresh or chilled 695 

onion, garlic, fresh or chilled 511 

cabbage 320 

cucumbers and gherkins, fresh or chilled 158 

bananas 1184 

oranges, fresh or dried 501 

fresh or dried mandarins 490 

fresh grapes 368 

fresh apples 1052 

corn 109 

sunflower oil 92,7 

 

 As the table shows, all the basic food is imported products. This means that 
now the state lost the ability to ensure food security of Russia, therefore, poses a seri-
ous threat to the current and strategic, current and future, to the interests of the coun-
try and its citizens. 

Recently, it became less and less meat to appear in your shopping cart. In 2010, the 
consumption of animal products per capita was equal to: pork 16 kg, 12 kg of beef, poul-
try meat, 23 kg, 3 kg of mutton. According to the research firm estimates Numbers, op-
timal biological norm of consumption of meat – at least 80 kg per capita per year. In the 
U.S., meat consumption is 120 kg, 106 kg in Australia, in Canada, 98 kg. [4] 

 Therefore, in order to feed the population of the country, we have to import 
meat from abroad. In 2011, imports of meat production totaled 1.319 million tons. 
This is clearly reflected in the balance of trade in food products. [2] 
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родных, трудовых, материальных ресурсов, руководства отраслями народного 
хозяйства и социальной сферой, охраны прав и законных интересов граждан, 
общественного порядка. При этом выполняются функции организации, плани-
рования, координации, анализа, контроля и другие; применяются методы, как 
убеждения, стимулирования, так и принуждения, наказания. 

Главной целью государственного управления является создание наиболее 
благоприятных условий для формирования исполнительной власти, отвечаю-
щей интересам граждан, общества и государства. 

Система государственного управления основывается на законах общест-
венного развития, прежде всего экономических. 

На сегодняшний день в Казахстане определены семь наиболее подготов-
ленных к кластеризации отраслей. Среди них – туризм, транспортно-
логистические услуги, нефтегазовое машиностроение, строительные материа-
лы, пищевая и текстильная промышленность, металлургия.  

Суть кластерного подхода заключается в создании определенной группы 
географически локализованных взаимосвязанных компаний, поставщиков обо-
рудования, комплектующих, специализированных производственных услуг, 
инфраструктуры, научно-исследовательских центров, вузов и других организа-
ций, взаимодополняющих друг друга в достижении конкретного хозяйственно-
го эффекта и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний, 
самого кластера и страны в целом. 

Многие годы Казахстан стремится занять свою конкурентную нишу на 
внешних рынках. Для этого был принят целый ряд государственных программ, 
направленных на диверсификацию отечественной экономики, переориентиро-
вание с сырьевой на обрабатывающую модель.  

Всемирный экономический форум опубликовал результаты Глобального 
рейтинга конкурентоспособности. В целом Казахстан поднялся в нем сразу 21 
позицию вверх и сейчас занимает 51-е место. Страна подошла к выполнению 
задачи вхождения в число 50 самых конкурентоспособных государств мира. 

В частности, по критериям «Сотрудничество университетов и бизнеса» мы 
поднялись вверх на 29 позиций; «Повышение квалификации персонала» – на 
24; «Прозрачность решений госорганов» – на 21; «Качество научно – 
исследовательских организаций» – на 13; « Качество системы образования» – 
на 11. 

Улучшение позиций Казахстана произошло практически по всем факто-
рам: «Институты», «Макроэкономика», «Высшее образование и профессио-
нальная подготовка», «Эффективность рынка товаров», «Эффективность рынка 
труда», «Развитие финансового рынка», «Уровень технологической готовно-
сти», «Развитие бизнеса», «Инновации». По-прежнему сильны позиции Казах-
стана по фактору макроэкономической стабильности с низким уровнем госу-
дарственного долга. 
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ли рівня передових держав. У відповідності до зазначеного, можна стверджува-
ти, що саме обмеження доступу широких верств населення до інформації спри-
чиняє «внутрішнє» звуження інформаційного простору України, стримує роз-
виток інтелектуального потенціалу суспільства, а відтак є ключовою загрозою 
для інформаційної безпеки. Отже, завдання держави полягає не лише у забезпе-
ченні захисту інформаційного простору та контролю над ним, але і у створенні 
потужних інформаційних потоків, що підтримуватимуть національну систему 
символів, установок, переконань та стереотипів, а також забезпечуватимуть їх-
ню експансію у навколишній світ.  
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РОЛЬ ИННОВАЦИЙ  

В МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА 
 
Непосредственно государственное управление выражается в практической 

деятельности государственных органов по реализации политики государства, 
обеспечению его интересов. Оно направлено на улучшение использования при-
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Figure 1. – Trade balance in the trade of food products in billion in Russia 
 
 Balance of trade of food products is negative, and from year to year. This sug-

gests that we many times have reduced production of consumer goods and no longer 
feed themselves, and bulk food products now account for imports. A similar phe-
nomenon in most cases leads to negative consequences, such as: washing generates 
foreign exchange reserves of the country, destabilize the currency may lead to de-
valuation, the consequences of which are the sharp rise in prices and a reduction in 
people's lives. To avoid this, you need to stimulate their own food production by in-
creasing subsidies to the agricultural sector, as it was his second sphere. But the state, 
which comes into the WTO, is to cut agricultural subsidies, in particular the «amber 
box», to abandon export subsidies, reduce tariffs on foreign products and cancel quo-
tas. We can not fully ensure the national production. A negative balance in the cur-
rent and future large flows of goods after joining the WTO, domestic production will 
fall completely to zero. High agricultural subsidies, the establishment of high import 
and low export tariffs on their own products – these are some of the measures needed 
to restore the current situation in agriculture. Upon accession to the WTO, we will 
lose the ability to implement them. 

 Restoring agricultural production – the only way out of a situation in which 
there is now our country with regard to food security. But to accomplish this, there 
must be freedom of action, which we lose, entering the World Trade Organization. It 
is believed that with the entry of Russia into the World Trade Organization, our farm-
ers will be much harder to sell their products. The Russian market will be more open 
to imports, and the government will not be able to fully implement the policy of pro-
tectionism. On the shelves there will be new products manufacturers from WTO 
countries, where agriculture is more developed than in our country. 

 Thus, Russia is not competitive in the field of food and entry into the WTO will 
suffer a negative impact that will affect the well-being of Russian citizens. WTO ac-
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cession may result in the complete degradation of domestic production and the loss of 
food, and then, and national security. 
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МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ МІСЬКИХ 

ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПЛАНІВ У МІСТАХ ВІННИЦЯ,  
ЧЕРНІГІВ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, РІВНЕ, ЛУЦЬК  

ТА КОРОСТЕНЬ У 2011-2012 РОКАХ 
 
Україна належить до енергозалежних країн, імпортуючі щорічно більш ніж 

44 млрд. м3 природного газу на суму 14 млрд USD (у 2011 році). В умовах, коли 
ціна на природні ресурси, які використовуються для вироблення енергії, має 
тенденцію до швидкого зростання, вартість енергії стає основним фактором вит-
рат як для виробників, так і споживачів. Таким чином, питання економного та 
раціонального споживання енергоресурсів набули особливого значення для 
України, для якої проблема підвищення енергоефективності усіх галузей госпо-
дарства безпосередньо пов’язана із забезпеченням енергетичної безпеки, сталого 
економічного зростання, конкурентоспроможності національного виробництва.  

Для сфери теплозабезпечення, яка є одним з основних споживачів природ-
ного газу, зважаючі на те, що більш ніж 65% всіх споживачів в Україні отри-
мують тепло від централізованої системи теплопостачання, зростання тарифів 
для населення призведе до збільшення дебіторської заборгованості і подальшо-
го погіршення фінансового стану комунальних підприємств теплопостачання. 
При збереженні існуючих тенденцій в 2015-2017 рр. можна чекати на ситуацію, 
при якій виникне колапс системи теплопостачання в більшості міст. Послуги 
теплопостачання і гарячого водопостачання не надаватимуться, оскільки 
споживачі (в т.ч. місцева влада) не зможуть за них сплачувати. Підприємства 
теплопостачання перетворяться на повних банкротів, споживачі, в т.ч. 
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вних впливів, пов’язаних з інформацією та нерозголошення даних про той чи 
інший об’єкт, що є державною таємницею [1]. 

Другий підхід щодо трактування суті інформаційної безпеки, прихильниками 
якого є В. Білоус, В. Гучковський, Б. Кормич, О. Литвиненко, Н. Нижник, Г. Сит-
ник та О. Соснін, можна визначити як такий, для якого, окрім захисної функції, 
пріоритетним є задоволення потреби особистості, суспільства і держави, перш за 
все, в інформації. Так, О. Соснін визначає інформаційну безпеку як стан захище-
ності національних інтересів в інформаційній сфері, які визначаються сукупністю 
збалансованих інтересів особистості, суспільства і держави [4].  

Окремо потрібно виділити підхід, який сформований В. Ярочкіним та Т. 
Швецовою, у відповідності до якого інформаційна безпека – це проведення 
правових, організаційних та інженерно-технічних заходів при формуванні та 
використанні інформаційних технологій, інфраструктури та інформаційних ре-
сурсів, захисті інформації високого значення й прав суб’єктів, що беруть участь 
у інформаційній діяльності [5]. Тобто, ці автори концентрують увагу на самому 
процесі забезпечення інформаційної безпеки. 

Коротко підводячи підсумки, можна стверджувати, що наявність відмінних 
точок зору щодо суті та завдань інформаційної безпеки уможливлює її якісну та 
всесторонню характеристику. 

Розгорнуте формулювання інформаційної безпеки, на нашу точку зору, полягає 
у можливості особистості, суспільства і держави отримати необхідну для їх прогре-
сивного розвитку інформацію незалежно від наявності внутрішніх і зовнішніх інфо-
рмаційних загроз. Таке трактування інформаційної безпеки ґрунтується на важливос-
ті інформації для оволодіння відомостями про навколишній світ та процеси, що про-
тікають в ньому, тобто адекватності сприйняття дійсності та можливості прийняття 
певних рішень для забезпечення свого існування. 

Українському досліднику спеціальних інформаційних операцій О. Литви-
ненку вдалось прослідкувати цікаву закономірність: надійний захист від інфор-
маційних впливів та спеціальних інформаційних операцій може забезпечити 
лише відкрита ідейна система, тобто така, що не концентрується на собі, а пра-
гне до найбільшого поширення, доки вона не втрачає привабливості для оточу-
ючих. Альтернативою цьому може бути тільки застосування найжорсткіших, 
майже тоталітарних методів контролю, які до того ж дають доволі короткотри-
валий або обмежений ефект [3]. Зазначене ще раз доводить вірність висловле-
них нами вище міркувань, що суть і завдання інформаційної безпеки полягає не 
лише в захисті, але і в задоволенні потреб в інформації.  

Потрібно наголосити і на тому факті, що інформаційний простір України 
сьогодні перебуває в процесі становлення і розвивається досить нерівномірно. 
Окремі його сектори (друковані ЗМІ, книговидання, бібліотечний, архівний та 
кінематографічний комплекси) не відповідають стандартам розвинутих країн, 
зазнають подальшого скорочення й навіть руйнування; інші (Інтернет, мобіль-
ний зв’язок) – хоч і виявляють стійку тенденцію до зростання, але ще не досяг-
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СУТЬ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

ЯК СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 
Сучасна історія формування системи інформаційної безпеки України хоча і є 

доволі короткою, але дозволяє стверджувати, що в українському інформаційному 
полі та поза його межами проводяться сплановані інформаційні операції з метою 
дискредитації Української держави загалом та процесів становлення і розвитку де-
мократичних інститутів зокрема. Свідченням цього є «Кольчужний скандал», «Ка-
сетний скандал», «Газові російсько-українські війни» 2006–2009 рр. тощо.  

Потрібно наголосити і на тому факті, що сьогодні стосовно національної безпе-
ки існує чимала кількість потенційних загроз в інформаційній сфері: незбалансова-
ність державної політики та відсутність необхідної інфраструктури засобів масової 
інформації; повільне входження України до світового інформаційного простору; від-
сутність у міжнародного співтовариства об'єктивного уявлення про життя та побут 
громадян України, а також їх менталітет та суспільну свідомість; інформаційна екс-
пансія з боку інших країн-сусідів, імперські залишки яких з кожним роком набира-
ють все більших обертів; відтік інформації, що містить державну таємницю, а також 
конфіденційну інформацію, що є власністю держави [1]. 

В науковій літературі міститься значна кількість визначень поняття «інфо-
рмаційна безпека», але перш ніж їх проаналізувати звернемо увагу на існуючі 
трактування в офіційних нормативних документах. 

У відповідності до положень Закону України «Про Основні засади розвит-
ку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», інформаційна 
безпека – це стан захищеності життєво важливих інтересів людини, суспільства 
і держави, при якому запобігається нанесення шкоди через: неповноту, невчас-
ність та невірогідність інформації, що використовується; негативний інформа-
ційний вплив; негативні наслідки застосування інформаційних технологій; не-
санкціоноване розповсюдження, використання і порушення цілісності, конфі-
денційності та доступності інформації [2].  

Здійснене нами узагальнення засвідчило, що точки зору науковців суттєво 
різняться у трактуванні суті інформаційної безпеки. Нами було здійснено гру-
пування точок зору з метою визначення найбільш суттєвих завдань інформа-
ційної безпеки. У відповідності до першого підходу, який сформований у пра-
цях таких науковців як В. Богуш, М. Галамба, О. Данільян, О. Дзьобань, М. Па-
нов та О. Юдін, пріоритетом для інформаційної безпеки є захист від інформа-
ційних загроз. Для прикладу, О. Данільян, О. Дзьобань та М. Панов визначають 
інформаційну безпеку як безпеку об’єкта від інформаційних загроз або негати-
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бюджетні установи (школи, лікарні, дитячі сади) виявляться у неможливих для 
нормального життя і функціонування умовах. Зважаючі на дуже низку енерге-
тичну ефективність виробництва більшості вітчизняних виробничих 
підприємств, крах чекає й на економіку України в цілому. 

В умовах, коли можливості держави в сфері фінансування модернізації 
міських систем енергозабезпечення є дуже обмеженими, саме місцева влада на 
муніципальному рівні має бути основним ініціатором і провідником 
енергоефективності. При цьому діяльність місцевої влади в сфері енергозбере-
ження не повинна носити випадковий або епізодичний характер, а базуватися 
на системному підході і довгостроковому плануванні. І основним документом, 
який задаватиме довгострокові стратегічні орієнтири, цілі та завдання з їхнього 
досягнення в середньостроковому періоді планування, визначатиме основних 
учасників процесу енергозбереження, їхню роль і основні напрями залучення 
до процесу модернізації системи теплозабезпечення міста, є міський енергетич-
ний план. Він дозволяє консолідувати власні ресурси, залучити на 
довгостроковій основі кредити міжнародних фінансово-кредитних організацій 
та кошти приватних інвесторів на засадах державно-приватного парнтнерства, 
ретельно відбирати інвестиційні енергоефективні проекти з метою максимізації 
ефекту від їх реалізації у рамках муніципальної енергетичної політики. Поши-
рення практики міського енергетичного планування дозволить створити 
стартові умови для енергоефективного розвитку українських міст, таким чином 
зміцнюючі національну безпеку країни та забезпечуючі її сталий розвиток. 

Міський енергетичний план (МЕП) – це основний політичний документ у 
сфері управління енергетичною складовою міста, який в рамках затверджених до-
вгострокових пріоритетів визначає системну політику місцевої влади у царині 
енергозбереження на середньостроковий період планування (4…5 років). Він роз-
криває перелік середньострокових цілей енергетичної політики міста та докладно 
описує організаційно-фінансовий механізм їх досягнення. Таким чином, завдяки 
впровадженню МЕП вже у середньостроковій перспективі місцева влада: 

 у сфері виробництва і транспортування теплової енергії  
- створить умови, за яких підприємство теплопостачання зможе залучити 

довгострокові інвестиційні кошти в достатньому обсязі під мінімальний відсо-
ток (у першу чергу, кредити міжнародних фінансових і кредитних організацій);  

- профінансує низку заходів та проектів, що дозволить підвищити інвести-
ційну привабливість комунальних підприємств теплопостачання; 

- візьме участь у переговорному процесі з потенційними інвесторами, на-
дасть певні гарантії інвесторам, візьме на себе частину ризиків або витрат із 
страхування цих ризиків, допоможе підприємству теплопостачання з наданням 
ліквідної застави тощо; 

 у сфері споживання теплової енергії  
- створить умови для підвищення ефективності використання енергії;  
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- профінансує демонстраційні та пілотні проекти із термомодернізації жит-
лових та громадських будівель; 

- сприятиме перетворенню діяльності з підвищення енергоефективності на 
вигідний бізнес для отримання дешевих кредитів на термомодернізацію від 
міжнародних фінансово-кредитних організацій за підтримки усіх зацікавлених 
сторін (жителі, підприємці тощо);  

- сприятиме підвищенню свідомості населення у сфері енергозбереження тощо. 
Умовно процес розробки МЕП можна поділити на три етапи: 
Перший етап: «Формування концепції МЕП» (4 місяці). 
За даний період часу готувався та розповсюджувався Мотиваційний лист – 

спеціальний документ, в якому у доступній формі викладено основні цілі, за-
вдання міського енергетичного планування, надано опис процесу та очікувані 
результати впровадження МЕП. Формувалась робоча група з представників мі-
ста для проведення навчання та спільної роботи над створенням МЕП. Для 
представників дорадчого комітету з питань енергозбереження та членів робочої 
групи проводились вступні семінари, під час яких детально обґрунтовувались 
необхідність та мета розробки міського енергетичного плану, розглядався про-
цес його розробки, презентувались опитувальні листи для збору всієї технічної, 
фінансової та іншої статистичної інформації, призначались відповідальні особи 
за кожним напрямком збору інформації.  

Результатом першого етапу міського енергетичного планування стало 
створення «Концепції МЕП» – тимчасового проміжного документа процесу 
розробки муніципального енергетичного плану. Концепція являє собою опис 
основних стратегічних напрямків і рішень, які обговорюються та затверджу-
ються членами робочої групи та дорадчого комітету, представниками інших за-
цікавлених сторін.  

Мотиваційний лист, «Концепція МЕП» – документи, які можуть слугувати 
прикладами для складання аналогічних документів для інших міст України. 

Другий етап: «Формування першої робочої версії МЕП». 
Під час другого етапу було розроблено та презентовано на спеціальних 

розширених засіданнях робочих груп міст «Першу робочу версію МЕП». Цей 
робочий документ, доопрацьований із врахуванням зауважень та пропозицій 
усіх зацікавлених сторін, трансформувався у кінцевий документ «Міський ене-
ргетичний план». 

Третій етап: «Створення фінальної версії пакету документів та спри-
яння затвердженню МЕП». 

Після врахування зауважень та пропозицій всіх учасників процесу муніци-
пального енергетичного планування формувались остаточна версія МЕП та па-
кет документів до неї, які презентувались на розширених засіданнях міських 
дорадчих комітетів. Як і на попередні розширені засідання робочих груп, де за-
слуховувалась «Перша робоча версія МЕП», на ці заходи були запрошені пред-
ставники ЗМІ, підготовлені прес-релізи, стислі версії МЕП. Таким чином, дося-
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Додаткові перепони для інноваційного розвитку створюють і самі адмініс-
трації університетів. З різних причин вони почали укладати короткотермінові 
трудові контракти на 1-2 роки навіть з провідними професорами ВНЗ. Однак 
планування наукової роботи кафедр і окремих дослідників в університетах 
здійснюється на п’ятирічку, а виконання бюджетних науково-дослідних тем 
триває не менш ніж три роки. Навряд чи науковець, якому запропонували такий 
«контракт недовіри», буде думати про розвиток університету та комерціаліза-
цію результатів своїх досліджень.  

Водночас далеко не всі результати науково-дослідницьких робіт, викона-
них в університетах, особливо гуманітарного профілю, взагалі можуть бути ко-
мерціалізовані. Адже інноваційні продукти класичних університетів різномані-
тні. Це: суто освітні інновації (нові навчальні програми, підручники та посібни-
ки; нові або вдосконалені освітні технології навчання); науково-технологічні 
інновації (результати наукових досліджень і розробок, що дійсно передаються 
для впровадження і застосування у виробництві); економічні інновації (нові ме-
ханізми фінансування, нові платні послуги, нові механізми оплати праці у сфері 
освіти тощо); управлінські інновації (нові форми організації навчального про-
цесу, нові структури управління).  

На наш погляд, важливими є не так уміння науковців заробляти гроші, як 
вигоди, які одержує суспільство від наукової діяльності університетів. Для еко-
номіки знань актуальною є концепція «наукової освіти», яка забезпечує ефек-
тивну діяльність в області фундаментальної науки і високих технологій. 
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startup компаній з подальшим одержанням прибутку від їх діяльності або дохо-
ду від продажу компанії; 3) проведення для дослідників навчальних семінарів з 
правової і комерційної діяльності, спілкування з потенціальними венчурними 
інвесторами і «бізнес-ангелами» [5].  

Слід зазначити, що до 1980 р. комерціалізація результатів наукових дослі-
джень у США залишалася на низькому рівні. Відповідно до чинного на той час 
законодавства при фінансуванні дослідницьких проектів з урядових фондів па-
тентні права на винаходи залишалися за федеральним урядом, а приватні ком-
панії могли розраховувати лише на неексклюзивну ліцензію. В результаті пате-
нтували тільки половину університетських винаходів, та й ті були в стадії кон-
цепції і не мали форми продуктів, здатних давати дохід. Щоб посилити конку-
рентоспроможність країни у сфері інновацій, конгресом США було прийнято 
низку законодавчих документів, найважливішу роль із яких відіграли поправки 
до закону про патенти і торгові знаки, або закон Бея-Доула (Bayh-Dole Act) 
1980 р. З цього часу університетам та іншим дослідницьким установам почали 
належати права інтелектуальної власності на розробки, виконані за фінансової 
підтримки держави. Але кожний університет зобов’язаний: а) подати заявку на 
патентування винаходу, інакше права повертаються до уряду; б) винайти мож-
ливість комерційного запровадження винаходу, а в разі успіху – виділити час-
тину доходів від комерціалізації винахіднику; в) надати агентству, яке фінансує 
університет, звітну документацію; в окремих випадках агентство може затребу-
вати собі право на винахід [6, с. 65-66]. Якщо до 1980 р. усі університети США 
одержували в середньому 250 патентів на рік, то в 2005 р. їх кількість переви-
щила вже 3000 патентів, а кількість університетів, залучених до процесу транс-
феру технологій, зросла з 24 до 200 [5, с. 25].  

Розвиток підприємницьких функцій українських університетів стикається з 
численними інституціональними бар’єрами. Так, постановою Кабінету Мініст-
рів України від 17.02.10 р. № 163 було затверджено Положення про дослідни-
цький університет. Однак обов’язкове завдання комерціалізації наукових дослі-
джень перед ВНЗ не ставиться. Наукові установи та університети вимагають від 
учених лише підготовки та реєстрації патентів, а не заснування високотехноло-
гічних компаній чи продажу ліцензій. До того ж учені не вміють ні захистити 
свою інтелектуальну власність, ні організувати технологічний трансфер. Слаб-
шає й фінансова підтримка наукової діяльності університетів з боку держави. 
Не втіленою на практиці залишається надана дослідницьким ВНЗ можливість 
фінансування наукових досліджень і розробок відповідно до програм розвитку 
університету в розмірі не менш як 25 % бюджетних коштів, що виділяються на 
його утримання, причому протягом перших п’яти років діяльності ВНЗ – за ра-
хунок коштів державного бюджету. 

Відсутня зацікавленість підприємців у підтримці науково-дослідних робіт, 
що виконуються університетськими вченими. Підприємці бояться насильниць-
кого відчуження свого бізнесу і інвестують кошти не в механізми розвитку, а в 
механізми захисту бізнесу, у тому числі й кримінальної природи, через що інве-
стиційні проекти зазнають додаткових ризиків  
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галось максимальне привернення уваги всіх зацікавлених сторін до розроблено-
го документу та забезпечувалась можливість відобразити їх зауваження та про-
позиції у фінальній версії МЕП.  

Після врахування всіх зауважень та пропозицій документи передавались відпо-
відальним особам від міста, які у готували їх до розгляду на сесії міської ради.  

Всі розроблені під час процесу міського енергетичного планування у ви-
значених містах документі було затверджено до виконання рішенням відповід-
них міських рад. 

Очікувані результати впровадження міських енергетичних планів для ос-
новних стейкхолдерів: 

Міська влада, бюджетний сектор 
Передбачається впровадження дієвої системи енергетичного менеджменту на 

рівнях: місто – підприємства теплопостачання – бюджетні установи-споживачі. За-
вдяки цьому очікується досягнення щорічної економії теплової енергії в бюджет-
ному секторі від 1,1 тис. Гкал на рік (м. Коростень) до 6,7 тис. Гкал на рік (м. Черні-
гів). Одночасно підвищиться ефективність вироблення теплової енергії на підпри-
ємствах теплопостачання, зменшаться втрати в тепломережах. 

У кожному місті впроваджуватимуться проекти з термомодернізації буді-
вель бюджетних установ (від 5 у м. Коростені до 38 у м. Вінниці), а також ма-
ловитратні заходи з енергозбереження на інших бюджетних будівлях. Загальне 
зменшення енергоспоживання у бюджетному секторі порівняно з базовим ро-
ком очікується від 12,5% (для м. Рівного) до 26% (для м. Вінниці), грошова 
економія складатиме десятки мільйонів грн. 

Очікується спочатку зменшення темпів зростання, а в подальшому – стабі-
лізація (зменшення) частки оплати за енергоресурси у бюджеті міста. 

Досягається суттєва економія електричної енергії. 
Підприємства теплопостачання. 
За рахунок енергоменеджменту, зменшення енергоспоживання та впрова-

дження енергоефективних проектів очікується досягнення щорічної економії 
природного газу порівняно з базовим роком від 11% (для м. Вінниці) до 20% 
(для м. Хмельницького), грошова економія складатиме десятки мільйонів грн. 
Досягається суттєва економія електричної енергії. 

Передбачено впровадження демонстраційних та пілотних проектів із заміщен-
ня природного газу альтернативними та поновлювальними джерелами енергії.  

За рахунок упровадження комплексних проектів передбачається залучення 
у сферу енергозбереження міста приватних інвестицій та коштів мешканців. 

Громадськість. 
За рахунок реалізації «Програми стимулювання енергозбереження» перед-

бачається: 
 збільшення в 5 разів кількості ефективних власників житла (ОСББ); 
  створення ефективних організацій з управління житлом (керуючі компанії); 
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 формування усвідомленої енергоефективної позиції населення як ос-
новного споживача енергетичних ресурсів завдяки впровадженню освітніх про-
грами з енергозбереження у школах, ВНЗ, проведенню інформаційних компаній. 

Очікується впровадження демонстраційних проектів із термомодернізації 
житлових будівель на умовах співфінансування з боку мешканців. 

Передбачається підвищення якості теплопостачання та ГВП загалом (за 
рахунок ефективної діяльності системи енергоменеджменту) та на окремих 
об’єктах (за рахунок впровадження енергоефективних заходів та проектів) 

Зменшення споживання первинного палива призведе до відповідного зме-
ншення викидів шкідливих речовин та парникових газів, пов'язаних із вироб-
ленням теплоти в системі централізованого теплопостачання. 

Таким чином, міське енергетичне планування дозволяє навіть за невеликий 
період часу (3…5 років) досягти суттєвого економічного, соціального та еколо-
гічного ефекту. Державі потрібно на законодавчому рівні створити умови для 
розповсюдження успішних практик міст, де завершено процес розробки МЕП 
та відбувається його виконання. Іншим містам України необхідно переймати 
позитивний досвід розробки та впровадження міських енергетичних планів. 
Розповсюдження практики міського енергетичного планування по всіх містах 
України дозволить отримати суттєвий ефект для країни в цілому, сприятиме її 
енергоефективному розвитку. 
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- кількість працюючих в університетах фахівців зі ступенем PhD, які під-
вищують свою наукову кваліфікацію шляхом виконання науково-дослідних ро-
біт чи навчання. Для викладачів дослідницького університету головним показ-
ником їх успіху є наукові здобутки [2]. 

Саме дослідницькі університети у США мають і найбільш вагому підтримку з 
боку держави для проведення наукової й освітньої діяльності: 100 провідних уні-
верситетів США отримують 95% коштів федерального бюджету на науку і освіту. 
Підготовка спеціалістів найвищої кваліфікації також зосереджена у дослідницьких 
університетах: 60% усіх докторантів США підготовлено у 50 таких університетах; 
ці університети мають і найбільше студентів, які навчаються за магістерськими 
програмами, а також краще співвідношення чисельності викладачів і студентів 
(приблизно 1:6) порівняно з звичайними університетами (1:12).  

Концепція «підприємницького університету» сформувалася в зарубіжних 
країнах наприкінці індустріальної епохи. Досвід США вказує на два шляхи ста-
новлення такого університету – як підприємницького за типом дій команди 
управлінців і підприємницького за результатом [3].  

Університет-підприємець є потужним академічним центром, а його кафе-
дри й факультети виходять на ринки з новими науково-навчальними продукта-
ми. Університет, окрім традиційних, активно шукає й залучає інші джерела фі-
нансових надходжень: кошти місцевих органів влади, приватних організацій, 
які зацікавлені у наданні освітніх послуг їхнім працівникам; доходи від власної 
статутної діяльності. Університет фактично перетворюється на економічну ко-
рпорацію, пов’язану з виробництвом знань, а його підрозділи самовизначають-
ся за ознаками конкурентоспроможності і дохідності. Основними важелями 
управління університетом є бюджетування, внутрішній фінансовий контроль і 
аудит. Значне місце посідають консалтинг, франчайзинг, маркетинг і менедж-
мент [4, с. 153-155].  

Університет підприємницький за результатом передбачає створення такої 
системи управління, яка б давала можливість викладачам, студентам і випуск-
никам виходити на глобальні ринки з заснованими ними інноваційними компа-
ніями. Наприклад, Массачусетський технологічний інститут (США) під час Ве-
ликої Депресії запропонував бізнесу і владі штату Массачусетс нову модель 
економічного зростання регіону, розширивши дослідження не тільки фундаме-
нтальних (у галузі фізики й хімії), а й прикладних напрямів. Університети Сте-
нфорда і Берклі (штат Каліфорнія), виконуючи замовлення з боку великих кор-
порацій і Пентагона і залучивши до цього найвідоміших учених, фактично за-
снували світовий центр високих технологій, відомий як «Кремнієва долина». 

Центральною ланкою діяльності підприємницького університету є комер-
ціалізація результатів науково-дослідної роботи. У США вона включає: 1) ро-
боту з патентування перспективних інновацій та одержання доходів від прода-
жу ліцензій на ці патенти; 2) створення на базі наукових відкриттів і за допомо-
гою правової, фінансової та організаційної підтримки університетів spin off і 
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ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: ЛІДЕРСТВО ДОСЛІДНИЦЬКИХ, 

ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ 
 
Модель «потрійної спіралі» інновацій, розроблена американськими вчени-

ми Генрі Іцковицем і Лойетом Лейдесдорфом, передбачає обов’язкову участь в 
інноваційному процесі держави, підприємств та університетів, з лідерством у 
ньому саме університетів. Ті з університетів, які спрямовують навчання на сти-
мулювання майбутньої підприємницької діяльності своїх випускників, набува-
ють якості дослідницьких, або підприємницьких.  

На наш погляд, дослідницькі та підприємницькі університети мають багато 
спільного, однак критерії цих університетів не завжди збігаються.  

Сутність класичного дослідницького університету – інтеграція навчально-
го процесу та фундаментальних наукових досліджень – уперше системно була 
визначена В. Гумбольдтом у 1809 р. при створенні Берлінського університету. 
Зараз виокремлюють і інші критерії дослідницьких університетів. Наприклад, 
за класифікацією ВНЗ, запропонованою Фондом Карнегі, дослідницькі універ-
ситети характеризуються найбільшим обсягом фінансової підтримки дослі-
джень і розробок з федерального бюджету, а також тим, що вони щорічно при-
суджують не менше 50 докторських ступенів за широким спектром наукових 
досліджень. Близькі критерії здобуття статусу університету світового рівня за-
тверджені Лігою європейських університетів: 1) виконання наукових дослі-
джень на світовому рівні (excellence) не менш ніж за трьома напрямами; 2) інте-
грація досліджень і освітньої діяльності; 3) підготовка аспірантів (PhD) за нау-
ковими напрямами рівня excellence [1, с. 6-7].  

Найбільший розвиток дослідницькі університети отримали в США. Тут 
досягнення дослідницького університету оцінюють за такими критеріями (по-
казниками), як: 

- кошти на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, які над-
ходять від промислових підприємств та державного і місцевого бюджетів;  

- залучений університетом для його розвитку приватний капітал як в попе-
редні роки, так і поточному році; 

- представництво членів професорсько-викладацького складу в Національній 
академії наук, Національній академії технічних наук, Інститутів медицини США; 

- кількість присуджених університетом ступенів PhD за рік; 
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THEORETICAL BACKGROUNDS OF HUMAN CAPITAL  
AND ITS ROLE IN ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT 

 
‘Human Capital’ is increasingly recognized as the most important factor of na-

tional competitiveness of a country and the most important source of economic 
wealth and engine of economic growth over time. The term 'human capital' is a short-
hand name given by economists and other social scientists to the skills, knowledge, 
and capabilities of the workforce of a firm, or of the population of a country, as well 
as the organizational arrangements and networks of relationships those people have 
formed that enable them to be more innovative and productive. The phrase is meant 
to evoke two related ideas: that the capabilities of the workers are critical inputs into 
production, and that resources spent on education, training, team-building, and other 
forms of 'human capital investment' can be analyzed and understood in a way similar 
to the way economists and social scientists understand investments in physical capi-
tal, such as factories and equipment. 

The idea that improvements in human capabilities are important to production 
goes back at least to Adam Smith (1937), who noted that the division of labor in a 
factor)' made it possible for some workers to specialize in certain tasks and thereby 
build up special skills and capabilities. Arthur Pigou (1928) may have been the first 
economist to use the phrase 'human capital', but the term became widely used by 
economists, social scientists, and business people after Gary Becker (1964) wrote his 
classic book on the subject, which examined the role of education and training in in-
creasing the knowledge and skill resources of people, and thereby helping to explain 
differences in wages and salaries across different workers. 

Despite its widespread use, the phrase, as well as the theories of labor productiv-
ity and wage determination that it represents, has been controversial. 'Passions are 
easily aroused on this subject and even people who are generally in favor of educa-
tion, medical care, and the like often dislike the phrase 'human capital' and still more 
any emphasis on its economic effects', Becker acknowledged in the introduction to 
his book [1]. The reasons are varied. At its essence, 'human capital theory' says sim-
ply that workers with different levels of knowledge and skill differ in their productiv-
ity and, therefore, earn different rates of compensation according to their skill level. 
Moreover, the theory explains that education and training are likely to increase the 
knowledge and skills of workers, thereby increasing their expected earnings. By ana-
log}' to investments in physical capital, expenditures on education and training, there-
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fore, operate like investments in better and more efficient machines to increase labor 
productivity. Such investments, the theory says, can thus be analyzed in ways analo-
gous to the way social scientists analyze investments in physical capital. 

Some critics of the term have argued, however, that treating education and train-
ing as if they are like investments in physical assets is misleading because it directs 
attention away from the personal and cultural reasons that individuals seek out par-
ticular educational experiences or seek to master certain bodies of knowledge. Some 
social scientists regard these personal and cultural factors as more important than, or 
as important as, the economic reasons, and argue that education should be regarded as 
a 'consumption good', not an investment (Becker, 1964). 

Others have argued that the expression and the idea it represents are demeaning 
because they reduce human experience to a type of commodity. A third criticism re-
lates to the way the concept has been used in models explaining economic growth. 
This criticism emphasizes the importance of understanding the mechanism by which 
education and training can lead to increases in productivity and in economic output, 
and argues that simply referring to such activities as 'investments in human capital' 
tends to short-circuit the analysis that might uncover the mechanism and how it 
works (Blaug, 1987). 

Although the concept 'human capital' can obscure some important issues about 
how people and societies become more productive over time, the idea has proved to 
be an extraordinarily evocative and powerful way to frame economic discussions 
about factors that lead to economic growth or to better performance in firms. Hence, 
in the last forty years, human capital has become a central concept not only in labor 
economics, but also in macroeconomics, economic growth theory, development eco-
nomics, trade theory, the economics of education, the theory of the firm, and the the-
ory and practice of human resources management and strategic planning. 

Generally, the idea of 'capital' has a long and complex history in economic 
thought. For purposes of this discussion it is sufficient to note that neoclassical eco-
nomic theorists have generally settled on a definition of 'capital' as a factor of produc-
tion that is itself produced from other inputs. The 'primary' factors of production are 
understood to be 'land' (which is taken to include raw materials such as minerals and 
timber taken from the land) and 'labor', where labor is usually measured in terms of the 
amount of time that workers spend in production. In addition to these primary factors, 
some output from earlier production maybe used in current production to enhance total 
current output per unit of labor input. These produced inputs – tools, machines, railroad 
tracks, steel sheets, textiles, semiconductors, and so on-are collectively called 'capital'. 
Capital comes into existence only if some of the output of prior rounds of production is 
not consumed immediately but is either used as is or traded for materials and tools that 
can increase productivity in later rounds. Farmers, for example, historically have had to 
save some of the grain from one harvest to plant in the next planting season and sell 
some of the grain to buy tools and fertilizer in order for the farmers' grain output to 
continue in perpetuity or even grow over time. This notion that 'capital' is an input or 
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was adjusted production customized versions family PRIMATM locomotives – 
electric KZ4A, KZ6A, KZ8A. Electric locomotives were designed for railway 
companies of Kazakhstan and 1520 space (which means the width of railroads is 
typical mostly for CIS). Organization of new production of electric locomotives will 
help to update the rolling stock, to increase the number of railway transportations, to 
improve the efficiency and safety of using existing infrastructure, as well as the 
transition to a more environmentally friendly type of transport. Strong enough 
projects were presented in the field of medicine and pharmaceuticals field (10%) [5]. 

Over the last decade has been developed and adopted a number of documents setting 
forth innovative development. In the country have been created special structures funding 
innovative projects through budgetary funds such as JSC «National Innovation Fund», JSC 
«Astana Innovations», etc. The first steps in the active state support of venture business in 
the Republic of Kazakhstan have been made in 2007 by the decree of the President of the 
Republic of Kazakhstan «On further measures to implement the development strategy of 
Kazakhstan until 2030.» National Innovation Fund of Kazakhstan was created in 2003 to 
enhance the innovation activities in Kazakhstan. In order to improve the performance of 
small innovative enterprises Kazakhstan has industrial parks such as «Technopark 
UniScienTech», LLP «Technopark» Algorithm «, JSC» Technopark KazNTU named after 
K.I. Satpayev», LLP «Alatau IT City Management», LLP «Almaty regional industrial 
park», LLP «Regional Technology Park of Astana», LLP «East Kazakhstan regional park 
Altai», LP «Regional Technology Park in South Kazakhstan region». 

 Overall, Kazakhstan's economy is moving to a new level. Solution to the 
problems of effective using scientific and technological capabilities has a strategic 
scale. Innovative processes in Kazakhstan are being promoted not only by market 
mechanisms, but also by a purposeful state policy, the state has a decisive influence 
on the formation of a national system of institutions, which is adequated to the 
requirements of creating an innovative economy. At the present stage is solved a 
problem implementation of projects under the industrial upgrading and diversification 
in the Republic. Kazakhstan needs to search new areas of economic development, to 
actively develop high-tech industries and to build an effective national innovation 
system to improve the country's competitiveness in the world market. 
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in own funds, 3% – foreign investment, 2% – the national budget. The main types of 
innovation activities of enterprises with completed innovations are: the introduction of new 
technologies, equipment and materials – 54%, science and research activities – 11%, project 
and design activities – 5.3%, participation in scientific and technical programs – 2 9% [3]. 

Today, JSC «National Innovation Fund» is financing innovative projects in the 
Republic of Kazakhstan. The Fund is financing innovative projects, by a non-
controlling equity participation. The current stage in 2011 the Foundation is financing 
nine innovative projects by private direct investment. In particular the project 
«Construction of the factory for the production of mineral wool mats and basaltic 
capacity of 34 000 tonnes per year using Italian company Gamma Meccanica SpA’s 
equipment»; the project «Organization of multiservice wireless data network size of 
the city», the project «Provision of communications services (cable TV, phone, 
Internet) based on fiber-optic network in the cities. Almaty and Astana. « 

However, there was a national competition of innovation projects last year, 
which purpose was to conduct a systematic selection of the best experience in 
creating innovation and innovation of enterprises and commercialization of domestic 
technologies and localization foreign technologies. 

Collection of applications was carried over Kazakhstan and everyone can take part in 
– students, innovators, scientists, companies, universities, research institutes, etc. 
Collection of applications for the competition lasted 2.5 months, during this time was 
collected 529 nominations. In the diagram we can see branching orientation of selected 
innovation projects (Figure 1). Mostt of the selected projects from the scope of industry 
(18%), transport and energy (14%), medicine (10%), agriculture and engineering (6%). 

 

 
 Source: [5]. 
 

Figure 1 – Sectoral structure of innovative projects selected by the Republican 
contest in 2011 

The second highest number of selected projects is in the transport and energy 
sphere (14%). For example, in the transport sector of JSC «Remlokomotiv» 
(subsidiary of JSC «NC» Kazakhstan Temir Joly») in partnership with the 
companies» ALSTOM Transport «(France), and ZAO» Transmashholding «(Russia) 
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factor of production produced in earlier rounds of production, then, links economic 
growth and productivity in one period to savings and investments in prior periods to 
give a dynamic account of output and productivity. 

Like land, capital inputs are owned by some party to the production process, and 
just as landlords must be paid 'rents' for the use of land, the owners/providers of capi-
tal must earn a return in the form of' ‘interest' or 'profits' for contributing their capital 
inputs. In contrast, labor inputs cannot be separated from the workers who contribute 
them and, in that sense, the inputs cannot be 'invested' in a lump sum into the produc-
tion process but must be contributed over time as workers work. Workers must then 
be compensated with 'wages' as they contribute hours and days to productive activity. 
By analogy to physical capital, however, some workers have special knowledge or 
skills or better insights into how to organize the production process that they acquire 
through experience, education, and training, and these acquired traits, which we call 
'human capital', enable them to produce more with the same inputs of land, machines, 
materials, and time than other workers could produce without those traits. Under 
standard neoclassical economic theory, when a worker has better physical capital to 
work with-more efficient machines, better raw materials, and so on-that worker is ex-
pected to have a higher productivity and thus to earn a higher wage. Similarly, 
economists say that if a worker has superior skills or other traits that enable her to 
produce more with the same time, tools, and raw materials as another worker, that 
worker also has a higher productivity (by definition), and thus earns a higher wage. 
Superior knowledge and skill-the 'human capital' of the worker-can be 'produced' if 
the worker defers consumption of leisure time and goods and invests some of those 
goods and time in acquiring new or better skills. Such an investment can lead to 
greater output in the future [2]. 

Human capital is thus like physical capital in that it can be produced by defer-
ring consumption and devoting some of current output to improving the health, well- 
being, knowledge, and capabilities of workers. And it is like physical capital in that 
the worker who makes the investment in improved human capital may expect to earn 
a return on that investment because that worker will be more productive than she 
would otherwise be. Human capital is also like physical capital in that it can 'depreci-
ate' over time if workers become ill, weaker, or less physically or mentally able as 
they age. It can also 'depreciate' if certain skills become obsolete (such as, for exam-
ple, the ability to communicate via Morse code). 

But human capital is different from physical capital in a number of important 
ways. First of all, human capital is, obviously, a trait of the worker and cannot be 
separated or conveyed or traded to another party. For this reason, the capitalist (the 
party who invests to own or develop physical capital to contribute to production) 
generally cannot 'own' the human capital that works with the capitalist's goods and 
machines. This difference raises important questions about how work is organized 
and how output should be shared in order to provide incentives for all parties to make 
optimal investments. This issue will be discussed further below. But, in general, we 



Materiały VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji 

 26 

note here that it is likely to be important to the party who makes an investment in 
capital, whether physical capital or human capital, to be able to control its use, to be 
sure that it is deployed in its highest and best use, and to be compensated adequately. 
For physical capital, the party who invests can 'own' the capital and control its use. 

But the problem is much more complex in the case of investments in human 
capital. Even if an employer pays for training that enhances the human capital of its 
workers, the employer in no way 'owns' that new human capital. The employee in fact 
takes it with her if she goes to work for another employer. Thus, it turns out to be 
useful in many situations for employers and employees to form long-term rela-
tionships, or to develop contracts and legal rules to govern the circumstances under 
which employees and/or former employees can use knowledge acquired on the job. 
This issue of providing incentives and protection for investments in human capital 
has been extremely important to organizational theory, contract theory, theory of in-
ternal labor markets, and theory of the firm, as will be discussed below and/or in 
other articles in this volume. 

Secondly, human capital can only be contributed to production if the worker 
spends time in productive activity. Unlike the contributor of physical capital, who can 
invest, and then sit back and wait for the return, the contributor of human capital must 
actually work in the productive activity (Marx and Engels, 1952). 

Thirdly, while a worker's time may be used up in the production of some goods, 
that worker's skill and knowledge will probably not be used up. In fact, it may very 
well appreciate or grow over time as the worker 'learns by doing', using her special 
knowledge and skills in current production. In the process she may actually acquire 
new human capital, such as special insight into how the tasks might be accomplished 
more efficiently in future production. This also has implications for understanding the 
benefits that come from forming long-term relationships between employer and em-
ployee and for how economists model the contracting problem between them. 

At the macroeconomic level, most economists believe that the knowledge and 
skills of the labor force, as well as innovations in production technology, are impor-
tant to economic growth and to the development of nations and regions. Until the late 
1980s, neoclassical models of economic growth generally assumed that both labor 
and capital were subject to 'diminishing returns', meaning that the addition of more 
labor or capital to the model yielded progressively smaller increments in output (So-
low, 1957). The rationale for this assumption was that ultimately the amount of land 
available for production was understood to be finite because land cannot expand at 
the same rate as labor and capital and, as a result, land becomes scarce, and labor and 
capital eventually become crowded and less productive. These early growth models, 
however, included a fourth factor: technological progress, or knowledge, that made it 
possible for existing labor and capital to produce more output on given quantities of 
land (Solow, 1957). The level and rate of change of this fourth factor was taken as 
exogenous to the model-knowledge simply expanded continuously on its own and not 
as a result of investments accounted for within the model (Solow, 1957).6 But analy-
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Analysis of innovative development of Kazakhstan shows that innovation plays 
a big role. However, it should be noted that innovation in the country is not yet a 
source of competitiveness on the world market. Despite the positive experience of a 
number of initiatives, a significant breakthrough in the field of innovative economic 
development of the country did not happen. Today, one of the main problems of 
innovative development in Kazakhstan is unfinished researches, their alienation from 
production processes. Ongoing application development do not have continue in the 
form of commercialization and deployment into production [3]. 

According to the Statistics Agency of Republic of Kazakhstan, the level of 
activity in innovation area was 4.3% and 5.7% in 2010 and 2011. The share of 
innovative products in 2011 amounted to 0.86% of GDP, expenditure on 
technological innovation – less than 1% of GDP (Table 1). 

Table 1. 
Main Indicators of industrial enterprises' of Kazakhstan Innovational Activity 

in 2008 – 2011. 
 

  2008 2009 2010 2011 
Number of respondents, total 11 172 10 096 10937 10723 
 among them: 
 – with innovation 447 399 467 614 
 Activeness level in Innovations, % 4,0 4,0 4,3 5,7 
- without Innovations  10 725 9 697 10470 10109 

 Passiveness level in Innovations, % 96,0 96,0 95,7 94,3 
Number of Scientific-Reseach, Project-

Constructional units 
745 688 723 793 

in which:  
Listed number of workers, persons 

 
10 781

  
…

  
11191 12554

Source: [4]. 
 

As can be seen in figures of the table, innovative in industrial companies is in low level. In 
2011, 614 business entities of 10723 enterprises in Kazakhstan have the technological 
innovation, which was conducted participant observation innovation. According to estimates of 
the susceptibility of industrial enterprises to the innovation process, which is characterized by 
the share of active enterprises, innovative activity of enterprises of Kazakhstan in 2011 
amounted to 5.7%. In comparison, the share of innovative enterprises in the U.S. is about 50%, 
Turkey – 33%, Hungary – 47%, in Estonia – 36%, in Russia-9, 1%. 

 In 2011, the volume of innovative products in Kazakhstan has increased compared with 
2010 and amounted to 235,962.7 million tenge. Among the innovative products of industrial 
companies the largest share of innovative products is newly introduced products, or 
significant technological changed products – 81%, improved products – 14%, and other 
innovative products – 5%. The bulk of investment in innovation projects in 2010 were 93% – 
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THE CURRENT STATE OF INNOVATIVE AND PROJECT 

ACTIVITIES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 
Modern economic recognizes the role of innovation as a key element of 

economic processes, that determine the development of not only individual countries, 
but also the global economy. 

The main role of providing sustainable development of economy belongs to inno-
vation, innovative activity, which can provide with continuous updating of technical and 
technological base of production, development and production of new competitive 
products, the effective penetration of world markets for goods and services. These re-
quire reforming all spheres of public life, and above all, the economy. 

According to the UN, today Kazakhstan is not even among the top twenty high-
tech nations of the world. Therefore, the development of innovative economy is 
extremely important for Kazakhstan [1]. 

The key to the formation of new economy in Kazakhstan is major investments in 
new technologies and creation conditions for a permanent reproduction of knowledge 
and translate them into new high-tech products and services, thus is innovation. 
Innovative activity means development and implementing innovative projects. 

 The concept of «innovation» is used almost universally, it is the topic of 
conversation both on domestic and on the professional level, at the level of heads of 
states, international organizations, etc. Innovation can be understood as the end result 
of innovation, were embodied in the form of new or improved product that is 
embedded in the market, or new, improved technological process used in practice, a 
new approach to social problems. 

In principle, the term «innovation» can be interpreted in different ways, it has an 
infinite number of statements and definitions. After analyzing many definitions, we 
can conclude that «innovation» means or outcome or process. It is, in fact, 
diametrically opposed points of view. The first view is held by Balabanov I.T., 
Vinokourov V.I., Ilyenkov S.V., Medyn V.G., Fatkhutdinov R.A. and others, the 
second – P. Drucker, Rumyantsev A.A., Tsvetkov A., J. Schumpeter, etc. As you can 
see, the scientists believe that innovation – is a result are a few more. The same view 
is indicated in the guidance document – «Oslo Manual», which was adopted by coun-
tries of Organization for Economic Cooperation and Development [2]. 

Innovation activity in Kazakhstan, based on the introduction of new ideas, 
knowledge, technologies and products into different areas of production and public 
management spheres, is one of the most important factors in the development of 
national economy. 
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ses of the possible sources of growth in national output over time showed repeatedly 
that this poorly understood and non-measurable factor, technological change, ac-
counted for a very large share of total economic growth throughout the twentieth cen-
tury (Denison, 1983) [3]. 

Economists, of course, did not believe that knowledge grew on its own, and so 
some variations on this model allowed for the 'labor' input to grow not only by adding 
people and hours of work, but also by assuming that the human capital of the labor 
force could, effectively, grow through education and training (Harrod, 1948; Domar, 
1957).» This approach is highly arbitrary, and, in the view of many economists, 
hardly better than simply treating technological change as a residual factor that 'ex-
plains' the part of economic growth that cannot be explained by growth in population 
or investment in physical capital. 

In the 1980s, economists became interested in a modeling approach called 'New 
Growth Theory', which endogenizes the contributions of increases in human capital 
and in technological change. Beginning with the work of Paul Romer (1986 ), econo-
mists traced out the implications of assuming that knowledge is characterized by in-
creasing returns rather than diminishing returns. This could be true because, unlike 
equipment or labor hours, knowledge is not 'used up' in the course of production, 
hence knowledge costs per unit of output decline with each additional unit of produc-
tion. Moreover, many people can use the same knowledge at the same time without 
experiencing crowding or congestion. 'Knowledge' is not exactly the same in these 
models as human capital, although knowledge is developed by human capital and 
adds to human capital when it is acquired and used by workers. Some knowledge can 
be, and is, codified, and once it is, it is no longer part of human capital. But some 
knowledge is tacit. The sequence of notes that we recognize as Beethoven's Violin 
Concerto is codified knowledge (and this knowledge can be represented symbolically 
by musical notation), but the knowledge of how to play a violin to perform the con-
certo is mostly tacit knowledge, acquired by years and years of practice. Tacit knowl-
edge is a part of human capital embedded in the individuals or communities that have 
the knowledge and share it among themselves [4]. 

The new interest on the part of economists in the creation, use, and codification 
of knowledge has encouraged economists to think more about the role played in eco-
nomic welfare and growth by institutions which facilitate the creation, sharing, and 
use of knowledge, and the associated development of human capital. 

To sum up, the research on human capital is now well established, demonstrat-
ing the significance of education, qualifications, and skill levels for economic out-
comes at the individual, organizational, and societal levels. However, the dominant 
paradigm in which knowledge and skills are treated as relatively unproblematic at-
tributes of the individual, accessible and transferable with limited regard for context, 
is coming under increasing scrutiny. Human capital can be considered as individual 
or community asset, and its value in practice depends on a wide range of economic 
and social factors and relations. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ  

ЯК ОДИН ІЗ РІЗНОВИДІВ КАПІТАЛУ: 
СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

 
На протязі всієї історії існування людства визначальним чинником 

економічного розвитку були знання та інформація. В період інтеграції та 
глобалізації світогосподарських зв’язків знання ці фактори стають своєрідною 
«перепусткою в лідери» для країн, регіонів та організацій. Саме тому усі 
розвинені країни світу у пошуках нових конкурентних переваг акцентують увагу 
саме на інтелектуальних чинниках. Ринок знань поступово починає відігравати 
головну роль, випереджаючи навіть розвиток ринку матеріальних товарів, а 
пріоритетними напрямками матеріальних і фінансових інвестицій стає 
інтелектуальний капітал, що приймає форму капіталу в силу суспільної 
необхідності у створенні суспільних благ. На фоні стрімкого розвитку 
«інтелектуальної» економіки виникає необхідність систематизувати нагромадже-
ний досвід з вивчення інтелектуального капіталу як одного з різновидів капіталу.  

Поняття інтелектуального капіталу у науковий обіг ввів Дж. Ґелбрєйт. В 
1990-х роках минулого століття завдяки працям Т. Стюарта цей термін набув 
широкого застосування. Подальший розвиток теоретико-методологічних та 
прикладних засад дослідження концепції інтелектуального капіталу та його ви-
користання знайшов відображення в багатьох роботах багатьох вітчизняних та 
зарубіжних вчених. Проте серед учених-дослідників немає єдиної думки щодо 
дефініції категорії, не приведено її до узгодженості з іншими соціально-
економічними категоріями. 

Аналіз літературних джерел із даної проблематики дозволяє виділити три 
підходи до трактування поняття ,,інтелектуальний капітал» – за цінностями, 
процесом та результатом. Представники першого підходу трактують 
,,інтелектуальний капітал» як сукупність цінностей. Із позиції процесу сутність 
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ние хозяйства, хозяйствующие субъекты и др.) непрерывно взаимодействуют 
друг с другом, следовательно, если на любом из уровней произойдет изменение 
удовлетворения потребностей от единичных к массовым, тогда это отразится на 
всех субъектных уровнях. Массовость экономических потребностей домашних 
хозяйств непременно будет сопровождаться массовостью взаимосвязанных по-
требностей и на уровне хозяйствующих субъектов. Переход цикла деловой ак-
тивности из одной фазы в другую также будет сопровождаться именно измене-
ниями в организационно-экономических укладах. 

Таким образом, все многообразие организационно-экономических укладов 
в инвестиционно-строительной сфере, принцип декомпозиции которых показан 
выше, а также взаимодействие их друг с другом позволяют осуществить сис-
темный взгляд на сущность проявления циклов деловой активности и на этой 
основе обеспечить создание инструментария управления циклом деловой ак-
тивности. 
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ских отношений в инвестиционно-строительной сфере, испытывающая на себе 
воздействие производственных (технологических), экономических новаций, ко-
торые включаются в уклад как в результате воздействия отдельных субъектов 
хозяйствования, так и через систему общественных и государственных инсти-
тутов и организаций. Каждый новый организационно-экономический уклад, 
либо его развитие определяет новый цикл деловой активности. Связь организа-
ционно-экономического уклада и цикла деловой активности инвестиционно-
строительной сферы показана на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Модель формирования цикла деловой активности  
под влиянием организационно-экономического уклада. 

 
 

Очевидно, что если существующая критическая масса экономических по-
требностей перестает оказывать стимулирующее влияние на цикл деловой ак-
тивности, в частности потенциал факторов-ускорителей исчерпывается, тогда 
цикл начинает характеризоваться кризисным состоянием. В таком случае новая 
фаза роста цикла деловой активности может возникнуть, если будет создан но-
вый организационно-экономический уклад или будет активизирована деятель-
ность в рамках прежнего. 

Экономические потребности влияют на цикл деловой активности только в 
том случае, если они носят массовый характер. Так как все субъекты (домаш-
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інтелектуального капіталу полягає в його здатності до відтворення, у можли-
вості залучення інтелектуального капіталу в процес кругообігу. Представники 
третього підходу розглядають дану категорію як результат, що забезпечує певні 
конкурентні переваги, створення додаткової вартості.  

Інтелектуальний капітал – це один із різновидів капіталу, який має відпові-
дні його ознаки й одночасно відтворює характерні лише йому особливості. Ос-
новними ознаками інтелектуального капіталу є те, що:  

 формування інтелектуального капіталу вимагає певних фінансових, 
трудових та матеріальних витрат;  

 створений та функціонуючий інтелектуальний капітал приносить до-
дану вартість;  

 об’єктивним є якісні та кількісні відмінності між залученими та реалі-
зованими інтелектуальним ресурсами у створенні інновацій та викори-
станні інтелектуального потенціалу [1].  

Інтелектуальний капітал багато в чому схожий з фізичним – як один, 
так і другий генерує потік «цінностей» або приносить додану вартість. Обидва 
капітали виникають внаслідок вкладень ресурсів (грошей, матеріальних засобів, 
знань, кваліфікації) для виробництва товарів і послуг, приносять своєму влас-
никові додатковий дохід, зазнають морального зносу (причому інтелектуальний 
капітал навіть у більшій мірі, позаяк знецінюється і програмне забезпечення, і 
будь-які знання), обидва мають потребу в реновації. У той же час між ними 
спостерігаються й суттєві відмінності [2] (табл. 1). 

Таблиця 1 
Відмінності між фізичним і інтелектуальним капіталом 

 
Фізичний капітал Інтелектуальний капітал 

1 2 
Матеріальна природа Нематеріальна природа 
Витрати в минулому Результати в майбутньому 

Адитивний Неадитивний 
Переважно фінансова оцінка Комбінація вартісних і невартісних оцінок
Організація володіє всім 

капіталом 
Організація володіє капіталом лише част-

ково 
 
Одна з особливостей інтелектуального капіталу полягає в тому, що 

ним володіє не тільки підприємець, але й найманий персонал. Інтелектуа-
льний капітал – результат взаємодії людей один з одним, людей і інформа-
ційних ресурсів, а також людей та елементів фізичного капіталу в процесі 
виробництва. Отже, «інтелектуальний капітал» – це сукупність різного роду 
інтелектуальних цінностей, що в процесі свого обігу та кругообігу приносять 
додаткову вартість та забезпечують конкурентні переваги особі, підприємству 
чи державі. 
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ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В ПРИРОДЕ БЮДЖЕТНОГО  

И ФИНАНСОВОГО РИСКОВ 
 
Всякая предпринимательская деятельность сопряжена с многочисленными 

рисками, степень влияния которых на результаты этой деятельности достаточно 
высока. Риски, связанные с вероятностью наступления неблагоприятного собы-
тия, как правило, потерь финансовых ресурсов (денежных средств), выделяют в 
особую группу рисков, которые носят название финансовые риски. 

Особенностью финансового риска является вероятность наступления 
ущерба в результате проведения таких операций, которые по своей природе яв-
ляются рискованными. 

Многие авторы придерживаются точки зрения, согласно которой к собственно 
финансовым рискам можно отнести следующие виды рисков: рыночный, кредитный, 
риск ликвидности, процентный, валютный [1, с.121]. На наш взгляд наиболее обос-
нованной является расширенная классификация финансовых рисков, согласно кото-
рой, в системе финансовых рисков выделяют еще и бюджетный риск.  

Сформулируем и попробуем обосновать основные моменты, характери-
зующие общее в природе финансового и бюджетного рисков. 

Во-первых, бюджетный риск связан с поступлением финансовых ресурсов и 
распределением расходных полномочий между уровнями бюджетной системы. Та-
ким образом, бюджетный риск сопутствует деятельности финансовых институтов.  

Во-вторых, поскольку несбалансированность республиканского бюджета и 
бюджетов административно-территориальных единиц характеризуется возмож-
ными экономическими последствиями, становится возможным говорить о фи-
нансовой природе бюджетного риска.  

В-третьих, бюджетный риск, как и финансовый, носит вероятностный ха-
рактер. Если при исполнении республиканского и местных бюджетов, прогно-
зируемые и фактические бюджетные показатели совпадают, то бюджетный 
риск не наступает, в противном случае – происходит рисковое событие. 

В-четвертых, как и многие виды финансовых рисков, бюджетный риск ха-
рактеризуется наличием альтернативных вариантов в принятии решения на 
стадии бюджетного планирования. 
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На основе обобщения истории развития человечества марксизм выделил 
следующие основные общественно-экономические формации, образующие 
ступени исторического прогресса: первобытнообщинный строй, рабовладель-
ческий, феодальный, капиталистический, коммунистический [2]. 

А это позволило, по словам В.И. Ленина, перейти от описания общественных 
явлений к их строго научному анализу, исследующему то, что свойственно, на-
пример, всем капиталистическим странам, и выделяющему то, что отличает одну 
капиталистическую страну от другой. Специфические законы развития каждой 
общественно-экономической формации являются в то же время общими для всех 
стран, в которых она существует или утверждается. Нет, например, особых зако-
нов для каждой отдельной капиталистической страны (США, Англии, Франции и 
др.), однако имеются различия в формах проявления этих законов, вытекающие из 
конкретно-исторических условий, национальных особенностей.  

В связи с тем, что объектом исследования является цикл деловой активно-
сти, отражающий процессы и явления на мезоуровне, следовательно, предмет-
ная область общественно-экономической формации является избыточной и вы-
ходит за рамки исследования. При этом, для изучения мезоуровня в более близ-
кой степени подходит категория экономического уклада.  

Экономический строй общества в настоящее время не ограничивается од-
ним экономическим укладом. Как правило, в рамках многоукладной экономики 
один из укладов доминирует и определяет характер общественного строя. Та-
ким образом, система общественного производства и общественного хозяйства, 
в том числе целостная система производственных отношений определенного 
типа, образующих общественную форму производства определяется общест-
венно-экономическим укладом. 

На основе раскрытия определений категорий общественно-экономической 
формации и общественно-экономического уклада отметим, что вторая катего-
рия является боле узкой, тогда как первая рассматривает полностью нацио-
нальную экономику, включая политический строй, право, экономику и т.д. Для 
целей настоящего исследования необходимы уточнения, так как непосредст-
венному рассмотрению подлежат экономические отношения в конкретной от-
расли материальной сферы производства – строительстве. В этой связи, осуще-
ствив наследование базовых понятий общественной формации и уклада введем 
новое определение для применения его при исследовании цикла деловой актив-
ности инвестиционно-строительной деятельности, и обозначим его как органи-
зационно-экономический уклад. 

Таким образом, для решения проблемы системного восприятия ключевых 
показателей, свойств и характеристик цикла деловой активности инвестицион-
но-строительной деятельности осуществим изучение организационно-
экономического уклада инвестиционно-строительной деятельности.  

Организационно-экономический уклад – это непрерывно воспроизводя-
щаяся, затухающая (деградирующая) или развивающаяся система экономиче-
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ственных и разнохарактерных показателей, определяющих его состояние. И зада-
чей дальнейшего исследования является формирование общего системного взгля-
да на цикл деловой активности. Для этого введем ряд базовых посылок. 

Первая, цикл деловой активности определяется одновременным участием 
множества субъектов хозяйствования: домашних хозяйств, хозяйствующих 
субъектов, государства. 

Вторая, цикл деловой активности представляет собой систему, которая в 
своей основе обеспечивает создание строительной продукции, работ, услуг. 

Учитывая это, обратимся к фундаментальной экономической категории, 
которая обозначает тип хозяйства, основанный на определенной форме собст-
венности на средства производства и соответствующие отношения в ходе этого 
производства и называется экономическим или общественно-экономическим 
укладом [5]. Образование категории экономического уклада связано со сле-
дующими научными фактами [2, 1, 6].  

Во-первых, экономический уклад является категорией, исходящей из такой 
базовой, как общественно-экономическая формация.  

Во-вторых, общественно-экономическая формация – это исторически опре-
деленный тип общества, представляющий собой особую ступень в его развитии.  

В-третьих, общественно-экономическая формация в отличие от таких кате-
горий, как производительные силы, государство, право и др., отражающих раз-
личные стороны жизни общества, охватывает все стороны общественной жизни 
в их органической взаимосвязи. 

В-четвертых, в связи с тем, что в обществе постепенно накапливаются ан-
тагонистические противоречия между новыми производительными силами и 
устаревшими производственными отношениями (выведенная К.Марксом зако-
номерность), на определенных ступенях возникают препятствия росту. В эти 
моменты происходит смена общественно-экономических формаций. 

В-пятых, переходные состояния общества характеризуются наличием различ-
ных общественно-экономических укладов, которые, в отличие от утвердившейся 
полностью системы хозяйства, не охватывают всей экономики и быта в целом. 

В-шестых, открытие последовательности смены общественно-
экономических формаций дало объективную основу для периодизации истори-
ческого процесса и его деления на основные исторические эпохи. 

В-седьмых, становление новой, прогрессивной общественно-
экономической формации, в конечном счете, обязательно предполагает дости-
жение качественно более высокой ступени материально-технической базы об-
щества, новой системы хозяйства, социального строя, культуры. 

Таким образом, исследование формаций и укладов позволяет развить 
взгляд на сущность экономических циклов. Как отмечал В.И. Ленин [1], иссле-
дование общественно-экономических формаций дает возможность зафиксиро-
вать повторяемость в общественных порядках различных стран, находящихся 
на одной и той же ступени общественного развития. 
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В-пятых, уровень бюджетного риска не является постоянным, и претерпевает 
существенные изменения во времени под воздействием большого числа рискообра-
зующих факторов. На величину и степень бюджетного риска оказывают влияние 
факторы, которые воздействуют непосредственно на финансовый риск.  

В-шестых, результатом финансового риска являются потери либо упущенная 
выгода. Последствиями бюджетного риска также являются неминуемые финансо-
вые потери, способные нарушить даже хорошо сбалансированный бюджет. 

Т.о., на основании проведенного исследования признаков, характеризую-
щих бюджетный и финансовые риски, можно сделать вывод о том, что бюд-
жетный риск занимает важное место в системе финансовых рисков и обладает 
всеми его признаками. В то же время, бюджетный риск обладает и рядом ха-
рактерных особенностей. 

Во-первых, бюджетный риск связан в первую очередь с риском принятия 
управленческих решений государственных или местных органов власти [2, с.33 
– 37] – вероятностью того, что решение не будет исполнено или будет исполне-
но частично, принося дополнительные потери.  

Второй особенностью бюджетного риска является то, что бюджетные отноше-
ния, относительно подверженности их риску, проявляются в рамках бюджетного 
процесса, т.е. там, где осуществляется как планирование параметров бюджета, так и 
его непосредственное исполнение, и могут возникнуть на любой его стадии.  

В-третьих, бюджетный процесс подвержен воздействию факторов, зави-
сящих от принятия управленческих решений элементов и подсистем самой 
бюджетной системы (внутренних факторов). К таким факторам, например, 
можно отнести ритмичность поступления доходов и осуществления расходов, 
целевую направленность и эффективность использования бюджетных средств, 
уровень программно-целевого планирования бюджетных показателей, квали-
фикацию распорядителей бюджетных средств и другие.  

В-четвертых, бюджетный риск обладает объективно-субъективной приро-
дой: он является объективным явлением, т.к. связан с функционированием уча-
стников бюджетного процесса, при этом бюджетный риск носит и субъектив-
ный характер – проявляется на стадии исполнения бюджетов при воздействии 
рискообразующих факторов. 

Таким образом, обобщив все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 
бюджетный риск непосредственно влияет на финансовый результат, следователь-
но, он является разновидностью финансового риска. Однако, бюджетный риск 
может существовать и в качестве самостоятельного вида как риск управленческо-
го решения органов власти по установлению параметров бюджета и его исполне-
нию, сформированный под воздействием рискообразующих факторов. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ КОНКУРЕНЦИИ 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию российских и зарубежных 

подходов к определению понятия конкуренция. Представлена трактовка дан-
ного понятия, раскрыты некоторые противоречия в подходах к определению 
конкуренции, исследованы основные факторы формирования данной экономи-
ческой категории.  

 
Ключевые слова: конкуренция, теория конкуренции 
 
За последние десятилетия усиление конкуренции отмечено фактически во 

всем мире. Еще не так давно она отсутствовала во многих странах и отраслях. 
Рынки были защищены и доминирующие позиции на них были четко опреде-
лены. И даже там, где было соперничество, оно не было столь ожесточенным. 

Можно назвать очень немногие области экономики, которые сегодня в со-
стоянии противостоять влиянию конкуренции и рынка. Ни одна страна и ни од-
на компания не могут позволить себе игнорировать объективную необходи-
мость конкуренции. Они должны постараться понять и овладеть искусством 
конкурентной борьбы. 

Конкуренция является одной из ключевых категорий рыночной экономи-
ки. Без неё невозможно дать адекватную оценку состояния отрасли, любой 
сферы экономической деятельности человека. 

В современной науке и практике выработано многоплановое представле-
ние о конкуренции, что выразилось в различных определениях этого понятия. 
На сегодняшний день можно выделить 4 подхода к исследованию конкуренции: 
структурный, функциональный (ролевой), поведенческий и комплексный.  

Анализ существующих определений конкуренции позволил автору клас-
сифицировать теоретические подходы (см. рис. 1). 

Одни авторы (К. Р. Макконелл, С. Л. Брю, М. Буйи, Н. Г. Менкью, Ф. 
Найт) придерживающиеся широко распространённого в настоящее время 
структурного подхода в исследовании конкуренции, рассматривая её как осо-
бую ситуацию на рынке, которая характеризуется двумя факторами:  

1) наличием на рынке большого числа независимых покупателей и продав-
цов конкретного продукта или ресурса; 

2) свободой для покупателей и продавцов входить на те или иные рынки 
или покидать их. 
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ва с учетом ограничений в рамках Соглашений ВТО по сельскому хозяйству и 
внедрению данной методики в стратегию развития отраслей аграрного произ-
водства России. Таким образом, реализуемый комплексный подход к адаптации 
российского АПК к условиям ВТО позволит не только сохранить позитивную 
динамику в отрасли, но и обеспечить продовольственную безопасность страны, 
привлечь в отрасль стратегических инвесторов, а также наращивать экспорт 
отечественной сельскохозяйственной продукции, исходя из возможностей ВТО. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УКЛАД 
В ОСНОВЕ ЦИКЛА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ  

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
Аннотация. Управление экономическими циклами является крайне акту-

альным вопросом для инвестиционно-строительной деятельности. В статье 
показаны базовые основы формирования цикла деловой активности через ор-
ганизационно-экономические уклады. 

 
Цикл деловой активности, так же как и экономический цикл, основопола-

гающие работы по которому были проведены еще в начале и середине ХХ-го 
века, с течением времени имеет проявление повторяющихся состояний. А в 
этой связи все множество показателей, свойств, характеристик цикла, несо-
мненно важно для объективности исследования и может быть также синтезиро-
вано до того объема, который будет в необходимой и достаточной степени опи-
сывать состояние цикла деловой активности, при возможности обеспечения 
принятия эффективных управленческих решений. 

 Итак, главной фундаментальной характеристикой цикла деловой активности, 
как показывает исследование, проведенное автором, является наличие разнокаче-
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Однако основные мероприятия в рамках Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. планируется осуществлять с максималь-
ным использованием инструментов поддержки зеленой корзины, что не противоре-
чит принятым договоренностям и не влечет искажающего воздействия на торговлю 
между странами. Соответственно, требуется пересмотр существующей системы го-
сударственной поддержки сельхозтоваропроизводителей и создание условий для 
эффективного внедрения реформ в реальный сектор экономики, так как именно от 
эффективности последних будет зависеть вектор дальнейшего развития аграрного 
производства России, конкурентоспособность отечественных товаров на междуна-
родном рынке, продовольственная безопасность страны. 

С целью адаптации аграрного сектора экономики России к условиям ВТО 
Министерством экономического развития РФ были разработаны ряд мер, по-
зволяющих производителям отрасли с меньшими потерями перейти на новые 
для них условия функционирования. Основными из этих мер являются: 

– � пролонгация льготы по налогу на прибыль на весь переходный период 
до 2020 года: установление нулевой ставки налога на прибыль сельхозтоваро-
производителей в периода до 2013 г., увеличение ставки с 0 до 18% в 2013 г., и 
с 18 до 20% в 2016 г. Также в период до 2020 г. предусмотрена пролонгация 
льгот по освобождению сельхозтоваропроизводителей от уплаты НДС при вво-
зе в страну племенного скота, эмбрионов, семени [1]; 

– усиление таможенного администрирования ввоза сельскохозяйственной 
продукции; 

– формирование и поддержка сети научно-исследовательских учреждений 
в целях подготовки научной основы для принятия решений в рамках прогнози-
рования и планирования решений на государственном уровне, а также разра-
ботки и внедрения современных методов исследований, соответствующих меж-
дународным требованиям; 

– определение критериев неблагоприятных регионов для ведения сельско-
го хозяйства и их законодательное закрепление в Федеральном законе «О сель-
ском хозяйстве», с целью обоснования применения к ним мер поддержки в 
рамках зеленой корзины, то есть без ограничения.  

Считаем, что в условиях институциональных преобразований, реформиро-
вания системы государственного регулирования аграрного производства, рег-
ламентируемого характера определения размеров государственной поддержки 
немаловажное значение имеет способность государственных органов управле-
ния выделить наиболее эффективные меры и направления поддержки отраслей 
экономики, которые позволят субъектам управления лучше реагировать на сиг-
налы рынка, максимизировать темпы роста и минимизировать искажающее 
воздействие рыночных колебаний на производство. Способствовать решению 
поставленных задач возможно при помощи разработки методики определения 
эффективных направлений государственной поддержки аграрного производст-
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Рисунок 1. Классификация подходов к исследованию конкуренции.  
(Схема автора)  

 
К. Р. Макконел, С. Л. Брю в научном труде «Экономикс» связывают кон-

куренцию с наличием на рынке большого числа независимых покупателей и 
продавцов и возможностью для покупателей и продавцов свободно входить на 
рынок и покидать его. Они рассматривают конкуренцию в качестве основной 
регулирующей силы при капитализме [1].  

Учёный М. Буйи рассматривает конкуренцию в качестве «ситуации, спо-
собствующей свободному формированию цен и действию законов спроса и 
предложения на конкретном рынке». Позиция Н. Г. Менкью на этот же вопрос 
«условия, когда количество выступающих на рынке лиц или предприятий на-
столько велико, что поведение каждого из них не влияет на уровень цен».  

Ф. Найт под конкуренцией понимал ситуацию, в которой «конкурирующих 
единиц много и они независимы» [2]. 

Другой подход в освещении конкуренции функциональный (ролевой). Со-
гласно данной позиции основной характеристикой конкуренции следует счи-
тать выполняемые ею экономические функции (в частности представителями 
этого направления являются Й. Шумпетер, Ф. Хайек, А. Маршал, Э. Черберлин, 
А. В. Кондрашов, В. А. Новиков).  

Й. Шумпетер считает, что эффективная конкуренция возможна лишь в усло-
виях динамичной экономики, где непрерывный поток нововведений трансформи-
рует статическую ситуацию. Динамическую конкуренцию, стимулируемую стрем-
лением к получению сверхприбылей за счёт преимущества в издержках и качестве 
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самого продукта. Й. Шумпетер называл эффективной конкуренцией. Таким обра-
зом, с точки зрения экономического роста конкуренция представляет собой сопер-
ничество старого с новым: новыми товарами, новыми технологиями, новыми ис-
точниками обеспечения потребностей, новыми типами организаций [3]. 

Австрийский экономист и философ Ф. Хайек высказывался о конкуренции 
как о «централизованном планировании, осуществляемом множеством само-
стоятельных индивидов». 

А. Маршалл, определяя понятие «конкуренция», указывает, что это «состяза-
ние одного человека с другим, особенно при продаже или покупке чего-либо» [4]. 
Развивая данную мысль можно перефразировать, что «конкуренция» это состяза-
ние одного предприятия с другим, особенно при продаже или покупке чего-либо. 

Монополизм и конкуренция в реальной экономике тесно взаимосвязаны. Так Э. 
Черберлин в своих исследованиях справедливо указывает на то, что реально сущест-
вующая конкуренция «… редко бывает свободна от элементов монополии…», то 
есть в действующих условиях монополизм является частью конкуренции [5]. 

А. В. Кондрашов считает, что конкуренция является основным фактором, 
который заставляет предприятие улучшать качество товара, искать новые тех-
нологии, тем самым симулирует технологический процесс в обществе, удешев-
ляет производство и снижает стоимость товаров.  

Конкуренция – элемент рыночного механизма, связанных в условиях рын-
ка с формированием хозяйственных пропорций на основе соперничества ком-
мерческих субъектов за лучшие и экономически более выгодные условия при-
ложения капитала, реализации товаров и услуг [6]. 

Не менее распространённым в науке и практике является поведенческий 
подход в описании конкуренции. В соответствии с этой трактовкой различные 
авторы (Р. А. Фатхутдинов, Н. И. Перцовский, И. А. Спиридонов, М. Портер, А. 
Ю. Юданов) рассматривают конкуренцию как постоянно действующий меха-
низм свободной состязательности, соперничества товаропроизводителей, пред-
приятий, фирм в целях достижения лучших результатов своей предпринима-
тельской деятельности. Рыночной конкуренцией называется борьба фирм за ог-
раниченный объём платежеспособного спроса потребителями, ведущаяся фир-
мами на доступных им сегментах рынка.  

Р. А. Фатхутдинов отмечает, что «конкуренция» – это процесс управления 
субъектом своими конкурентными преимуществами на конкретном рынке (тер-
ритории) для одержания победы или достижения других целей в борьбе с кон-
курентами за удовлетворение объективных или субъективных потребностей в 
рамках законодательства либо в естественных условиях [7]. Конкуренция рас-
сматривается как состязательность хозяйствующих субъектов, когда их само-
стоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого из них 
односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на соответ-
ствующем товарном рынке.  
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проводится мерами, которые, согласно представленной выше классификации, 
можно отнести к мерам желтой корзины. Это, в первую очередь, субсидии на 
возмещение сельхозтоваропроизводителям различной организационной формы 
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и займам. В 
2011 г. эта статья расходов составила 47% от общего объема государственной 
поддержки аграрного производства в крае.  
 

 
 

Рисунок 2 – Запланированный уровень АМП аграрного производства РФ 
 в рамках принятого при присоединении к ВТО Соглашения  

по сельскому хозяйству 
 
Государственная поддержка отрасли растениеводства Краснодарского края 

в 2011 г. составила 17% объема совокупной поддержки, при этом наибольший 
удельный вес в ее структуре занимали меры субсидирования части затрат по 
страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних на-
саждений и посадок многолетних насаждений, а именно 57% объема совокуп-
ной поддержки отрасли. Также за изучаемый период наблюдается неравномер-
ность распределения бюджетных средств по различным направлениям государ-
ственной поддержки сельхозтовапроизводителей, что может свидетельствовать 
о ситуационном характере применимых мер и об отсутствии обоснованной про-
граммы их распределения.  
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Н. И. Перцовский [8] и И. А. Спиридонов [9] имеют одинаковые позиции и 
считают, что конкуренция представляет собой экономический процесс взаимо-
действия, взаимосвязи и борьбы между выступающими на рынке предприятия-
ми в целях обеспечения лучших возможностей сбыта своей продукции, удовле-
творения потребностей покупателей и получения наибольшей прибыли. 

По мнению М. Портера «Сущность разработки стратегии проистекает из 
характера самой конкуренции. Однако и до сих пор встречается слишком узкий 
и пессимистический взгляд на конкуренцию. Хотя иногда от руководителей 
компаний можно слышать противоположные утверждения, интенсивную кон-
куренцию в отрасли нельзя рассматривать ни как случайное стечение обстоя-
тельств, ни как неудачу.  

Более того, в борьбе за долю рынка в конкуренции участвуют не только 
непосредственные претенденты. Скорее, конкуренция в отрасли, лежащая в ос-
нове экономики, и конкурирующие силы простираются значительно дальше 
обычного противостояния сторон в отдельной отрасли промышленности» [10]. 

По высказыванию А. Ю. Юданова: «Конкуренция является дополнением и 
противовесом индивидуализму капиталистической экономики. Если личные инте-
ресы дают сильнейшую мотивацию участникам хозяйственных процессов (всё, 
что они делают, делается исключительно для себя, к собственной выгоде), то кон-
куренция направляет их деятельность в благоприятное для всего общества русло. 
Ведь в ней побеждает тот, что лучше удовлетворяет интересы потребителей».  

И наконец, некоторые исследователи давая определение понятию «конкурен-
ция», объединяют в нём все изложенные выше признаки (комплексный подход). 

Так М. Туган-Барановский более ста лет назад сформулировал для словаря 
Брокгауза и Ефрона такое определение: «конкуренция – в области народного 
хозяйства деятельное соперничество нескольких лиц в достижении одной и той 
же цели. Конкуренты стремятся вытеснить друг друга, захватить в своё исклю-
чительное обладание то или иное хозяйственное благо, и потому конкуренция 
всегда имеет характер борьбы».  

Г. Я. Киперман указывает, что конкуренция – это процесс взаимодействия, 
взаимосвязи и борьбы изготовителей и поставщиков при реализации продук-
ции, экономическое соперничество между обособленными товаропроизводите-
лями или поставщиками товаров (услуг) за наиболее выгодные условия сбыта.  

Проведённое исследование позволяет автору утверждать, что конкуренция 
является определяющим фактором упорядочения цен, стимулом для активиза-
ции инновационных процессов. Она способствует вытеснению из производства 
неэффективных предприятий, рациональному использованию ресурсов, пре-
дотвращает диктат производителей по отношению к потребителю. При данном 
подходе понятие конкуренции рассматривается, в первую очередь, как динами-
ческий процесс. Конкуренция проявляется в совершенствовании продуктов и 
технологий, формировании новых рынков, новых источников сырья или новых 
типов организации, что, как правило, требует инвестиций. В свою очередь, 
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стимулом для осуществления инвестиций выступает возможность получения 
положительной экономической прибыли до тех пор, пока ценовая конкуренция 
не приведет к снижению цены до уровня долгосрочного равновесия. 

Всё ранее сказанное позволяет сформулировать определение понятия кон-
куренции как особенное свойство рынка, которое создаёт такие дополнитель-
ные, действенные мотивы хозяйствующих субъектов как стремление повышать 
свою эффективность; снижать свои издержки; вывод на товарные рынки новых 
видов товаров, продукции, услуг.  

На наш взгляд исследование подходов к определению понятия конкурен-
ции поможет в будущем широкому кругу людей использовать в информацион-
ной экономике.  
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зяйственным угодьям. Эти меры не подпадают под ограничения в рамках обя-
зательств стран-членов ВТО по сокращению внутренней поддержки и не вклю-
чаются в АМП. 

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация и перечень мер государственной поддержки 
аграрного производства, принятых для стран-членов ВТО. 

 
Для Российской Федерации обязательства по АМП предусматривают уро-

вень внутренней поддержки в 9 млрд долларов США (только в рамах янтарной 
корзины) до 2013 г., что позволит реализовать Государственную программу 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья, сельскохозяйст-
венной продукции и продовольствия на 2008–2012 гг. Затем в течение переход-
ного период предполагается снижение внутренней поддержки к 2018 г. до 
уровня АМП в 4,4 млрд долл. США (рисунок 2), что соответствует уровню суб-
сидирования российского сельского хозяйства в 2006–2008 гг [1]. 

Анализ структуры мер государственной поддержки аграрного производст-
ва, проведенный с использованием данных бухгалтерских отчетностей сельско-
хозяйственный предприятий Краснодарского края (таблица 1), позволяет сде-
лать вывод, что государственная поддержка аграрного производства в регионе 
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преобразований в ходе перехода на новый уровень правовых, торговых, эконо-
мических отношений в рамках международных соглашений.  

На всем периоде переговоров и согласовании решений вступление России 
в ВТО имело как сторонников, так и явных противников. Но, несмотря на опа-
сения, эксперты сошлись во мнении, что присоединение к Всемирной торговой 
организации создаст возможности для продвижения российских товаров на 
внешние рынки. Также в числе преимуществ членства в ВТО были названы 
приведение законодательства в соответствие с международными нормами и по-
вышение инвестиционной привлекательности. Согласно расчетам экспертов 
Всемирного Банка выгода России от выполнения совокупных обязательств по-
сле вступления в ВТО в среднесрочной перспективе (в течение трех лет после 
вступления) составит порядка 3,3% прироста ВВП ежегодно. Это около 49 млрд 
долларов на основе данных за 2010 год. В долгосрочной перспективе (10 лет) 
ежегодный прирост может составить 11% ВВП (162 млрд долларов). 

Особенности регулирования торговли сельскохозяйственными товарами и 
механизмы применения мер государственной поддержки производства и тор-
говли в этом секторе определяет Соглашение по сельскому хозяйству. Оно ста-
ло итогом сложнейшего переговорного процесса, в ходе которого были согла-
сованы два основных положения: 

1.  максимальный уровень экспортных субсидий, которые после присое-
динения Россия сможет предоставлять для поддержки своего сельскохозяйст-
венного экспорта; 

2.  максимальный объем государственной поддержки (субсидий), кото-
рую Российская Федерация сможет предоставлять аграриям. Так, политика суб-
сидирования отечественных сельхозтоваропроизводителей должна будет осу-
ществляться в рамках правил субсидирования отрасли, обозначенных Соглаше-
нием ВТО по сельскому хозяйству, и обязательств по сокращению субсидий, 
согласованных в ходе переговоров. 

Соглашение по сельскому хозяйству в рамках ВТО обязывает страны клас-
сифицировать их внутренние меры поддержки аграрного сектора экономики в 
соответствии с одной из трех категорий, называемых «корзинами» (рисунок 1). 

В зеленую корзину входят меры поддержки, не оказывающие искажающее 
воздействие на рынок и торговлю. Меры зеленой корзины могут применяться 
без ограничений.  

В янтарную корзину входят меры, искажающие рынок. Обязательства по 
объемам желтой корзины фиксируются для каждого члена ВТО в перечне обя-
зательств в виде агрегированных мер поддержки (далее АМП). 

Меры голубой корзины включают прямые платежи производителям в рам-
ках программ ограничения и сокращения производства сельскохозяйственных 
продуктов, осуществляемых путем выведения земли из сельскохозяйственного 
оборота, сокращение поголовья скота в сельском хозяйстве, сокращения заня-
тости в сельском хозяйстве. Платежи производятся по отдельным сельскохо-
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УМОВИ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ЗА УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ 
ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОКРАЩЕННЯ 
 
Україні притаманний низький середній рівень доходів та надмірна їх ди-

ференціація. Це призводить до того, що основна маса населення недостатньо 
заможна для повноцінного забезпечення людського розвитку. 

Характер праці українців неоднорідний, проте загалом, в порівнянні з еко-
номічно розвиненими країнами, умови праці не сприяють інтенсивному людсь-
кому розвитку. 

Кількість формально вільного часу у різних категорій населення скороти-
лася порівняно з радянським минулим та економічно розвиненими країнами. 
Низький життєвий рівень примушує збільшувати трудові зусилля; при цьому 
скорочується час на навчання та підтримку здоров’я. 

Загалом, розподіл ресурсів людського розвитку в Україні набуває бінарно-
го характеру, як в управлінській системі формування доходів. Основній частині 
суспільства, що не має суттєвих ресурсів для людського розвитку, протистоїть 
вузький прошарок багатих та надбагатих людей, що користуються доступом до 
усіх сучасних можливостей людського розвитку. 

Ступінь розвитку матеріальної та нематеріальної культури високий и зага-
лом достатній для забезпечення інтенсивного людського розвитку. 

Розподіл прав та свобод між членами суспільства вкрай нерівномірний. 
Незважаючи на формальну рівність всіх перед законом, правоохоронна та судо-
ва системи нерідко віддзеркалюють інтереси тих, хто більше платить або має 
неформальні важелі впливу; корумпованість чиновників повертає їх владні по-
вноваження на користь заможних членів суспільства. 

Отже, доступні напрями використання ресурсів людського розвитку у бі-
льшості українців обмежені, на противагу членам політико-економічної еліти, 
що користуються надмірними, неприйнятними в розвинених країнах, правами 
та свободами. Причому права та свободи політико-економічної еліти розширені 
значною мірою за рахунок звуження можливостей інших членів суспільства. 

Система суспільної організації передовсім стимулює не тих, хто приносить 
суспільству найбільшу користь, а тих, хто краще перерозподіляє створений 
продукт на свій зиск, тих хто вміє використовувати механізми необґрунтовано-
го збагачення. Будь-яка економічна реформа несе потенціал посилення пере-
розподільної активності, а в процесі ринкової трансформації чітко виявляється 
феномен домінування прибутковості перерозподільної активності над прибут-
ковістю виробництва [1, с. 8].  
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Притаманна цивілізованим країнам установка «хочеш добре заробляти – пра-
цюй багато і сумлінно» не завжди спрацьовує і відкидається. Професійне зростання 
далеко не всіма українцями розглядається оптимальним шляхом до успіху. 

В нормально функціонуючій ринковій системі, аби отримати підприємни-
цький прибуток, необхідно дати споживачам те, за що вони готові платити. Ці-
ни на виробничі ресурси не контролюються підприємцями, тому головні зусил-
ля вони спрямовують на ефективне використання цих ресурсів, що досягається 
за рахунок впровадження інновацій, як суттєвих, так і незначних. 

Проте в нашій країні впровадження інновацій у процесі конкурентної бо-
ротьби не є головним джерелом підприємницького прибутку. Значно вигідніше 
налагоджувати неформальні зв’язки із владою, аби прийняти участь у перероз-
поділі державної власності, отримати від держави преференції, створити некон-
курентні бар’єри для інших підприємців. Іншим джерелом підприємницького 
прибутку в Україні є використання монопольної влади за умов безсилля чи без-
діяльності владних структур. 

Захоплення контролю над видобутком, імпортом та експортом сировинних 
матеріалів, продукції сільського господарства, паливно-енергетичного комплексу 
– також важливі джерела економічно не обґрунтованих надприбутків. 

В розвинених країнах, впроваджуючи на свій страх і ризик інновації у го-
нитві за надприбутком, підприємець водночас реалізує суспільний інтерес, що 
полягає у підвищенні ефективності виробництва. В Україні ситуація протилеж-
на: у гонитві за надприбутком підприємці створюють елітні економіки, головне 
призначення яких – формування та збереження неринкових джерел надприбут-
ків. За таких умов бізнес не зацікавлений у інноваційній діяльності та не сприяє 
підвищенню ефективності суспільного виробництва [2, с. 326–327]. 

Владні повноваження перетворюються для багатьох чиновників на джере-
ла незаконного збагачення, через що виникає тіньовий ринок посад. Не сумлін-
не виконання обов’язків, а здатність заробити на нову посаду стає підставою 
службового просування. 

В зв’язку з переліченими проблемами, спрямованість зусиль українців не-
достатньо, в порівнянні з країнами із розвиненими ринковим інститутами, 
сприяє людському розвитку. 

Інституційна структура, порівняно із розвиненими країнами, недостатньо спри-
яє людському розвитку в Україні, проте не є головною перешкодою для нього. 

Україні притаманний високий рівень загроз людському розвитку, що суттєво 
обмежує його темпи. 

Головним напрямом покращення умов розвитку людського потенціалу в Украї-
ни слід розглядати розбудову соціально-ринкової системи формування доходів. 

Три фундаментальні проблеми: низька керованість економіки (чверть якої 
є тіньовою), дорожнеча розвиненої системи регулювання економіки й корумпо-
ваність бюрократичного апарату, що здійснює регулювання, змушують обме-
жувати ступінь державного регулювання доходів. Тому розбудову в нашій кра-
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экономической эффективности. Задача состоят в том, чтобы дать оценку дея-
тельности государственных структур, проводимой политике или реализуемым 
программам, результатам и последствиям политики или программ. Выбор типа 
оценки и методов проведения оценочных исследований связан с несколькими 
обстоятельствами, которые зависят от таких факторов, как: цели оценки; инте-
ресы организации или отдельной группы лиц; политические условия; наличие 
необходимых ресурсов и времени. Планирование и проведение работы по 
оценке результатов государственной политики в какой-либо общественной 
сфере требуют ответа на ряд сложных методологических проблем, среди кото-
рых можно назвать выбор показателей, применение количественных и качест-
венных оценок, обеспечение точности и объективности проведения оценок, ис-
пользование результатов оценочных исследований и др. [3]. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить стратегические цели 
развития страны на среднесрочную перспективу: повышение благосостояния 
населения и уменьшение бедности на основе динамичного и устойчивого эко-
номического роста. Их достижение возможно при обеспечении неуклонного 
роста конкурентоспособности России. Главный индикатор успешности прово-
димой государством политики – удвоение ВВП за 10 лет. Для этого требуется 
создать гибкую, эластичную, быстро реагирующую на изменения внешних ус-
ловий экономическую систему.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АГРАРНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА РОССИИ В УСЛОВИЯХ ВТО 

 
Динамику развития аграрного производства России на современном этапе 

определяют три основных фактора: вступление Российской Федерации во Все-
мирную торговую организацию, формирование Единого экономического про-
странства на базе Таможенного союза и решение задач продовольственной 
безопасности. Поставленные задачи требует значительных институциональных 
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также расчеты предельных объемов бюджетного финансирования отраслей и 
регионов с учетом прогнозируемых индексов-дефляторов. 

Глобальные прогнозы социально-экономического развития страны разра-
батываются на основе выявления закономерностей за длительный период вре-
мени. Зная тенденции прошлого за многие годы, можно увереннее оценивать 
настоящее и заглядывать в будущее. При этом оценка перспективы осуществ-
ляется с использованием накопленных временных рядов, закономерностей по-
ведения объекта при разных формах воздействия, предполагаемого развития 
ситуации. Для прогнозирования в условиях структурных изменений разрабаты-
ваются коэффициенты динамики за предыдущие годы, в которых складываются 
тенденции. Коэффициенты сохраняют определенную устойчивость, что позво-
ляет адаптировать прогноз при поступлении новой информации. 

Прогнозирование ни в коем случае не может, заменить планирования. Ис-
каженное представление о планировании (все заранее расписать и требовать 
принудительного исполнения) постепенно преодолевается, на первый план вы-
ступает главное в планировании – определение общих целей и путей их дости-
жения, обеспечение сбалансированности, межотраслевой увязки инвестиций. 
Государство не имеет директивных взаимоотношений с производителями, но 
крупный капитал не менее заинтересован в сотрудничестве с государством, так 
как нуждается в помощи при продвижении продукции на мировой рынок, при-
влечении иностранных инвестиций и т.д. [1]. 

Одним из основных элементов государственной политики, на который не 
обращают, к сожалению, достаточного внимания политические и государствен-
ные руководители, является ее оценка, так как очевидно, что должна быть сис-
тема получения информации и обеспечения контроля за результатами и послед-
ствиями принимаемых решений и всей политики в целом. Без этого важного 
звена сильно снижается эффективность всей государственной политики и более 
того – без оценки предыдущей работы крайне затруднительно разрабатывать 
будущую стратегию и регулировать государственные программы. Оценка реа-
лизации государственной политики – это совокупность механизмов и методов 
по изучению и измерению фактических результатов государственной политики 
или программ, которые завершены или находятся в стадии реализации, для ух 
совершенствования. Главная цель оценки состоит в том, чтобы собрать данные 
и провести анализ информации о конечных или промежуточных результатах, а 
затем использовать ее для: совершенствования политики или повышения каче-
ства принимаемых решений; определения результатов и последствий проводи-
мой политики [2].  

На практике редко когда дается полная оценка результатов выполнения 
этих программ. Короче говоря, всегда существует потребность в том, чтобы 
объективно оценить достижения и успехи в работе, а также возникающие про-
блемы и неудачи. Существуют различные типы оценок разнообразных аспектов 
и сторон государственной политики, а также действий вовлеченных в процесс 
участников на всех этапах осуществления политики.  

К основным типам оценок государственной политики относятся: 1) оценка 
процесса реализации; 2) оценка результатов; 3) оценка последствий; 4) оценка 
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їні соціально-ринкової системи формування доходів населення слід здійснюва-
ти в два етапи, перший з яких створює передумови для другого (зокрема, за ра-
хунок підвищення ступеню регульованості економіки). 

Змістом першого етапу перебудови системи формування доходів населен-
ня в Україні мають стати: розвиток ринкового саморегулювання доходів насе-
лення; розвиток системи регулювання доходів населення державою, фірмами і, 
найголовніше, – розвиток регулювання з боку інститутів громадянського суспі-
льства; реалізація відносно нечутливих до обмежених можливостей з регулю-
вання економіки заходів із регулювання доходів населення. 

На другому етапі реформування необхідно завершити розвиток соціально-
ринкової системи формування доходів шляхом поширення регулювання доходів 
на всі три рівні регулювання (створення умов формування доходів, вплив на пер-
винний розподіл доходів, перерозподіл доходів), застосування широкого кола ін-
струментів прямого і непрямого впливу. Окрім держави та фірм, активним учас-
ником процесів регулювання доходів має стати громадянське суспільство. 

Реалізація вказаних напрямів удосконалення української системи форму-
вання доходів неможлива без активної участі населення у процесах суспільних 
реформ. Потрібне збільшення соціально-економічної сили основної частини на-
селення на противагу політико-економічній еліті. 
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 
Россия стоит на пороге новых экономических преобразований. Прогресс в 

экономическом развитии влечет за собой преобразования и рост активности ре-
ального сектора экономики, в том числе инновационного сегмента. Становле-
ние рынка инноваций в России находится на начальном этапе, но в активной 
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стадии. Об актуальности этого говорит факт проведения в России (г.Москва, 4-
6 октября 2012 г.) Международного инновационного форума «Открытые инно-
вации». В связи с этим, становится и актуальным вопрос оценки эффективности 
инновационных проектов, позволяющих заведомо выбрать эффективные, с на-
шей точки зрения, оптимальные варианты проектов. 

Для начала целесообразно осуществить экспликацию некоторых важных 
понятий. «Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на 
использование и коммерциализацию результатов научных исследований и раз-
работок для расширения и обновления номенклатуры и улучшения качества 
выпускаемой продукции, совершенствования технологии их изготовления с по-
следующим внедрением и эффективной реализацией на внутреннем и зарубеж-
ном рынках». [6, c. 90] 

 В руководстве Осло «Oslo Manual-2005» даётся следующее определение: 
«инновация есть введение в употребление какого-либо нового или значительно 
улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода марке-
тинга или нового организационного метода в деловой практике, организации 
рабочих мест или внешних связях» [4,5]. 

 Инновационный проект – это проект, направленный на обоснование эко-
номической целесообразности внедрения новшества в общественную практику 
(посредством инвестиций!) и на получение существенного эффекта в долго-
срочной перспективе [3]. 

 С нашей точки зрения, первоначально необходимо выделить различные 
компоненты в оценке эффективности инновационных проектов, т.е. оценить 
многогранность этого вопроса.  

Яшин С.Н. и Боронин О.С. [7] одним из вариантов решения данной про-
блемы предлагают формирование подходов к созданию совокупности показате-
лей эффективности инновационных проектов и предложение методов для при-
ведения их в сопоставимый вид для их сравнения. По фактору «состав участни-
ков инновации» выделяют коммерческую эффективность (учет финансовых 
последствий реализации проекта для его непосредственных участников); бюд-
жетную эффективность, отражающую финансовые последствия осуществле-
ния проекта для федерального, регионального или местного бюджетов; народ-
нохозяйственную (экономическую) эффективность, учитывающую затраты и 
результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых 
финансовых интересов участников проекта. По «виду эффекта» выделяют эко-
номический эффект, оцениваемый официально принятыми показателями оцен-
ки эффективности [2]: NPV (чистый приведенный доход или чистая текущая 
стоимость проекта), IRR (внутренняя норма доходности или внутренний коэф-
фициент окупаемости), ТОК (дисконтированный срок окупаемости) и т.д.; соци-
альный (социальные результаты реализации проекта); экологический (показате-
ли уровня шума, выброса, вибрации и прочих вредных техногенных воздейст-
вий); технический (показатели новизны, надежности, компактности и т.п.); 
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Прогнозирование законодательно определено в качестве функции государ-
ственного управления. Под государственным прогнозированием понимается 
система научно обоснованных представлений о направлениях развития. Она ба-
зируется на демографических, экологических, научно-технических, внешнеэко-
номических, социальных, а также отраслевых, региональных и других показа-
телях. Социально-экономическое прогнозирование призвано прежде всего за-
ранее подмечать тревожные тенденции и приковывать к ним внимание. Исход-
ным в государственном прогнозировании является анализ динамики основных 
макроэкономических индикаторов: 

• ВВП в сопоставимых ценах; 
• доходы (расходы) федерального бюджета, % к ВВП (с учетом расходов 

по обслуживанию государственного долга); 
• объем промышленной продукции; 
• объем инвестиций в основной капитал; 
• экспорт (импорт), включая неорганизованную торговлю; 
• потребительские цены на товары и платные услуги населению; 
• номинальные, реальные располагаемые денежные доходы населения; 
• численность зарегистрированных безработных.  
Министерство экономического развития и торговли с участием других фе-

деральных органов исполнительной власти Российской Федерации в соответст-
вии с Программой Правительства Российской Федерации «Реформы и развитие 
российской экономики» разрабатывает сценарные условия: основные показате-
ли, целевые параметры, решения и меры по стабилизации по направлениям го-
сударственной политики. 

Органы исполнительной власти и субъектов РФ разрабатывают: 
• варианты прогнозов развития отраслей и регионов по основным показателям; 
• планы развития государственного сектора, получения и использования 

доходов от распоряжения госимуществом [4]. 
Федеральные министерства и ведомства при подготовке прогнозов соци-

ально-экономического развития (Минэкономразвития России) и проектов феде-
рального бюджета рассматривают и учитывают предложения администраций 
субъектов РФ по объемам поставок продукции для федеральных государствен-
ных и других нужд; по финансированию инвестиционных проектов, в том чис-
ле за счет иностранных кредитов. 

Соответствующие федеральные органы представляют прогнозы формиро-
вания и расходования средств государственных внебюджетных и целевых 
бюджетных фондов, развития рынка ценных бумаг, банкротств предприятий, 
взаимного экономического сотрудничества в рамках СНГ, платежного баланса. 

Органы исполнительной власти субъектов РФ представляют федеральным 
органам, являющимся государственными заказчиками федеральных целевых 
программ, предложения по их реализации на территории субъектов РФ. Органы 
исполнительной власти Российской Федерации, субъектов РФ и другие госу-
дарственные заказчики федеральных программ представляют заявки на их фи-
нансирование, поставки продукции для федеральных государственных нужд, а 
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1. Здравоохранение. Направления – повышение эффективности первичной 
медицинской помощи; профилактика заболеваний; освоение новых технологий 
в медицине.  

2. Образование. По результатам конкурса инновационных образователь-
ных программ 30 вузов страны и шесть тысяч школ ежегодно будут получать 
денежные гранты.  

3. Доступное жилье. Основное внимание сосредоточено на увеличении 
объемов ипотечного кредитования и жилищного строительства.  

4. Сельское хозяйство. Направления – развитие животноводства, поддерж-
ка малых и средних хозяйств [2]. 

Реализация государственной политики выражается в претворении в жизнь 
конкретных мер по достижению поставленных целей усилиями всех слоев об-
щества при главенствующей роли исполнительной власти. Механизм реализа-
ции включает нормативно-правовые, организационные, экономические средст-
ва и методы воздействия на управляемый объект и предполагает выработку со-
ответствующих решений, создание управленческих структур, наличие необхо-
димых ресурсов. Эффективность выполнения мероприятий зависит от реали-
стичности поставленных целей, взаимодействия всех организаторов и участни-
ков реализации политического курса, поддержки его социальными группами и 
лидерами политических течений [1]. 

Для реализации государственной политики органы государственной власти 
разрабатывают соответствующие программы, мобилизуют необходимые ресур-
сы, организуют и координируют деятельность участников. 

В связи с либерализацией общественных отношений и переходом к рыночной 
экономике общегосударственное планирование перестало быть основным рычагом 
управления и заменено в значительной мере прогнозированием. Разрабатываемые 
прогнозы играют роль как поисковых, так и целевых документов и имеют само-
стоятельное значение на всех уровнях и стадиях управления. 

Наличие прогноза повышает ответственность управленцев, предостерегает 
их от необдуманных действий. Неумение предвидеть последствия тех или иных 
решений ввергает страну в кризис [3]. 

Реальные, пусть и нерадостные прогнозы мобилизуют, придают энергию, 
заставляют бить тревогу, опережать события. Качественный прогноз по какому-
либо направлению развития страны или отрасли, региона служит сигналом для 
принятия мер, корректировки политики. Производители, экспортеры и импор-
теры нуждаются в достоверных прогнозах ситуаций на мировых рынках, чтобы 
вовремя защититься от экономических потрясений. 

Прогноз не определяет параметры развития с достаточной точностью а на-
мечает вероятные и возможные результаты и условия, при которых они могут 
быть достигнуты; раскрывает положительные и отрицательные тенденции, аль-
тернативы. 
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комплексный (показатели, характеризующие улучшение или ухудшение в це-
лом от инновации). По фактору «время соотнесения»: фактическая и плановая 
эффективность. Выделение разных видов эффектов, необходимость их оценки, 
разнообразие участников проекта позволяет считать задачу количественной 
оценки эффективности реализации инновационных проектов весьма сложной. 

Существенными критериями эффективности инновационного проекта явля-
ются оценка его технической реализуемости, влияния на окружающую среду, 
экономику региона и реализуемость с экономической точки зрения. Таким обра-
зом, прежде чем выбрать и запустить проект необходимо провести масштабный 
анализ рынка, экологической ситуации и выгод, которые может принести данный 
проект, в том числе и социально-экономических. «Выбор инновации должен быть 
связан с количественной оценкой выпуска продукции, с периодом наращивания 
объема производства и освоения мощностей, а также качественной оценкой про-
дукции на предмет её соответствия требованиям рынка». [1, c. 78] На выбор того 
или иного инновационного проекта влияют как количественные, так и качествен-
ные показатели. Оценка качественных показателей, таких как социальный эффект, 
экологичность и другие, является наиболее сложной задачей.  

Общим принципом оценки эффективности является соотнесение эффекта 
(результата) от реализации проекта и затрат на его осуществление. В данном слу-
чае нужно понимать, что конечный результат может носить мультипликативный 
характер, то есть эффект от внедрения инновационного проекта может увеличи-
ваться в несколько раз по мере освоения. Однако есть риск, что высокая оценка 
окончательной эффективности инновационного проекта может оказаться таковой 
за счет исчерпывания (истощения) финансовых ресурсов предприятия, так как его 
разработка, внедрение и освоение требует больших капиталовложений. Это влечёт 
за собой необходимость наиболее чёткой оценки финансовых ресурсов предпри-
ятия до принятия решения о выборе того или иного инновационного проекта, т.е. 
оценка финансовой реализуемости инновационного проекта. Только после оценки 
финансовых возможностей предприятия можно рассматривать инновационный 
проект с точки зрения эффективности по другим критериям.  

Таким образом, выявляется проблема многокритериальности задачи оцен-
ки эффективности инновационных проектов. Информационная база и методы 
определения эффективности инноваций должны совершенствоваться, чтобы 
учитывать те изменения, которые происходят с течением времени, особенно 
применительно к отечественной экономике. Учитывая, что сегодня нет единых, 
утвержденных в нормативных документах, рекомендаций по оценке инноваци-
онных проектов, нами предлагается разработать данный инструментарий с ис-
пользованием определенного математического аппарата: теории нечетких мно-
жеств, теории агрегирования и линейного программирования. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ СУБ’ЄКТІВ 

РОЗВИТКУ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ 
 
За сучасних умов становлення економіки знань та інновацій, поширення 

процесів глобалізації актуалізуються проблеми формування суб’єктів розвитку. 
Модернізація економіки, спрямована на інноваційну динаміку, спирається на 
формування точок розвитку, які полягають у концентрації залучення інвестицій 
у соціальну, матеріальну та інформаційну інфраструктуру, що забезпечує на-
рощення людського потенціалу. Таким чином, якості людини, її ресурсні мож-
ливості визначатимуть потенціал створення інновацій як нових знань, проте, 
для їх втілення однією із необхідних умов постає вплив інституційного середо-
вища та архітектоніка суб’єктів розвитку.  

Суб’єктний принцип господарської діяльності полягає у формуванні рис 
суб’єкта господарства (носія активності, потреб, здібностей, цілей, інтересів, 
відповідальності) та виконанні ним відтворювальних функцій, що визначає по-
тенціал та спрямованість господарського розвитку. Сутність пропонованого ді-
яльнісного підходу полягає в синтезі структуралістської та феноменологічної 
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ЄС. Соціально-економічній системі Нідерландів характерна стратегічна іннова-
ційна орієнтованість та здатність динамічно відповідати на зміни ринкової 
кон’юнктури. Про перспективи розвитку країни свідчать основні показники фа-
кторного забезпечення інноваційної економіки: 4 місце в рейтингу індексу еко-
номіки знань у 2012 р. та 9 місце за рейтингом процвітання країн світу 2011 р., 
складеному Інститутом Legatum, 3 місце за індексом розвитку людського поте-
нціалу 2011 р. та перше місце серед розвинених країн за індексом щастя дослі-
дницького центра New Economіc Foundatіon. Країні вдалося подолати наслідки 
економічної кризи та забезпечити низький рівень безробіття, зростання спожи-
вчих витрат та споживчої довіри населення. Завдяки державній підтримці 
НДДКР, що не припинялася під час кризи, робота над багатьма проектами три-
вала, що дозволило скористатися їх результатами відразу, навіть в умовах по-
питу, що знову почав знижуватися. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

 НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 
Приоритетные направления государственной политики современной Рос-

сии – сферы образования, здравоохранения, развитие жилищной сферы и сель-
ское хозяйство. Основным механизмом реализации политики является про-
граммный подход. Реализация национальных проектов, начавшаяся в 2006 г., 
финансируется из федерального бюджета, их содержание заключается в сле-
дующем: 
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Нідерландів) для створення польдерів (осушених ділянок землі). На Флеволен-
де, найбільшому з них, зараз проживає приблизно 400 000 людей. 

Успішною є практика інноваційного розвитку традиційних сфер виробниц-
тва, наприклад, автоматизації сільського господарства країни. Наукові розробки 
сільськогосподарських роботів розпочалися наприкінці 70-х рр. XX ст. перева-
жно в Нідерландах та США. Сьогодні країна залишається лідером за викорис-
танням молочних роботів у 6 тис. ферм. 

Участь Нідерландів у міжнародних програмах інноваційного співробітниц-
тва централізовано та координується основними міністерствами та агентствами 
в межах їх основної спеціалізації. При організації участі в міжнародних іннова-
ційних проектах основна увага приділяється залученню до досліджень підпри-
ємств малого і середнього бізнесу, а також перспективних інноваційних компа-
ній. З метою їх інформаційного забезпечення в країні діє 18 регіональних тех-
нологічних консультаційних центрів. 

Нідерланди відносяться до країн, що не володіють чисельними наукоєм-
ними виробництвами та потужною індустріальною базою. Проблемою також є 
невелика щільність науково-дослідницької діяльності в компаніях (1% в порів-
нянні з середнім рівнем по ОЕСР в 1,5%) та збільшення нестачі докторів наук 
за науково-технічними спеціальностями. Результатом цього є 28 місце за рей-
тингом патентної активності ВОІВ у 2010 році (Україна займає 22 місце). Не-
зважаючи на це, економіка Нідерландів за рейтингом глобальної конкуренто-
здатності ВЕФ у 2012-2013 рр. посідає 5 місце. 

Для подолання в програмі Нідерландської Інноваційної Платформи «Ні-
дерланди 2020» (2010), метою якої є лідерство на міжнародному ринку іннова-
цій, закладені заходи щодо розподілу інновацій за галузями економіки з метою 
підвищення ефективності традиційних розвинених сфер, інтеграції до міжнаро-
дної інноваційної системи через підтримку створення в Нідерландах представ-
ництв 100 провідних світових компаній з залученням національних наукових 
кадрів та сприяння спільному впровадженню нових технологій.  

Важливу роль відіграє розвиток сфери послуг, де завдяки впровадженню 
технологій інформаційного та телекомунікаційного секторів дасть змогу суттє-
во підвищити продуктивність та ефективність використання інвестицій. Щодо 
інвестицій, то варто відзначити, що через 5 років легального перебування в кра-
їні інвестор має право одержати громадянство. Законодавство країни не перед-
бачає особливого регулювання інвестиційної діяльності. 

М. Портер, аналізуючи конкурентоспроможність та інноваційну діяльність 
в Нідерландах, вважає, що тенденції зростання не є стійкими, оскільки надто 
орієнтовані на експорт. Рекомендації вченого включають заміну традиційної 
промислової політики на більший акцент в R&D-сфері і підвищення рівня спів-
праці між урядом, бізнесом та університетами. 

В останні роки валовий внутрішній продукт країни перевищує 
550 млрд. гульденів, що забезпечує дохід на душу населення вище середнього в 
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парадигм, що дозволяє подолати безсуб’єктність неокласичного підходу, орієн-
тованого на спонтанний ринковий порядок, незмінність переваг та утилітар-
ність інтересів індивідів. Для цього необхідно здійснити не лише горизонталь-
ний синтез у рамках економтеоретичних концепцій людини економічної та лю-
дини суспільної, але й вертикальний – у вигляді взаємозбагачувального синтезу 
міждисциплінарних підходів до аналізу суб’єкта розвитку, об’єднуючи зусилля 
вчених та методологію сучасної економічної теорії, зокрема, її інституціональ-
ної течії, економічної соціології, економічної психології, соціальної екології, 
антропологічної філософії, філософії господарства.  

Людина господарююча виконує різні ролі у суспільному відтворенні, у 
зв’язку з цим доцільно здійснити класифікацію включення людини у різні сфе-
ри відтворювальних відносин. Так, за виконуваними функціями у суспільному 
відтворенні можна виділити: домогосподарство (відтворення людського капіта-
лу), фірма (відтворення матеріальних умов життя), держава (відтворення соціа-
льних, екологічних умов життя); за сферами діяльності: суб’єкт економічної, 
суб’єкт соціальної та суб’єкт духовної діяльності; за розміром: індивідуальний і 
колективний суб’єкт; за масштабом діяльності: локальний, національний, гло-
бальний суб’єкт; за характером діяльності: суб’єкт праці, суб’єкт духовної тво-
рчості, суб’єкт соціальної творчості; за ступенем агрегації: індивідуальний 
суб’єкт, інституціональний суб’єкт (тобто організація, до якої можна віднести 
домогосподарство, фірму та державу) та суб’єкт організації виділяться в межах 
організації, для домогосподарства – його члени, для фірми – принципал, агент; 
за моделями господарської поведінки (економічний суб’єкт, соціальний 
суб’єкт, інституціональний суб’єкт, ноосферний суб’єкт).  

За умов зародження економіки знань формування принципів всезагальнос-
ті суб’єкту розвитку набуває особливого значення. Виконуючи інтеграційну 
функцію суспільного відтворення, всезагальний суб’єкт, набуває особливого 
значення під час аналізу невловимих чинників господарського розвитку. До них 
належать не лише когнітивні ресурси (інтелект, пам’ять, знання, увага, швид-
кість розумової реакції), ресурси здоров’я, а й психологічні сили людини (мен-
тальність, комунікативність, екзистенціальна свобода). Поряд з цим, господар-
ський розвиток залежить від особливих інституційних та організаційних умов, 
що створюють стимули для інноваційної діяльності.  

Основним принципом сучасного господарського розвитку виступає онов-
лений персоналізм, який схематично можна представити як результат свободи, 
ініціативи індивіда, помножених на одухотворений творчий потенціал особис-
тості плюс сприятливе соціально-економічне, інституційне середовище його 
розвитку. Становлення глобо-системної цілісності сучасного соціально-
економічного розвитку супроводжується формування відповідної інституціона-
льної архітектоніки суб’єкта господарювання як ієрархічної структурно-
функціональної взаємодії суб’єктів різного рівня, в якій вони взаємно допов-
нюють один одного, залишаючись відносно самостійними в процесі суспільно-
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го відтворення. Реалізація означеного принципу здійснюється через структури-
зацію суб’єкта розвитку, що передбачає його диференціацію на персоналізова-
ного суб’єкта; сукупність індивідів, які утворюють множинне ціле – домогос-
подарство або групу (об’єднання індивідів за інтересами, що виключають влад-
ні відносини між ними), а також інституційний суб’єкт – цілісне множинне, що 
являє собою фірму (організацію) або державу.  

Персоналізований суб’єкт (індивід) – це найманий працівник, який орієн-
тується на максимізацію ресурсів самореалізації.  

Домогосподарства як суб’єкти розвитку це група людей, об’єднаних єди-
ною метою відтворення людини, її особистісного потенціалу, що реалізується 
завдяки сімейно-родинним, духовним зв’язкам, спільному веденню господарст-
ва та розподілу бюджету. У ставленні до інновацій поведінка домогосподарств 
розрізнятиметься в залежності від типу самої інновації.  

Домогосподарства та персоналізовані суб’єкти тісно взаємопов’язані, ре-
зультати економічних стратегій особистостей становлять матеріальну основу 
відтворення домогосподарства, а відтворення людського капіталу особистості – 
результат життєдіяльності домогосподарства.  

Групи – це об’єднання зусиль, ресурсів людей навколо загальної мети (ідеї, 
інтересу), коли владні відносини між ними виключаються [2, с. 391]. До груп 
відносяться об’єднання за дружніми стосунками, політичними, соціальними 
рухами, комунікаційними зв’язками. 

Фірма як суб’єкт розвитку виступає найсуперечливішою моделлю підпри-
ємства, оскільки включає в себе різні типи організацій у залежності від цільової 
функції їхньої діяльності, організаційної структури, траєкторії розвитку та спе-
цифіки включення у глобальну економіку. Для цілей нашого аналізу об’єднаємо 
їх навколо поняття економічний агент, який реалізує стратегію ефективної по-
ведінки, націлену на максимізацію інтелектуального капіталу, в умовах еконо-
мічних та інституційних обмежень. У досягненні 1) короткострокових цілей 
одержання прибутку від інновацій він виступає рентоорієнтованим або пасив-
ним інноватором (ПІ); 2) довгострокових цілей розвитку справи і як наслідок 
конкурентоспроможності національної економіки – «шумпетерівським» або ак-
тивним інноватором (АІ). 

Держава в умовах становлення економіки знань виступає провідним 
суб’єктом розвитку, який стимулює та забезпечує усталений розвиток через 
пропозицію суспільних та квазісуспільних благ, які підтримують процес гене-
рування виробничих та соціальних інновацій [1, с. 58].  

Господарський розвиток з позиції суб’єктного впливу на нього діяльності ін-
новаторів (І), рутинерів (Р), тобто суб’єктів, орієнтованих на консервативну орієн-
тацію, та суб’єктів з нейтральним ставленням (Н) до інновацій можна простежити 
змоделювавши поведінку суб’єктів розвитку щодо вироблених в економіці та сус-
пільстві інновацій. Інновації в залежності від доступу до них суб’єктів можуть ма-
ти риси суспільних (доступ вільний, наприклад, зміна інституційних рамок госпо-
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В результаті селективної стратегії нідерландські компанії займають сильні 
позиції в сільському господарстві та харчовій промисловості, міжнародній хі-
мічній промисловості, а також в області високих технологій, біотехнологій і 
технологіях обробки води. Всесвітньо відомими є інтелектуальні технології за-
хисту від повеней (назва країни означає «Нижні землі») на основі комп'ютерних 
карт і систем супутникової навігації.  

По оцінками статистики Нідерландів, споживання відновлювальної енергії 
у 2008 році склало 3,4% загальної витрати енергії в країні, а за планами уряду 
передбачається, що до 2020 р. альтернативна енергетика досягне 20%. 

 Основними факторами успіху Нідерландів у сфері інноваційного розвитку 
стала вибіркова підтримка провідних інноваційних регіонів (зміщення підтрим-
ки відстаючих північних регіонів на підтримку економічних переваг регіонів, 
що є рушійною силою національного зростання), а також розвинений науково-
освітній комплекс, який включає в себе систему підтримки студентів, систему 
трансферу технологій в науковому секторі, розвинену мережу наукових універ-
ситетів з державним фінансуванням.  

В рамках цієї програми 6 регіонів, що володіють спеціалізацією національ-
ного значення (де проживає приблизно 70% населення країни), визначають 
стратегію територіального економічного розвитку, у тому числі й власні пріо-
ритети підтримки кластерів, а фінансування цих регіонів здійснюється на наці-
ональному рівні у вигляді надання блокових грантів.  

2. «Основні інноваційні сфери» – зміцнення сфер, обраних виходячи з їх 
значення для країни, ролі інновацій, рівня продуктивності у порівнянні порів-
няно зі світовими показниками та рівня співробітництва агентів. Провідні екс-
портні позиції в сфері сільського господарства були забезпечені за рахунок сис-
теми освіти, високому рівню дослідницьких робіт та орієнтованому на практику 
інформаційному забезпеченню.  

Система освіти Нідерландів відома своїми традиціями та надійною репута-
цією. Ще 200 років тому було прийнято закон, що гарантує якість освіти. Ні-
дерланди стали першою країною, що запропонувала програми навчання англій-
ською мовою, тим самим розпочавши становлення інтернаціоналізації освіти. 
Відповідно до рейтингу The Tіmes Hіgher Educatіon Supplement 10 університетів 
Нідерландів входять у топ 200 у світі. Є також міжнародне визнання за нова-
торську систему навчання: Problem-Based Learnіng та впровадження високих 
технологій в навчання (Лейденський університет). Характерною рисою системи 
освіти є стимулювання творчості, а новаторські результати народжуються в ос-
новному в процесі спільної роботи студентів. 

Новаторство спрямоване на оптимальне використання всіх доступних ре-
сурсів. Незважаючи на те, що значна територія Голландії омивається водою ні-
дерландці використали це на свою користь, винайшовши способи одержання 
землі з води. Корнеліс Лелі провів меліорацію Зюідер-Зее (затока узбережжя 
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Омельяненко В.А., Ахрамеєва М.В.  
Сумський державний університет 

 
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ СТРАТЕГІЇ  

ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ НІДЕРЛАНДІВ  
 
В умовах глобальної конкуренції країни можуть отримати переваги за ра-

хунок досягнення сталого економічного зростання через підвищення продукти-
вності, впровадження інновацій та інноваційної експортної політики. Однією з 
країн, що обрали такий шлях розвитку є Нідерланди – країна без значного при-
родно-ресурсного потенціалу, головним ресурсом якої є людські таланти та 
уміння ефективно їх розвивати та використовувати.  

Нідерланди використовують наступні програми інноваційної політики:  
1) Кластерна програма «Пункт перший: нанотехнології і вбудовані сис-

теми». Мета програми полягає в реалізації потенціалу країни в напрямку ство-
рення екосистеми наноелектроніки світового рівня та створення академічної, 
промислової та інституційної інфраструктури, здатної перевершити кращі сві-
тові аналоги; 

2) Державна стратегія інновацій: 1 етап (2010-2015 рр.) – вирішення іс-
нуючих проблем з інноваційним розвитком у відповідності з науковим і еконо-
мічним можливостям; 2 етап (2016-2020 рр.) – конвергенція інноваційними кра-
їнами-лідерами; 

3) Спеціальна програма з розвитку біотехнологій передбачає стимулюван-
ня дослідницьких робіт в сфері біотехнології в університетах, державну під-
тримку інноваційної діяльності підприємств та будівництва мереж біотехноло-
гічних комунікацій. При розвитку сфери біотехнологій також було використано 
кластери ний підхід і на сьогодні в цій сфері діють понад 20 кластерів світового 
рівня (біотехнологічний Твенте (Нідерланди-Німеччина), інформаційно-
телекомунікаційний «Долина Домель» (Бельгія-Нідерланди), консалтинговий 
Венло (Нідерланди-Німеччина)). 

Одним з основних аспектів інноваційної політики є її регіональний аспект. 
Базові напрямки регіональної інноваційної політики Нідерландів були затвер-
джені в 2003 році Міністерством економічних відносин у програмі «Шлях до 
інновацій: боротьба з Лісабонськими амбіціями». Регіональна політика Нідер-
ландів здійснюється на основі двох програмних підходів: 

1. Peaks іn the Delta – новий підхід до регіональної політики, спрямований 
на використання «регіональних можливостей національної значимості» шляхом 
спрямування державної політики на посилення сильних сторін економіки краї-
ни (в якості таких були обрані: водні ресурси, логістика, паливо нерослинного 
походження, продовольство та безпека).  
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дарської діяльності), клубних (доступ, до яких обмежений множиною споживачів, 
які мають можливість споживати благо без обмежень та утворюють єдиний гос-
подарський суб’єкт), мережних (призначених для забезпечення міжособистісних 
взаємодій та розповсюджуваних серед членів мережі) та приватних (доступ обме-
жений правами власності) благ. У таблиці 1 наведено матрицю зв’язку типу інно-
ваційних благ та поведінки суб’єкта розвитку.  

Наведена у таблиці 1 матриця удосконалює запропонований А. Олейніком 
інституціональний підхід щодо аналізу передумов господарського розвитку [2, 
с. 389-395]. Сила стимулів до інновацій найсильніше проявляється у всіх 
суб’єктів розвитку щодо мережних благ, які дозволяють скористатися перева-
гами прямих та обернених мережних ефектів.  

Таблиця 1 
Матриця інноваційної поведінки суб’єктів розвитку  

 
Суб’єкт 

 Інновації 

Персоналізований 
суб’єкт 

Домогосподарство Фірма Група Держава 

Суспільне 
благо 

Н Р Н Р І 

Клубне 
благо  

Н Р ПІ І Р 

Мережне 
благо 

І І АІ І І 

Приватне 
благо 

І Н І І Р 

 

Щодо інновацій, які виступають у ролі приватних благ, то найбільше сти-
мулів мають фірми, групи та окремі особистості, які закріпили права інтелекту-
альної власності. Клубні блага, що ґрунтуються на дискримінаційній політиці 
становлять предмет інтересу фірм та груп, а інноватором суспільних благ ви-
ступає держава.  

Підбиваючи підсумок, слід відзначити, що господарський розвиток залежить від 
інноваційної поведінки суб’єктів розвитку, їхньої зацікавленості та відповідно актив-
ності. Створення передумов позитивної економічної динаміки передбачає врахуван-
ня інституційного потенціалу поширення інновацій суб’єктами розвитку: особистос-
тями, домогосподарствами, фірмами, групами та державою.  

  
Література: 
1. Курбатова М. В. Субъекты развития в условиях территориально фраг-

ментированной институциональной среды российской экономики / М. В. Кур-
батова, К. С. Саблин // TERRA ECONOMICUS. – 2010. – Т.8. – № 2. – С. 57-70. 

2. Олейник А. Институциональная экономика. / А. Олейник. – М. ИНФРА-
М, 2000. – 416 с. 
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АЛГОРИТМІЗАЦІЯ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ЯКІСТЮ В СЕКТОРІ АКВАКУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 
 
Указ Президента України [1] наголосив на тому, що існуюча в Україні сис-

тема державного управління залишається в цілому неефективною (еклектично 
поєднуючи інститути, що дісталися у спадок від радянської доби, і нові інсти-
тути, що сформувалися у період незалежності України), внутрішньо суперечли-
вою, незавершеною, громіздкою і відірваною від людей, внаслідок чого існую-
че державне управління стало гальмом у проведенні соціально-економічних і 
політичних реформ. Іншими словами, перед системою державного регулювання 
стоїть проблема якісних зрушень. Це визнала Концепція вдосконалення держа-
вного регулювання господарської діяльності (2007 р.) [2], яка знову-таки закли-
кала до ліквідації системності у накопиченні проблем у сфері формування і ре-
алізації регуляторної політики. 

Як бачимо, з інтервалом у 9 років обидва Укази Президента України зга-
дують про системну кризу в державному регулюванні, що є ознакою саме не-
відповідності його якісних характеристик, яка буде зводити нанівець будь-які 
очікування конкурентоспроможності вітчизняної економіки та аграрного її сек-
тора і аквакультури на світових ринках сільськогосподарської продукції.  

З 2001 р. в Україні стандарти серії ІСО 9000 прийняті як ДСТУ (ІСO 9001 
установлює вимоги до системи управління якістю, якщо організація потребує 
продемонструвати свою спроможність поставляти продукцію, що відповідає 
вимогам замовників і застосованих регламентів, а також прагне до підвищення 
задоволеності замовників; ІСО 9004 містить настанови щодо результативності 
та ефективності системи управління якістю; ІСO 19011 містить рекомендації 
щодо здійснення аудиту систем управління якістю і систем управління навко-
лишнім середовищем). Цілком зрозуміло, що вісім висхідних принципів управ-
ління якістю (орієнтація на замовника, лідерство, залучення працівників, про-
цесний підхід, системний підхід до управління, постійне поліпшення, прийнят-
тя рішень на підставі фактів, взаємовигідні стосунки з постачальниками) сто-
суються, у першу чергу, виробничих систем.  

Світова практика свідчить, що системи управління якістю (СУЯ) набули 
значного поширення у сфері державного регулювання. Так, в Японії СУЯ за-
проваджена майже у 90 % муніципальних органів. В Україні така робота знахо-
диться на початковому етапі. Постановою Кабінету Міністрів України № 614 
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Опыт города Волгограда по развитию территориального общественного 
самоуправления в стране признан одним из лучших в России. К такому реше-
нию пришли участники Всероссийской конференции «Роль общественного са-
моуправления в развитии гражданского общества», проходившего под эгидой 
Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС). Важным условием 
эффективности работы ТОСов является организационная поддержка со сторо-
ны исполнительной власти. Нужно отметить, что администрация города и ТОС 
взаимодействуют в совершенствовании нормативно-правовой базы, оказании 
консультативно-методической помощи, обучении руководителей и актива, а 
также выделении денежных грантов.  

Сегодня в Волгоградской области действуют 1912 ТОС, с целью поддерж-
ки развития ТОСов в сентябре 2012 года мэрией был организован семинар для 
председателей волгоградских ТОСов по теме регистрации, отчетности и нало-
гов. На семинаре можно было напрямую получить необходимые разъяснения от 
специалистов налоговой службы и управления юстиции.  

Органы ТОС активно участвуют в решении конкретных вопросов, связан-
ных с жизнью города. Активисты приняли участие в проведении Всероссий-
ской переписи населения, организуются субботники по благоустройству, лик-
видируются несанкционированные свалки, приводятся в порядок детские и 
спортивные площадки. На эти цели в городском бюджете в 2011 году было 
предусмотрено 17 миллионов рублей. 

Начавшись с малого и простого, это участие поднимается вплоть до дейст-
вительного партнерства с властью. Эффективное партнерство возникает тогда, 
когда власть видит перед собой эффективные организации. 

 
Литература: 
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2. Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации [Текст]: федер. закон от 28 ав-
густа 1995 г. № 154-ФЗ / Российская Федерация. Законы. – [2-е изд. ]. – М., 
1996.-44 с. – (Неактуальный закон). 
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ма ТОС, порядок формирования его органов, их основные полномочия. В ФЗ от 
28 августа 1995 г. №154-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ» законодатель резко сократил соответствующую регламента-
цию. При этом предполагалось, что регулирование порядка осуществления 
ТОС будет производиться законами субъектов Федерации. 

Однако органы МСУ, как правило, осуществляют не инициативу населе-
ния, а решают государственные задачи. Муниципальная власть в условиях ре-
формирования не может дойти до каждого двора, подъезда. Уже в силу этого, 
имеет большое значение самоорганизация граждан в ТОСах.  

Положением о территориальном общественном самоуправлении в Волго-
граде от 21 февраля 2007 г. определены следующие его полномочия: 

1. обеспечивать исполнение решений, принятых на собраниях; 
2. возможность осуществлять хозяйственную деятельность по удовлетво-

рению социально-бытовых потребностей граждан, как за счет средств граждан, 
так и на основании договора между органом ТОС и органом МСУ Волгограда с 
использованием средств бюджета; 

3. вправе вносить в органы МСУ Волгограда проекты муниципальных пра-
вовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению. 

ТОС – это форма самоорганизации населения по месту жительства, гибка и 
максимально приближена к населению. Имеет ряд особенностей: 

- отличается многообразием своих уровней, самоуправление осуществля-
ется на части поселения, не подменяется деятельность органов МСУ; 

- для ТОС достаточно механизмов самоорганизации населения. Определе-
ние оптимальных путей решения локальных проблем населения и добровольное 
исполнение принятых решений должны составлять основное содержание ука-
занной деятельности; 

- возникает и работает только там, где есть инициатива граждан;  
- отличие ТОС от органов МСУ автору видится и в том, что ТОС призвано 

осуществлять собственные инициативы населения в решении вопросов местно-
го значения, а органы местного значения, как правило, осуществляют не ини-
циативы населения, а реализуют государственные задачи. 

История становления ТОС в Волгоградской области началась в 1998 году, 
но только после принятия Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» органы ТОС стали рассматриваться в качестве равноправных 
партнеров. Сегодня в Волгоградской области создана полноценная трехуровне-
вая система самоуправления: муниципальный район(или городской округ) – 
поселение – ТОС. 

С 2007 году нормативное регулирование деятельности ТОС закреплено в 
Уставе города Волгограда, в положении утвержденном решением Волгоград-
ской городской Думы от 21 февраля 2007 года №41/1010 «О Положении о тер-
риториальном общественном самоуправлении в Волгограде».  
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(2006 р.) [3] була прийнята Програма запровадження СУЯ в органах виконавчої 
влади (створена відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001: 2000, яка 
ефективно функціонує в органах державного управління більшості держав – 
членів ЄС). Перший орган державної виконавчої влади в Україні, що запрова-
див СУЯ на основі ДСТУ ІСO 9001 – Головдержслужба, а серед органів місце-
вого самоврядування – виконавчі комітети ряду міських рад – Бердянської (За-
порізька область) та Комсомольської (Полтавська область).  

Світовий досвід незаперечно доводить, що ефективність впровадження 
будь-яких зовнішніх систем, у т. ч. й системи управління якістю, які у країні 
походження були суперефективними, досягається у країні-реципієнті тільки за 
умови його ретельної підготовки. На сьогодні в Україні прийнятий як ДСТУ 
стандарт П IWA 4: 2006 «Системи управління якістю. Настанови щодо застосу-
вання ISO 9001: 2000 в суб’єктах місцевого самоврядування», який націлений, 
по-перше, на контроль документів (розробити та задокументувати методику і 
необхідні засоби контролю документарного процесу: уникання навмисного за-
стосування застарілих документів), по-друге, на аналізування: забезпечення по-
стійної придатності, адекватності та результативності самої системи управління 
якістю, та на оцінку можливостей щодо поліпшення й визначення потреби у 
змінах, які притаманні досліджуваній системі (рис. 1). 

Крім того, дієвість системи управління якістю, створеної за алгоритмом 
ДСТУ П IWA 4: 2006, забезпечується такими принципами:  

- наявність 4-х тем у системі перевіряння (з передбаченням встановлення 
диспозиції підтем у діапазоні «червоний» (високий рівень загрози), «жовтий» 
(середній рівень загрози), «зелений» (відсутність реальної загрози): інституційний 
розвиток (компетентність штатних державних службовців, відповідальне ви-
трачання бюджету, розроблена та запроваджена правова база, раціональне фі-
нансове керування, усвідомлення важливості проблем безпеки); сталий еконо-
мічний розвиток (можливості економічної та інноваційної діяльності, сприяння 
розвитку галузі сільського господарства, промисловості, торгівлі; всебічний со-
ціальний розвиток (відповідальність за ризикові та уразливі верстви населення, 
сфери охорони здоров’я та освіти, прийнятний рівень сприяння господарюван-
ню); сталий екологічний розвиток (моніторинг стану довкілля, відповідальність 
за збирання і видалення відходів, захист ключових природних ресурсів, результа-
тивність системи земле- та водокористування, охорони ґрунтів. 
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Рис. 1. Схема організації стандартизованої системи управління  
якістю стосовно виробничої та управлінської підсистем* 

*Джерело: [згадані стандарти серії ІСО] 
 
- планування: встановлення цілей, спрямованих на вимоги до продукції для 

підрозділів і рівнів організації (вимірність цілей і узгодженість їх з політикою); 
– визнання системи управління якістю частиною системи управління, яка за-
звичай спрямована на досягнення результатів відповідно до цілей у сфері якості 
і на задоволення потреб, очікувань або вимог зацікавлених осіб;  

- політики у сфері якості: відповідність меті; постійне поліпшення резуль-
татів; встановлення і перегляд прийнятих цілей; поширеність і зрозумілість; 
аналізування об’єкту у аспекті придатності.  

Згідно із ДСТУ П IWA 4 суб’єкт управління має передбачити методологі-
зоване розроблення стратегічного плану розвитку об’єкту, який йому підпоряд-
кований. З цією метою він повинен на базі задокументованих ним раніше мето-
дик визначити: коротко-, середньо- і довгострокові цілі; потенційні сфери роз-
витку; пріоритети програм, проектів і дій; наявність необхідних для нормальної 

ДСТУ-П IWA 4: 2006 
Системи управління якістю. Настанови щодо застосування ISO 9001: 2000 в 

суб’єктах місцевого самоврядування 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 
(ВИРОБНИЦТВО + УПРАВЛІННЯ)

ДСТУ ІСO 9001 
Системи управління якістю. Вимоги 

якість – ступінь, до якого сукупність характеристик задовольняє вимоги; 
управління – скоординована діяльність, яка полягає у спрямовуванні та кон-

тролюванні організації  

система управління якістю – як частина системи управління  

планування: встановлення цілей, їх вимірність і узгодженість з політикою 

контроль документів: розробити 
та задокументувати методику 

(необхідні засоби контролю до-
кументарного процесу, для уни-
кання навмисного застосування 

застарілих документів)  

аналізування: забезпечення по-
стійної придатності, адекватності 
та результативності системи 

управління якістю, оцінка мож-
ливостей щодо поліпшування і 
визначення потреби у змінах  
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ЕС = ЕСДІ – (ЕА1 + ЕА2 + … + ЕАn),     (1) 

де ЕСДІ – ефект від спільної діяльності суб'єктів сектора соціальних 
послуг після інтеграції; 

ЕА1 + ЕА2 + … + ЕАn – ефект автономної діяльності суб'єктів. 
 
Формування нового організаційно-економічного механізму державного регу-

лювання сектора соціальних послуг необхідно направити на зміну характеру сто-
сунків, взаємодій між структурними елементами механізму та їх ролі в процесі 
управління соціальною системою. Побудова цього механізму передбачає зміну 
ролі органів державної влади як основного суб'єкта управління на основі реалізації 
таких заходів: активне стимулювання за допомогою податкових, кредитних, бю-
джетних механізмів, механізму державного замовлення суб'єктів господарювання, 
некомерційних організацій, а також окремих домогосподарств до збільшення їх 
частки участі в управлінні сектором соціальних послуг; зміна підходів державних 
органів до надання соціальної допомоги населенню, що передбачають відмову від 
простого фінансування соціальних пільг і субсидій та широке застосування соціа-
льних програм, спрямованих на стимулювання зайнятості та самозайнятості, роз-
виток особистої ініціативи, забезпечують отримання населенням прибутків і задо-
волення потреб індивідуумів; впровадження в органах державної влади регіонів 
України принципів і процедур управління за результатами. 
*117598* 

 
 

Зайцева А.В. 
Государственная академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, Волгоградский филиал, Россия 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ:  
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РАЗВИТИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
В соответствии со ст. 3 Конституции РФ народ «осуществляет свою власть 

непосредственно, а также через органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления». Местное самоуправление является фундаментом систе-
мы народовластия. Наличие МСУ подразумевает, что в стране гарантируются 
муниципальные интересы.  

Территориальное самоуправление (ТОС) является составным элементом 
муниципального управления, выразителем интересов и инициатив населения. 
ТОС, являясь одной из форм выражения непосредственного народовластия – 
конституциональное право каждого гражданина.  

В законе РСФСР от 6 июля 1991 года №1550-1 «О местном самоуправле-
нии в РСФСР» ТОС посвящена отдельная глава. В ней были определены систе-
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надання соціальних послуг населенню служить передумовою для виявлення 
структурних властивостей сектора в цілому: горизонтальних, ієрархічних і змі-
шаних. При цьому регулювання сектора державних соціальних послуг має бути 
орієнтованим на адаптацію установ до умов, що змінилися, і на створення пе-
редумов для стійкого розвитку в посткризовий період. Стійкість установ, що 
надають соціальні послуги, проявляє себе в тому, що результат їх розвитку мо-
же виступати в трьох варіантах: відновлення колишнього стійкого стану; утво-
рення нового стійкого стану; руйнування (ліквідація). 

Характерною особливістю сучасної моделі взаємозв'язків у процесі регулю-
вання сектора соціальних послуг є можливість виділити і реально оцінити ці 
взаємозв'язки та знайти напрями ефективнішої взаємодії. До них слід віднести: 
ревізії виконання нормативно-правової бази; аналіз використання засобів за 
зобов'язаннями, нормативами й умовами, чинниками впливу; зіставлення з ми-
нулим періодом і прикладами ефективного господарювання; застосування 
відповідних форм контролю; винесення ухвал за виявленими відхиленнями; 
формулювання пропозицій щодо усунення порушень і ефективності використан-
ня ресурсів, враховуючи ідеї і особистий досвід оцінюючих експертів та ін. При 
цьому модель взаємозв'язків у процесі регулювання сектора соціальних послуг 
відбиває одночасно і специфіку рівня локальної території в особі установ, що на-
дають соціальні послуги, і характер взаємодії з вертикалі органів, що забезпечу-
ють функціонування сектора соціальних послуг (фінансування, аналіз 
результатів процесу, регулювання діяльності), із законодавчою і виконавчою 
гілками влади. Вона показує зворотний зв'язок як із споживачами соціальних по-
слуг, так і з органами, що мають можливість впливати на якість виконання 
рішень. Ця модель забезпечує нейтралізацію або значне зменшення бюджетних 
ризиків, створює умови для стійкої діяльності за допомогою встановлення 
рівноважного положення, гармонізації інтересів організації в ефективному 
виконанні соціальних зобов'язань населенню з боку держави, територіальних 
органів та інтересів окремих працівників, сприяє послідовному внесенню 
інноваційних змін, оновленню технології. Ефект економічної синергії 
ґрунтується на гармонізації інтересів усіх учасників соціальних стосунків. Ре-
зультатом посилення ефекту синергії є додаткова цінність, отримана від 
підвищення внутрішньої самореалізації системи державного регулювання, яка в 
сучасних умовах модернізації сектора соціальних послуг стає важливим засобом 
управління результативністю процесу забезпечення населення доступними і 
якісними соціальними послугами. Ефект синергії виникає тільки в результаті 
реальної консолідації можливостей, взаємодоповнення різних ресурсів суб'єктів 
державного регулювання. У цьому випадку він призводить до сукупного резуль-
тату, який перевищує суму ефектів від діяльності розрізнених суб'єктів держав-
ного регулювання. У загальному вигляді одномоментний ефект економічної 
синергії від спільної діяльності всіх системоутворюючих суб'єктів (ЕС) можна 
оцінити за формулою: 
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діяльності ресурсів; організаційну діагностику (сильні та слабкі сторони, небез-
пеки – можливості); аналіз та оцінку ризику. 

Таким чином, ключове місце у сучасних процесах світової стандартизації 
економіки займають аспекти якості і безпеки, які, по суті, визначають методоло-
гічний стрижень національних систем державного регулювання, охоплюючи собою га-
лузі, території та складові сталого розвитку: людина, екологія, економіка; сучасна 
методологія державного регулювання розвинутих країн отримує суттєвий ім-
пульс від систем управління якістю на основі стандартів серії ISO, проте в 
Україні запровадження систем управління якістю поки ведеться незадовільно 
(незавершеність даного процесу у органах виконавчої влади). 
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОЛОГІЯ  

АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ 
 

 В публікації надано результати впливу на екологію автомобільного тран-
спорту, розробку механізмів державного управліня охороною навколишнього 
середовища. Метою дослідження є вплив автотранспорту на навколишнє сере-
довище при викидах шкідливих речовин бензинових та дизельних двигунів. 
Автотранспорт впливає на літосферу, викликаючи зміну рельєфу, осипи і обва-
ли, ущільнення грунтів, підвищуючи запиленість і забруднення біосфери вдовж 
доріг. Такі забруднення фіксуються на відстані сотень метрів від доріг і пов'язані 
як з розсіюванням вантажів, що перевозяться, так і з виділенням автотранспор-
том кислотоутворюючих оксидів, сажі, свинцю і бензопирину (БП). Автотранс-
порт є найбільш крупним постачальником свинцевого забруднення навколиш-
нього середовища.  
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Рисунок 2- Викиди шкідливих речовин з ВГ дизельних 
 та бензинових двигунів (г/кг палива) 

   
 Аналіз рис.2 показав, що:  
- бензинових речовин з відпрацьованими газами в бензинових двигунах на 

14.3 більше; 
- в дизельних двигунах N0х на 19.9 більше; 
- в бензинових двигунах СmНn на 19.5 більше; 
- в дизельних двигунах ТЧ на 6.1 більше; 
- в дизельних двигунах S0х на 4.1 більше. 
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Рисунок 1- Викиди шкідливих речовин з ВГ бензинових двигунів (г/кг палива) 
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Необхідно відзначити, що з точки зору екологічного збитку, що наносить-
ся, автотранспорт лідирує в усіх видах негативної дії: забруднення повітря – 
95%, шум – 49.5%, дія на клімат – 68% [1]. У Донецькому регіоні треба прово-
дити постійний моніторинг та дослідження екологічних показників міст та 
впливу зовнішнього середовища на життєдіяльність.  
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ФОРМУВАННЯ НОВОГО  

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ 
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СЕКТОРА 

 СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
 
Вироблення управлінських рішень у вигляді національно-пріоритетних 

проектів, національних цільових програм і планів відбувається на основі комп-
ромісу між такими об'єктами державного регулювання, як сектор державних 
соціальних послуг, який сприяє відтворенню населення, зміцненню сім'ї, збере-
женню здоров'я, працездатності, збільшенню тривалості життя, соціальній без-
пеці; сектор недержавних (громадських) соціальних послуг, який представле-
ний спектром соціальних послуг, що реалізуються силами громадських форму-
вань (організацій) і некомерційним сектором з їх відносно самостійними скла-
дними структурами, що прямо або побічно впливають на соціальні процеси; 
сектор виробництва матеріальних благ, включаючи сферу соціально відповіда-
льного бізнесу, який сприяє створенню умов, що дозволяють людині самостій-
но заробляти собі на життя, направляючи зусилля на підвищення життєвого рі-
вня населення. Інтегральна якість сектора соціальних послуг полягає в забез-
печенні сприятливих умов для розвитку особистості, її соціального самопочут-
тя, повнішої реалізації творчих здібностей, що мають позитивний вплив на 
ефективність сфери виробництва матеріальних послуг. При цьому слід врахо-
вувати як специфіку, автономність інтересів, множинність цілей економічних 
суб'єктів, так і розуміння діалектичної єдності інтересів, що зумовлює їх суміс-
ність і суперечність. Характеристика елементного складу та зв'язків у процесі 
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функціонування поселень, що виконували промислові або транспортні функції. В 
свою чергу, стійкість функцій забезпечувалася розміщенням у міських поселеннях 
вугільних шахт, теплоелектростанцій, заводів тощо, які стабільно працювали, за-
безпечуючи продукцією величезний загальносоюзний ринок. Майбутнє області та 
перспективи її розвитку залежать від несформованого рівня життя населення, раз-
витку людського потенціалу, реструктуризації виробництва та інвестаційної при-
вабливості регіону, екологічного поліпшення соціальної обстановки. 

 Згідно демографічним прогнозам, кількість жителів в Донецькій області у 
найближчі 15 років зменьшиться на 8-10% та к 2020 року може становити 4.1-
4.2 млн. осіб. При цьому доля населення пенсійного віку зменьшиться з 21 до 
34-35% при одночасному скороченні частки дітей та підлітків, а також праце-
здатного населення. 

В старих гірничодобувних регіонах, до яких належить Донеччина, рефор-
мування економіки відбувалося значно повільніше, що зумовлювалося необхід-
ністю вирішення гострих економічних, фінансових, соціальних, екологічних та 
технічних проблем.  

Зрозуміло, що об’єктивно сформовані на території області системи розселення 
нікуди не зникли, а лише трансформувалися із однополюсних, зорієнтованих на 
функціонування в одному, переважно російському, економічному просторі, у 
багатополюсні, що працюватимуть у широкому європейському просторі. Пропону-
ються наступні типи територіально-ієрархічної структури Донецького регіону (рис.1): 

 

 

Рисунок 1 – Укрупнена територіально-ієрархічна структура 
 Донецького регіону 
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 Серед причин підвищеної токсичності автомобілів при експлуатації 
найчастіше відзначають наступні : 

- несправності систем живлення і запалення двигуна; 
- забруднення двигуна; 
- зміна температурного режиму двигуна; 
 В дослідженнях розглянуто питання обгрунтування механізмів державно-

го управління охороною навколишнього середовища і запропоновано здійснити 
перехід на гібридний автотранспорт, де автомобіль представлений як двигатель 
внутрішнього згорання (ДВЗ)→ генератор→ батареї великої ємності.  
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКІВ 

ПРИ РОБОТІ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ 
 
 У публікації розглянуто питання прогнозування ризиків при роботі авто-

транспортного комплексу (АТК).  
 Управління та прогнозування ризиків при роботі АТК виконується у 

середовищі невизначеності і ризиків у реаліях ринку України.  
S – систему проектування АТК – представимо у вигляді множини семи 

складових:   

 S   { АТ, СТ, RZ, LО, ТR, ВD, РR}     (1)  

 де АТ – автотраспортний комплекс;  
 СТ – станції технічного обслуговування; 
 RZ – розподільний центр; 
 LО – логістичний центр; 
 ТR – автомобільні шляхи і комунікації, траса майбутніх перевезень; 
 ВD- безпека перевезень;  
 РR- навантажувально-розвантажувальний центр. 
 Всі вхідні змінні в (1) підлягають ризикам. Для прогнозування ризиків при 

роботі АТК детально зупинимося на їх складових.  
 Ризик – потенційна, чисельно вимірна можливість несприятливих ситуа-

цій і зв'язаних з ними наслідків у вигляді втрат, грошових коштів у зв'язку з не-
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визначеністю, тобто з випадковою зміною умов в економічній діяльності, не-
сприятливими, зокрема форс мажорними,  обставинами, загальним падінням 
цін на ринку; можливість отримання непередбачуваного результату залежно від 
прийнятого господарського  рішення, дії [1].  

 Управління та прогнозування ризиками – сукупність методів аналізу і нейтра-
лізації чинників ризиків, об'єднаних в систему планування, прогнозування, моніто-
рингу і корегувальні дій [1]. Методи зниження ризиків наведено у рис.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Методи зниження ризиків 
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 На цьому рисунку надано графічне представлення   методів зниження 
ризиків і детально описані процедури. 

 Запропонований алгоритм є об'єктивним методом розробки стратегії управління 
ризиками з урахуванням особливостей та майбутніх перпективних перевезень.  
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ОЦІНКИ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОЇ СЕРЕДИ  

В УРБАНІЗОВАНОМУ ДОНЕЦЬКОМУ РЕГІОНІ 
 
У роботі розглянуто питання територіально-ієрархічної структури Донецької регі-

ональної системи як виробничої агломерації (місто, район, селище міського типу, село); 
наведена кількісна та якісна оцінка економічних, екологічних та соціальних показників 
міст Донецького регіону. Також окреслені на перехідний період до ринкової економіки 
стратегічні напрями її розвитку на основі трансформації у перспективі.  

 Донецька регіональна система розселення сформувалася адміністративно-
управлінським призначенням, завдяки інтенсивним внутрішньо-системним вироб-
ничо-економічним, торгівельно-розподільчим та міграційним зв’язкам. Міське на-
селення проживає у більш влаштованих житлах, ніж сільське: питома вага міських 
квартир, обладнаних центральним опалюванням, складає 64.6% (для сільської 
місцевості цей показник дорівнює 10.2%), водопроводом 81.0% (19,5 %), 
каналізацією 68.9% (12.9 %), гарячим водопостачанням – 49.5% (10.9 %).  

 Дослідження показали, що економічні показники великі, на жаль, 
соціальні показники найнижчі. Донецька область не достатньо проводить 
моніторинг та дослідження екологічних показників міст та впливу 
зовнішнього середовища на життєдіяльність у регіоні. В поліпшення 
екологічних та соціальних показників міст Донецької області вкладається недо-
статньо коштів. Треба системно та на державному рівні вирішувати вище пере-
раховні питання. Необхідна нова територіально-ієрархічна структура Донець-
кого регіону для організації моніторинга та системних досліджень 
перерозподілу економічних ресурсів та прогнозів.  

Відстань між поселеннями складає 4.2 км проти 4.5 км в середньому в 
Україні, щільність населення в Донеччині значно вища середньоукраїнської 
(170 осіб на 1 кв. км проти 77 в середньому по Україні). 

В процесі індустріального розвитку області кількість міст з 1959 до 1989 рр. 
збільшилася на 78%. Під стійкістю системи варто розуміти стійкість 




