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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АПК УКРАЇНИ

Агропромисловий комплекс – багатогалузева виробнича система, в якій 
кожна галузь виконує свою специфічну функцію. Змістом кожної з цих функцій є 
стадія єдиного процесу виробництва кінцевого продукту – продовольчих товарів, 
що споживаються населенням країни, експортних і резервних ресурсів сільсько-
господарської продукції. Кожна галузь агропромислового комплексу є однією з 
взаємопов’язаних ланок у ланцюгу відтворювального процесу. В той же час збері-
гається їх економічна самостійність й організаційна відокремленість, що в зв’язку з 
цим галузі мають свої специфічні цілі, які реалізуються через систему міжгалузевих 
товарних відносин.

Одним з головних напрямів на шляху до інтеграції України в світове госпо-
дарство наразі є активна участь підприємств в міжнародній торгівлі. Саме участь в 
міжнародній торгівлі дозволить підприємствам АПК України вийти на новий рівень 
свого розвитку.

Гострою є проблема експортної діяльності АПК вона розглядається в кон-
тексті зовнішньоекономічної інтеграції як найважливіша умова входження галузі у 
світову господарську систему.

В зв’язку з цим, метою Державної цільової програми розвитку українського 
села на період до 2015 року в сфері зовнішньоекономічної діяльності є забезпечення 
інтеграції України в світовий сільськогосподарський ринок, створення високоефек-
тивного конкурентоспроможного аграрного сектора на зовнішньому ринку[2].

В умовах сьогодення стабільний економічний розвиток кожної країни тісно 
взаємопов’язаний із функціонуванням світового господарства. Розвиток зовнішньо-
економічної діяльності підприємств агропромислового комплексу України в сучас-
них умовах доводить необхідність суттєвої трансформації системи економічних від-
носин, яка охоплює виробництво та експорт аграрної продукції.

Саме тому особливої актуальності набули проблеми пошуку науково-
обгрунтованих механізмів удосконалення зовнішньоекономічної діяльності аграр-
ного комплексу, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної аграрної продук-
ції, захисту внутрішнього ринку від недобросовісної конкуренції та поставок товарів 
АПК, що можуть вироблятися в Україні.

Наразі у підприємств АПК, що здійснюють експортну діяльність, як правило, 
відсутні маркетингові стратегії збуту продукції на зовнішніх ринках, а планування 
експортної діяльності обмежується лише оцінкою майбутніх продажів без будь-якої 
прив’язки до виробництва. Всі функції міжнародного маркетингу здійснюються роз-
різнено і не в повному обсязі. Існуючі ж структури управління в більшості своїй орі-
єнтовані на виробництво і не забезпечують такі функції маркетингу, як дослідження 
зовнішнього ринку і аналіз чинників, що впливають на збут продукції, розробка екс-
портної стратегії і тактики ринкової поведінки підприємства, що не дає можливості 
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товаровиробникам ефективно використовувати потенційні можливості світового 
аграрного ринку[1].

Зовнішньоекономічна діяльність, зважаючи на зміни політичної ситуації, 
економічної кон’юнктури та правового середовища країни є важливою складовою 
суспільного розвитку України. Зростаюче значення зовнішньоекономічної діяльнос-
ті сільськогосподарських підприємств останнім часом знаходить своє відображення 
у збільшенні темпів росту зовнішньоторговельного обороту, у розширенні й удоско-
наленні структури експорту, розвитку нових форм співробітництва. Розробляючи 
стратегію і тактику розвитку зовнішньої торгівлі, також необхідно враховувати її 
зв’язок з іншими секторами економіки.

Вагомою проблемою в усіх галузях народного господарства України і в тому 
числі у сільському господарстві, є відсутність цілісної системи суспільних перетворень, 
яка стала значною перешкодою на шляху переходу від командно-адміністративної 
системи управління до інтеграційних процесів у міжнародний економічний простір. 
У зв’язку з відсутністю даної системи, доцільно поетапно її розробити із використан-
ням досвіду інших країн світу.

В механізмі оптимізації структури і функціонування зовнішньої торгівлі 
продукцією сфери АПК найбільш суттєвими є такі чинники: розвиток сільського 
господарства; структурна перебудова національного виробництва та сфери послуг; 
поширення вільних економічних зон, транснаціональних корпорацій та спільних 
підприємств[3].  Значення зовнішньоекономічної діяльності для аграрного сектора 
України важко переоцінити. У процесі здійснення ринкових трансформаційних пе-
ретворень аграрні підприємства одержали право самостійного виходу на зовнішній 
ринок. Серед факторів ринкової трансформації, що впливають на розвиток АПК в 
Україні, можна виділити такі: система господарювання, характер виробничих відно-
син, рівень соціально-економічного розвитку країни, природні ресурси та структура 
земельного фонду, технічний рівень і стан основних фондів підприємств АПК, забез-
печеність трудовими ресурсами, транспортно-географічні умови. Вирішальне зна-
чення мають економічні фактори, від яких залежить раціональне використання при-
родних ресурсів, задоволення споживчого попиту населення, участь у міжнародному 
поділі праці, збереження навколишнього середовища, тощо.

Література
1. Рокоча В. В. Міжнародна торгівля: теорія та політика: навч. посібник. – К.: Так-

сон, 2009.
2. Кваша С. М. Трансформаційні перетворення в зовнішньоекономічній діяльності 

АПК / С.М. Кваша // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 8. – С. 71.
3. Мельник Т. Тенденції розвитку міжнародних торгівельних відносин та зовніш-

нього сектору України / Т. Мельник // Економіст. – 2010. – № 11. – С. 52-55.



9

Cборник научных докладов: ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ  

SUBSECTION 9. Management production and the development of enterprise
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student 
National University of Food Technologies

Nataliya Bozhok
teacher

National University of Food Technologies

ANALYSIS OF STARTUP’S ACTIVITY

Keywords: startup, growth, idea, success

The “Startup” is a new approach being adopted across the globe, changing the way 
companies are built and new products are launched. The key attribute of a startup is its 
ability to grow and to expand its activities.Knowledge about this phenomenon hasn’t per-
meated our culture yet but it is an important scientific and practical task that needs to be 
addressed.

Theoretical and methodological aspects of startupsinvolve different 
scholars,economists, entrepreneurs, such as Mark Cuban, Max Levchin, Sam Harrison, Es-
tee Lauder, Alex Osborn, Sam Harrison, Martin Zwillingetc.

The term “startup” has been bandied around with the increasing frequency over the 
past few years to describe scrappy young ventures and huge tech companies.

Astartup companyor startup is a partnership or temporary organization designed 
to search for a repeatable and scalablebusiness model.These companies, generally newly cre-
ated, are in a phase of business development and research formarkets [4].

In the opinion of Neil Blumenthal «A startup is a company working to solve a prob-
lem where the solution is not obvious and success is not guaranteed» [5].

At the same time, Adora Cheung states «Startup is a state of mind. It’s when people 
join your company and are still making the explicit decision to forgo stability in exchange for 
the promise of tremendous growth and the excitement of making immediate impact» [7].

Graham considers a startup as a company designed to scale very quickly. Analyzing 
the nature of startup, we would to explain the importance of growth in startup. If you want to 
understand startups, understand growth. Growth drives everything in this world. Growth is 
why startups usually work on technology—because ideas for fast growing companies are so 
rare that the best way to find new ones is to discover those recently made viable by change, 
and technology is the best source of rapid change. Growth is why it’s a rational choice eco-
nomically for so many founders to try starting a startup: growth makes the successful com-
panies so valuable that the expected value is high even though the risk is too [1].

Not every newly founded company is a startup. Millions of companies started every 
year in the US. Only a tiny fraction are startups. Most are service businesses—restaurants, 
barbershops, plumbers, and so on. These are not startups, except in a few unusual cases. A 
barbershop isn’t designed to grow fast. Whereas a search engine, for example, is.

Startups are different by nature. That difference is why there’s a distinct word, «star-
tup», for companies designed to grow fast. If all companies were essentially similar, but some 
through luck or the efforts of their founders ended up growing very fast, we wouldn’t need a 
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separate word. We could just talk about super-successful companies and less successful ones. 
But in fact startups do have a different sort of DNA from other businesses. Google is not just 
a barbershop whose founders were unusually lucky and hard-working. Google was different 
from the beginning. To grow rapidly, you need to make something you can sell to a big mar-
ket. That’s the difference between Google and a barbershop. A barbershop doesn’t scale.

From the other hand,Matt Salzberg noted «But keeping that dynamic culture at a 
company gets much harder with every new employee and with every year that passes» [2].

Startups are very counterintuitive. Maybe it’s just because knowledge about them 
hasn’t permeated our culture yet. But whatever the reason, starting a startup is a task where 
you can’t always trust your instincts.

According to Sam Altman, the way to succeed in a startup is not to be an expert on 
startups, but to be an expert on your users and the problem you’re solving for them [5].

Another important issue to be discussed in startup is an idea. The way to come up 
with good startup ideas is to take a step back. Instead of making the conscious effort to think 
of startup ideas, turn your mind into the type that startup ideas form in without any con-
scious effort. In fact, so unconsciously that you don’t even realize at first that they’re startup 
ideas.The best startups almost have to start as side projects, because great ideas tend to be 
such outliers that your conscious mind would reject them as ideas for companies.

Having considered the definitions and nature of startup, let’s have a look at four 
properties which make every start up successful. Sam Harrison, author of the business be-
stseller «Idea Selling», says «Every startup will be perfect only if it has four properties, well-
known as four «C» – Clarity, Content, Creativity, Craft»:

• Clarity :The artist knows exactly what idea he wants to convey to the audience.
• Content:It is evidence that the work from the beginning has been carefully 

thought out by the author.
• Creativity:Originality and artistic value of the work.
• Craft:Outlines, shapes, ideas and other forms of creator’s professionalism [6].
At the same time, Linn LeBlanc has formulated five rules for creating highly func-

tional team that can run the startup:
• Trust. It is easier to work with people whom you know and trust. If you attract 

new members ,they must be only professionals, besides it takes time to make a 
trusting relationship.

• Resources. Search partners with resources to ensure long-term liabilities.
• Experience. Find a mature team.
• Marketing and sales. Find people who have experience in marketing and sales.
• Obsession. Collect team with people which are obsessed by the idea of the 

company, not the financial results.
As a conclusion, we would like to admit that «startup» is a company designed 

to grow fast. Understanding the nature of startup and the main steps of its successful 
growth will help newcomers in business to make a rational economic choice in its effective 
development.

References:
1. The Best Startup Advice No One Wants To Tell You [electronic source]:http://www.

businessinsider.com/.
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Обов’язковою передумовою дослідження макроекономічної ролі державних 
видатків України є їх структурно-динамічний аналіз. Оскільки саме від обсягів, ви-
трачених державою фінансових ресурсів, та напрямів їх ефективного використання 
залежить соціально-економічне благополуччя України.

Разом з тим, для адекватного відображення сучасного стану державних ви-
датків, на нашу думку, найбільш підходящим є проміжок часу з 2007 року до 2013 року. 
Оскільки він комплексно охоплює передкризовий, кризовий та посткризовий періо-
ди у функціонуванні вітчизняної економіки.

Для ефективного управління видатками потрібне постійне здійснення аналі-
зу стану виконання бюджету. Для цього важливим є налагодження процедури отри-
мання необхідних даних щодо виконання бюджету. Аналіз виконання державного 
бюджету має здійснюватись на основі даних оперативної, квартальної, річної звіт-
ності, а також шляхом складання додаткових аналітичних таблиць.

Відповідно до таблиці 1, фактичний обсяг видатків Зведеного бюджету Укра-
їни у 2013 році становив 505,8 млрд. грн. (в тому числі загальний фонд – 442,6 млрд. 
грн., спеціальний – 63,2 млрд. грн.), при цьому рівень виконання річного плану склав – 
91,2 %. В той час, як найбільший рівень виконання плану мав місце у 2007 році (94,3 
%), найменший – у 2009 році (85,9 %). Тобто, за 2007-2013 роки, жодного разу не було 
повністю виконано поставлені завдання щодо фінансування соціально-економічних 
потреб держави із Зведеного бюджету України.

До причин невиконання плану за видатками можна віднести наступні: не-
правильне планування видатків бюджету, недостатність доходів державного бюджету, 
відсутність реального зв’язку між доходами та видатками бюджету, постійне зави-
щення видатків бюджету при відсутності реальних джерел їх фінансування та ін.

Аналізуючи динаміку видатків Зведеного бюджету України у 2007-2013 ро-
ках, варто відзначити той факт, що найбільший темп росту був характерний для 
2008 року (в порівнянні із 2007 роком) – 136,8 %, найменший – у 2009 році (в порів-
нянні із 2008 роком) – 99,4 %. (рис. 2.1.).

Основною причиною такої динаміки стала фінансово-економічна криза, для 
якої були характерні ослаблення (а часто й розрив) узгоджених зв’язків між най-
важливішими елементами фінансової системи держави, хронічна незбалансованість 
бюджетних доходів та видатків, лавиноподібне зростання державної заборгованості, 
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Таблиця 1 
Обсяги планових та фактичних обсягів видатків Зведеного бюджету України  
у 2007-2013 роках*
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• спеціальний фонд 61,2 54,0 88,3 82,8 67,5 81,5 106,1 67,4 63,5 96,6 78,4 81,2
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444,3 416,9 93,8 533,1 492,5 92,4 554,5 505,8 91,2 574,9 244,2 42,3

• загальний фонд 359,4 347,4 96,7 438,1 417,6 95,3 459,5 442,6 96,3 470,3 216,1 45,9
• спеціальний фонд 84,8 69,5 81,9 95,0 74,9 78,8 95,0 63,2 66,5 104,6 28,2 26,9
*Джерело: розраховано автором на основі [9-15].

Рис. 2.1. Темпи росту фактичного обсягу видатків Зведеного бюджету України у 2007-
2013 роках, %*
*Джерело: розраховано автором на основі [9-15].
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неоптимальний рівень податкових вилучень для формування бюджетів усіх рівнів.
У 2013 році обсяг видатків Зведеного бюджету України перевищив значення 

2012 року на 2,7 %.
При оцінці динаміки видатків Зведеного бюджету України, окремої уваги за-

слуговує, питання їх нерівномірного розподілу протягом року (рис 2.2.).
Як свідчать статистичні дані, найбільші обсяги фінансування характерні для 

грудня місяця. Це пояснюється щорічною тенденцією фінансування заробітної пла-
ти, нарахованої за цей період, до нового року, а також здійсненням інших розрахун-
ків, що фінансуються із зведеного бюджету.

Протягом досліджуваного періоду, основна частка видатків зведеного бю-
джету була профінансована із загального фонду, причому ця частка постійно зрос-

Рис. 2.2. Помісячний розподіл фактичного обсягу видатків Зведеного бюджету України у 
2007-2013 роках, %*
*Джерело: [1-7].

Рис. 2.3. Динаміка структури видатків Зведеного бюджету України (в залежності від 
фондів фінансових ресурсів) у 2007-2013 роках, %*
*Джерело: розраховано автором на основі [9-15].
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тала (рис 2.3.).
Так, у 2013 році питома вага видатків загального фонду становила 87,5 %, в 

той час, як у 2007 році цей показник знаходився на рівні 76,1 %.
Аналізуючи структуру видатків Зведеного бюджету України в залежності від 

рівня бюджетної системи, слід відзначити домінування частки державного бюджету 
(рис. 2.4.).

Найбільша частка державного бюджету була характерна для 2010 року – 59,8 
%, найменше у 2012 році – 55,1 %. У 2013 році питома вага державного бюджету скла-
ла -56,9 %. Це свідчить про переважання централізованих джерел фінансування ви-
датків Зведеного бюджету України, низький рівень фінансової автономії територіаль-
них громад.

Протягом досліджуваного періоду, рівень виконання державного бюджету 
жодного разу не досягнув позначки 100 %. Найвищі значення для видатків Держав-
ного бюджету України (без врахування міжбюджетних трансфертів) було характерне 

Рис. 2.4. Динаміка структури видатків Зведеного бюджету України (в залежності від рівня 
бюджетної системи) у 2007-2013 роках, %*
*Джерело: розраховано автором на основі [9-15].

Рис. 2.5. Темпи росту видатків Державного бюджету України (з врахуванням 
міжбюджетних трансфертів)) у 2007-2013 роках, %*
*Джерело: розраховано автором на основі [9-15].
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у 2007 році (93,4 %), для видатків Державного бюджету України (з врахуванням між-
бюджетних трансфертів) – у 2011 році (94,1 %), найнижчі – у 2008 році: 81,6 % та 85,2 
% відповідно.

Разом з тим, протягом 2007-2013 років темп росту видатків державного бю-
джету (з врахуванням міжбюджетних трансфертів) був більший 100 % (рис. 2.5).

Найбільший темп росту був характерний для 2008 року (в порівнянні із 
2007 роком) – 138,6 %, найменший – для 2009 року (в порівнянні із 2008 роком) – 
100,4 %. У 2013 році обсяг видатків Зведеного бюджету України перевищив значення 
2012 року на 2 %.

Структура видатків державного бюджету в залежності від фондів фінансо-
вих ресурсів характеризувалась переважанням загального фонду (рис. 2.6.).

Характеризуючи видатки державного бюджету за економічною класифікаці-
єю слід відзначити, той факт що рівень виконання плану для його складових, про-
тягом 2007-2013 років, також, суттєво диференціювався. Для прикладу найнижчий 
рівень був характерний для капітальних видатків у 2009 році – 57,7 %, натомість най-
вищий рівень виконання плану був характерний для поточних видатків у 2011 році – 
97,5 %. Що, також, відображає пріоритети вітчизняної бюджетної політики.

Що стосується динаміки структурних елементів видатків державного бюджету 
за економічною класифікацією, слід відмітити що постійний приріст мали лише поточ-
ні видатки, капітальні ж видатки зростали лише у 2010 та 2011 роках (рис. 2.7.).

У кризовий період, темп росту капітальних видатків становив 40,3 %. Це 
було обумовлено необхідністю максимального акумулювання фінансових ресурсів 
для поточних потреб держави. Тому, капітальні видатки, здійснювались за «залиш-
ковим» принципом.

Протягом 2007-2013 років, структура видатків державного бюджету характери-
зувалась переважанням питомої ваги поточних видатків над капітальними. (рис. 2.8.).

Найбільший, протягом досліджуваного періоду, розрив між поточними та 
капітальними видатками спостерігався у 2009 році (із зазначених вище причин): 95,7 
% та 4,3 % відповідно. Найбільша частка капітальних видатків була характерна для 
2007 року: 14,8 %. Що стосується 2013 року, то структура видатків Державного бю-
джету України (з врахуванням міжбюджетних трансфертів) за економічною класифі-

Рис. 2.6. Динаміка структури видатків Державного бюджету України (з врахуванням 
міжбюджетних трансфертів) в залежності від фондів фінансових ресурсів) у 2007-2013 роках, %*
*Джерело: розраховано автором на основі [9-15].
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кацією мала такий вигляд::
• 95,6 % (385,6 млрд. грн.) поточні видатки, що, в основному, спрямовува-

лись на фінансування поточних трансфертів (132,8 млрд. грн.), соціально-
го забезпечення (88,4 млрд. грн.), оплати праці і нарахувань на заробітну 
плату (64,3 млрд. грн.), використання товарів і послуг (61,3 млрд. грн.), а 
також на обслуговування боргових зобов’язань (34,4 млрд. грн.);

• 4,4 % (17,8 млрд. грн.) капітальні видатки, що, в основному, були викорис-
тані на фінансування капітальних трансфертів (10,7 млрд. грн.) та на при-
дбання основного капіталу (7,1 млрд. грн.).

Досліджуючи державні видатки не можна оминути увагою видатки на пен-
сійні та інші заплановані заходи, профінансовані за рахунок власних коштів Пенсій-
ного фонду України у 2007-2013 роках (Рис. 2.13.).

За досліджуваний період, видатки на пенсійні та інші заплановані заходи, 
профінансовані за рахунок власних коштів Пенсійного фонду України зросли на 
122,2 млрд. грн. (158,4 %).

Разом з тим, це лише близько 70-80 % від загальних потреб Пенсійного фон-
ду України. Адже видатки установи на пенсійні та інші заплановані заходи фінансу-

Рис. 2.7. Темпи росту обсягів фактичних видатків Державного бюджету України 
відповідно до економічної класифікації у 2007-2013 роках*, %
*Джерело: розраховано автором на основі [9-15].

Рис. 2.8. Динаміка структури видатків Державного бюджету України (з врахуванням 
міжбюджетних трансфертів) за економічною класифікацією у 2007-2013 роках, %*
*Джерело: розраховано автором на основі [9-15].
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ються із інших джерел, в тому числі із Державного бюджету України.

Загальний обсяг видатків на пенсійні та інші заплановані заходи Пенсійного 
фонду України подано на рис. 2.14.

За досліджуваний період, загальна сума видатків Пенсійного фонду України 
зросла на 150,4 млрд. грн. (150,5 %).

Узагальнюючи результати, структурно-динамічного аналізу основних скла-
дових державних видатків України у 2007-2013 роках можна сказати, що є ще ряд 
невирішених проблем в організації та реалізації бюджетного процесу в Україні. Удо-
сконалення потребують усі етапи бюджетного процесу аби з часом забезпечити ефек-
тивне виконання видаткової частини державного бюджету та підвищити рівень про-
дуктивності використання бюджетних ресурсів.
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Необхідною умовою діяльності будь-якого підприємства є наявність в його 
розпорядженні достатньої кількості грошових коштів, що складаються з готівки, ко-
штів на рахунках у банках та депозитів до запитання. Тому гроші є одним з найдавні-
ших явищ у житті суспільства, які привертають до себе особливу увагу.

Увесь історичний процес виникнення і розвитку грошей свідчить про те, що 
вони виникли внаслідок розвитку обміну товарів і є однією зі сторін обміну, тому 
можна зробити висновок, що гроші самі є товаром, але товаром особливим, таким, 
який служить  загальним еквівалентом вартості, її представником. Якщо виходити з 
цього, то можна розкрити і функції грошей, які є способами реалізації їх сутності.

В економічній літературі існують різні підходи до розгляду функцій гро-
шей, проте в більшості видань визначаються п’ять основних функцій грошей (табл. 
1), але існують й інші, альтернативні, визначення функцій грошей (табл. 2). Так, 
деякі науковці вважають, що насамперед гроші виконують функцію міри вартості. Її 
здійснення дістає прояв у категорії ціни як грошового вираження вартості товарів. А 
сама вартість, представлена у грошовій одиниці, виступає як масштаб для цін. При 
цьому здійснити вираження вартості товару гроші можуть тільки тоді, коли вони яв-
лятимуть собою одиницю вартості, через яку може виразитися вартість товару.

Інакше кажучи грошова одиниця, для того щоб виражати вартість інших то-
варів, повинна уособлювати одиницю вартості. У цій ролі гроші є засобом вираження 
одиниці вартості. Тобто, функцію міри вартості можна розподілити на дві складові: 

Таблиця 1 
Функції грошей

Функція грошей Сутність

Міра вартості
забезпечують вираження і вимірювання вартості товарів, надаючи їй 
форму ціни

Засіб платежу
обслуговують погашення різноманітних боргових зобов’язань між 
суб’єктами економічних відносин, що виникають у процесі розширеного 
відтворення

Засіб нагромадження
виступають засобом збереження вартості, представником абстрактної 
форми багатства (виходять зі сфери обігу і перетворюються на скарб)

Засіб обігу виступають посередником в обміні товарів і забезпечують їх обіг

Світові гроші
обслуговують рух вартості в міжнародному економічному обороті і забез-
печують реалізацію взаємовідносин між країнами
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засіб вираження вартості інших товарів і засіб уособлення одиниці вартості, який ви-
користовується як лічильна одиниця при вираженні вартості цього товару [1].

Крім того, гроші не просто вимірюють вартість товарів, а представляють її в 
русі, переході від одного суб’єкта економічної діяльності до іншого (в оплаті товарів 
і послуг, у податкових платежах тощо), тобто є засобом платежу (засобом покриття 
певних зобов’язань). При цьому, платіжний засіб виступає таким відносно і продав-
ця, і покупця. Але для покупця він є також засобом придбання необхідного товару. 
Функція купівельного та платіжного засобів інтегрується у функцію засобу обігу че-
рез яку товари приводяться в реальний рух.

Таке поєднання функцій засобу платежу і засобу обігу науковці пояснюють 
тим, що у акті купівлі-продажу гроші функціонують і як купівельний, і як платіжний 
засоби. Саме завдяки такій єдності гроші опосередковують рух товару і виступають 
як засіб обігу. Якщо вони не виконують функцію купівельного засобу, то залишаєть-
ся суто платіжна функція, а самі кредитні відносини, таким чином, виступають тією 
ланкою, яка опосередковує обмін товарів. Принципово важливим є те, що платіжна 
функція реалізується не тільки тоді, коли платіж здійснюється без руху товару в про-
тилежному напрямі, але й у всякому акті купівлі-продажу, оскільки самі гроші за сво-
єю суттю є товаром, а тому навіть при розгляді кредитних відносин можна говорити 
про наявність зворотного руху товарів. Тому неприпустимим є штучне відокремлен-
ня функції грошей як засобу платежу від більш широкої функції засобу обігу та відо-
соблення їх розгляд.

При розгляді функції засобу нагромадження різні науковці називають цю 
функцію по-різному: засіб збереження вартості; засіб утворення скарбів; засіб за-
ощадження. Проте суть цієї функції остається не змінною і являє собою збереження 
у грошовій одиниці тієї купівельної сили, яка характеризує її як одиницю вартості, 
тоді коли гроші тимчасово випадають з обігу.

При розгляді функції грошей, яку вони починають виконувати, коли вихо-
дять на міжнародну арену як світових грошей деякі науковці вважають, що вказану 
функцію не можна поставити в один ряд з іншими функціями, оскільки вона виражає 
не способи реалізації сутності грошей, а сфери їх здійснення. На їх думку при класи-
фікації функцій грошей необхідно говорити про такі сфери функціонування грошей, 
як місцева (національна) та світова, де гроші реалізують свою сутність як міри вар-
тості, засобу обігу і засобу збереження вартості. 

Визначальними передумовами виникнення та розвитку грошової системи 
були поглиблення суспільного розподілу праці, багаторівнева спеціалізація вироб-
ництва та суспільної діяльності людини при яких суть грошей змінюється адекватно 

Таблиця 2 
Альтернативні визначення функцій грошей

Функція грошей Склад

Міра вартості
засіб вираження вартості
засіб уособлення одиниці вартості (масштаб цін)

Засіб обігу
купівельний засіб
засіб платежу

Засіб збереження вартості засіб нагромадження, утворення скарбів, заощадження
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до змін характеру суспільних відносин, в яких вони функціонують що чітко проявив-
ся в складному процесі відбору товарів на роль грошей на різних етапах суспільного 
виробництва при цьому гроші як особливий товар що служить загальним еквівален-
том, повинні мати загальне визначення, бути засобом збереження вартості й на цій 
основі використовуватись як посередник обміну товарів і послуг.
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В данной статье рассматривается инновационная деятельность Смолен-
ской области. Предложены идеи, которые будут способствовать повышению инно-
вационной активности региона. Сделан вывод о том, что для обеспечения инноваци-
онного роста необходимо активно использовать инновационный потенциал высшей 
школы и привлекать бизнес-сообщество.

Ключевые слова: инновация /innovation , инновационная активность /
innovative activity, инновационное развитие /innovative development, экономический 
рост /economic growth, Смоленская область/ Smolensk Region.

Во всем мире инновации уже давно стали использовать для ускорения 
темпов роста экономики регионов и целых стран. Оценивая инновационную ак-
тивность России, неизбежно приходится констатировать серьезное отставание от 
уровня развития в данном направлении ведущих европейских стран, что ставит 
Россию в серьезную зависимость от импорта наукоемких товаров и технологий. По-
этому сейчас приоритетной целью государства в области развития инновационной 
системы является перевод российских регионов на инновационный путь развития. 
Проблема перехода кроется в российских регионах, которые до сих пор использу-
ют ресурсно-эксплуатационную модель экономического развития, и не торопятся 
приобщаться к инновациям. Нередко в регионах просто не знают, что необходимо 
сделать, а главное, где найти первоначальный бюджет для создания благоприятных 
условий инновационным предприятиям. Следует отметить работы, связанные с ис-
следованием повышения роли высшей школы в развитии инновационной эконо-
мике регионов и их влияния на развитие общества, – Д.Б. Джоунстоуна, М. Когана, 
Э. Кодлинга, Г.В. Майера, Ф. Сантоса, И. Туккеля, Р. Флорида, Г. Хауга, М. Хейтора, 
Е.В. Шукшунова. Необходимо указать, что данная предметная область в отличается 
особой дискуссионностью и характеризуется значительным диапазоном трактовок 
трансформации организационных структур традиционных университетов в новые 
формы интеграции образования, науки и производства для ускоренного роста ин-
новационной экономики.

Анализируя структуру доходов регионов России на 2013 год можно сделать 
неутешительный вывод: только 10 регионов из 83 могут покрыть все свои расходы 
за счет собственных доходов. Остальные регионы принимают бюджет с дефицитом, 
получают дотации от государства, берут бюджетные и банковские кредиты. На реги-
ональном уровне большие проблемы сложились и с инновационной средой, форми-
рованием инновационных кластеров отсутствие инновационной инфраструктуры: 
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компаний технической и бизнес-экспертизы, маркетинга, коммерциализации инно-
ваций, оценки, аудита, юридических услуг, которые в венчурно развитых экономи-
ках образуют венчурные «биоценозы» вокруг венчурных фондов и инновационных 
предприятий, создавая условия для их полноценной работы. Только получив в лице 
подобных вспомогательных предприятий необходимый инновационным предприя-
тиям «интерфейс», разработчики инноваций и венчурные фонды смогут находить 
общий язык, и доля принимаемых в проработку фондами венчурных проектов по-
высится.

Одним из факторов, влияющих на успешность разработок и реализации ин-
новационных проектов, являются человеческий потенциал и компетентность спе-
циалистов в данной области, – сложившаяся система образования и переподготовки 
кадров на региональном уровне так же требует своих изменений с учетом влияния 
внешней среды.

Смоленская область является дотационным регионом. По состоянию на 
01.08.2014 госдолг Смоленской области составил 19,748  млрд.  рублей  (по  данным 
Минфина РФ). Бюджет же на 2014 год был принят с дефицитом в 3,5 млрд.

Ознакомившись со стратегией экономического развития Смоленской об-
ласти на долгосрочную перспективу (до 2020 года) обозначим некоторые фрагмен-
ты, касающиеся непосредственно инновационной деятельности.

Так, согласно данной стратегии, роль инноваций в развитии Смоленской об-
ласти за последние годы была крайне мала. Например, коэффициент изобретатель-
ской активности Смоленской области на 2013 год составляет всего 0,82. Это худший 
показатель для области с 2006 года и означает критически низкий уровень изобре-
тательской активности. При этом хуже Смоленской области только Костромская. 
Остальные регионы ЦФО проявляют большую изобретательскую активность. Ана-
лизируя эти цифры можно с уверенностью сказать, что политику Смоленской об-
ласти в сфере инноваций необходимо кардинально пересматривать уже сейчас. Не-
обходимо найти пути стимулирования инновационной деятельности, которые будут 
реально работать.

Долгосрочная стратегия развития Смоленской области также подразумевает 
создание инновационного задела для роста новых секторов производства и новых 

Таблица 1. 
 Коэффициент изобретательской активности по регионам Российской Федерации с 
2006 по 2013 годы: количество поданных заявок на выдачу патентов на изобретение и 
полезную модель на 10000 человек населения (приведены некоторые области из ЦФО) 
[1].

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Брянская область 0,64 0,79 0,61 0,73 0,88 1,14 1,18 0,93

Ивановская область 23,78 9,78 5,83 6,16 6,64 7,39 7,83 5,18

Костромская область 0,93 1,08 1,50 0,88 0,94 0,79 1,03 0,69

Курская область 1,93 2,93 2,42 3,40 2,76 2,59 2,75 3,16

Москва 9,08 10,09 10,73 10,63 12,47 10,59 10,23 11,09

Смоленская область 0,92 0,91 0,83 0,95 1,06 0,86 0,94 0,82

Тульская область 2,07 1,96 1,60 1,88 1,68 2,01 1,47 1,97
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видов деятельности. Для этого необходимо создавать инновационную инфраструк-
туру. В Смоленской области выделены зоны, где возможно наиболее эффективно 
создавать бизнес-инкубаторы. Их целесообразно размещать в г. Смоленске, а также 
в таких городах как: Рославль, Сафоново, Вязьма, Ярцево – это одни из промышлен-
ных зон Смоленской области с более или менее удовлетворительным потенциалом в 
сравнении с иными областными центрами. [2]

В рассматриваемой программе так же выделены стадии роста экономики, но 
ознакомившись с ней, нельзя однозначно ответить на вопрос: за счет чего будет осу-
ществляться инновационный рост Смоленской области на период 2015-2020 гг?

Считаем возможным реализацию инновационного потенциала Смоленской 
области путем применения следующих механизмов:

Прежде всего, необходимо использовать инновационный потенциал высшей 
школы. В его основе лежат: совокупность научных знаний, инновации, которые на-
ходятся в различных стадиях научно-воспроизводственного цикла, протекающего в 
ней, неиспользуемые резервы техники, технологий, кадровых ресурсов и организа-
ции в действующем организме, а также нефункционирующие запасы новых технико-
технологических средств, а также творческий потенциал научно-педагогического 
коллектива[3]. В Смоленской области такими инновационными центрами могут 
стать: филиал ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет Москов-
ский энергетический институт» в г. Смоленске, ФГБОУ ВПО «Смоленский государ-
ственный университет», ФГБОУ ВПО «Смоленская государственная сельскохозяй-
ственная академия» и НОУ ВПО «Смоленский гуманитарный университет» и другие. 
Данные вузы имеют необходимую инфраструктуру, а главное огромный интеллекту-
альный потенциал развития. Студенты, которые совместно с преподавателями бу-
дут участвовать в научно-инновационной деятельности ВУЗа, после его окончания 
смогут создавать малые инновационные предприятия, самостоятельно продолжая 
новаторскую деятельность. Таким образом, создание реально функционирующих 
инновационных центров, технопарков в перечисленных высших учебных заведениях 
и их взаимосвязь с бизнес-сообществом является одним из эффективнейших путей 
реализации инновационного потенциала Смоленской области.

Необходимо создать интернет-портал, посвященный инновационной дея-
тельности (на примере инвестиционного портала области – www.smolinvest.com). В 
задачи которого будет входить информирование о конкурсах и грантах областного 
уровня. Также на этом ресурсе должны быть представлены все предприятия области, 
которые уделяют должное внимание инновациям и активно их внедряют, необходи-
мо сформировать банк идей, поименную базу достижений ученых Смоленской об-
ласти. Необходимо создать базу данных и инновационных проектов, реализуемых на 
территории области. Это позволит тем, кто хочет работать в инновационной сфере, 
познакомиться с уже достижимыми результатом своих коллег, или с «новичками» в 
процессе запуска продукта.

В ходе решения данной проблемы мы предлагаем усилить меры в первую 
очередь в подготовке проектов постановления правительства. Один, из которых 
должен касается конкурсов или программ поддержки малого инновационного пред-
принимательства в смоленских вузах, рассчитанный минимум на 3-4 года. В данном 
конкурсе должны принять участие все вузы вне зависимости от ведомственной при-
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надлежности. По итогам данного конкурса отобранные вузы должны значительно 
усилить инновационную составляющую своей деятельности.

Значимым является разработка дополнительной программы, в рамках кото-
рой будут предоставляться бюджетные деньги на НИОКР не научным организациям, 
а производственным предприятиям с целью получения не отчёта, а создания иннова-
ционного продукта и его продажи, как на российские, так и зарубежные рынки.

Реализация рекомендаций, приведенных авторами поможет реализовать 
переход экономики Смоленской области от ориентированной на инвестиции к ори-
ентированной на инновации. Данный переход будет способствовать увеличению ин-
вестиционной и инновационной активности, а также предоставит территориальной 
единице возможность стать поставщиком наукоемких технологий, как на внутрен-
нем, так и на международном рынке, обогащая при этом свою бюджет.
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Інвестиційна діяльність підприємств завжди пов`язана з проблемою 
обмеженості інвестиційних ресурсів. Тому інвестор не може реалізувати усі можливі 
напрямки інвестиційної діяльності, а змушений приймати рішення, обираючи ту 
стратегію, яка найкраще відповідає його цілям й критеріям відбору. Задача прийняття 
багатоцільового рішення полягає у визначенні та одночасній оптимізації кількох 
параметрів, що впливають на кожну поставлену ціль. Такі параметри часто є не лише 
взаємопов`язаними, але й суперечливими. Це означає, що досягти найкращих для ін-
вестора значень усіх параметрів одночасно неможливо, оскільки покращення одного 
з них призводить до погіршення іншого. Таким чином, інвестору доводиться прийма-
ти неочевидне рішення, доцільність та оптимальність якого має бути підтверджена 
певними розрахунками.

Постановка задачі визначається трьома множинами [1]:
Функціоналом оцінювання F: F = (F1, F2, …, Fn), де n – кількість критеріїв, за 

якими здійснюється оцінка поставленої проблеми;
Множиною стратегій інвестора S = (S1, S2,…,Sm), де m – кількість стратегій;
Множиною станів економічного середовища Р = (Р1, Р2,…, Рl), де l – кількість 

можливих станів зовнішнього середовища проекту.
Позначимо D множину матриць, кожна з яких відповідає частковій цілі 

інвестора: D = (D(1), D(2),…, D(k)) , де k – кількість цілей. Елементами цих матриць 
dij

(r) є числа, що характеризують ступінь досягнення часткової r-ої цілі при 
застосуванні підприємством і-ої стратегії при j-му стані економічного середовища 

. Задача полягає у складанні множини матриць D на 
підставі даних множин F, S, i P з подальшим її аналізом та прийняттям рішення про 
вибір стратегії інвестора для досягнення найкращого результату, тобто максимально 
можливого досягнення усіх цілей одночасно. Слід зазначити, що множини D i F 
взаємопов`язані: D = f(F), або dij

(r) = f(Fq) , тобто ступінь досягнення 
часткової цілі залежить від того, за яким критерієм його оцінювати.

Розглянемо задачу прийняття рішення з вибору інвестиційного проекту на 
виробничому підприємстві Х. Діяльність підприємства характеризується наступним 
чином. Підприємство працює у харчовій галузі виключно на внутрішньому ринку. 
Останні два роки діяльності підприємства показали, що його продукція користуєть-
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ся попитом, причому існує можливість збільшення обсягів продажу як за рахунок 
збільшення обсягів існуючого виробництва, так і за рахунок розширення асортимен-
ту продукції, а також підвищення її якості. Однак інвестиційні можливості підпри-
ємства обмежені і воно може реалізувати лише один проект. Обрати шлях подальшо-
го розвитку підприємства можна з наступних варіантів:

• будівництво філії підприємства в регіоні А, де є перспективний ринок збу-
ту продукції;

• будівництво філії підприємства в регіоні Б, у якому є значний ресурс де-
шевої робочої сили;

• розширення наявного виробництва;
• технічне переобладнання наявного підприємства для підвищення якості 

продукції.
Кожний з варіантів розвитку є стратегією інвестора, тому множина S 

складається з чотирьох елементів: S = (S1, S2, S3, S4) відповідно. Можливі стани 
економічного середовища охарактеризуємо так:

• несприятливий (передбачає підвищення темпу інфляції, зниження купі-
вельної здатності населення, збільшення витрат підприємства та зменшен-
ня його прибутку);

• нейтральний (характеризується стабільною ситуацією на ринку);
• сприятливий (передбачає зниження темпу інфляції, подальше зростання 

попиту на продукцію підприємства, збільшення його прибутків).
Тому множина станів економічного середовища Р складається з трьох еле-

ментів: Р = (Р1, Р2, Р3) відповідно.
Кожний проект характеризується різними обсягами очікуваного прибутку, а та-

кож різним ступенем невизначеності, а отже й ризику. Таким чином, інвестор має на меті 
досягнення двох цілей: максимізації прибутку та одночасної мінімізації ризику. Отже, D 
= (D(1), D(2)) відповідно. Як відомо, «золоте правило» інвестування говорить, що зв`язок 
між цими показниками прямий: із збільшенням ризику збільшується прибуток.

Для оцінки кожного проекту використовується чотири критерії: чиста 
приведена вартість проекту (NPV), дисконтований період окупності інвестицій 
(DPP), гранична норма дохідності (IRR) та індекс прибутковості (РІ) [3]. Тому функ-
ціонал оцінювання F виглядатиме так: F = (FNPV, FDPP, FIRR, FРI).

Зв`язок між цілями і критеріями оцінювання проектів даної задачі наступний: 
NPV визначає прибуток проекту з урахуванням фактору часу його отримання в 
абсолютних одиницях виміру (тис. грн.). Тому цей критерій оцінює ступінь досягнення 
цілі D(1)  – максимізації прибутку. Критерій індекс прибутковості РІ характеризує 
ефективність роботи підприємства, оскільки показує величину отриманого прибутку на 
кожну вкладену грошову одиницю. РІ є відносною безрозмірною величиною і також дає 
оцінку ступеня досягнення цілі D(1). При цьому обмежитись якимось одним критерієм з 
цих двох не можна, оскільки вони дають різну інформацію щодо проекту: велике значення 
NPV не завжди означає високу ефективність роботи і може досягатись лише за рахунок 
великого масштабу підприємства. Критерій граничної норми дохідності IRR вказує 
максимально можливу вартість інвестованого капіталу, перевищення якої призведе до 
збитковості проекту. Тому чим більше вартість капіталу відхиляється від критичної межі 
IRR у бік зменшення, тим більш безпечним є стан підприємства. Виходячи з цього ризик 
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проекту (ступінь досягнення цілі D(2)) можемо охарактеризувати показником IRR, який 
є відносним і вимірюється у відсотках. Критерій дисконтованого періоду окупності DPP 
визначає термін повернення вкладених коштів і вимірюється періодами часу (у роках, 
місяцях, днях). Чим швидше інвестиції окуповуються, тим більш передбачуваним, 
прогнозованим є процес реалізації проекту. Тому цей показник також можна прийняти в 
якості критерію для оцінки ризику проекту і досягнення цілі D(2). Однак він з іншої точки 
зору характеризує проект, ніж IRR, а тому обмежитись одним з них було б не доцільно.

Проведене техніко-економічне обґрунтування усіх проектів за умови різних 
станів економічного середовища надало дані для здійснення аналізу і прийняття 
рішення з вибору проекту, наведені в таблицях 1 – 4.

На підставі цих даних запишемо матриці часткових цілей     

 Для подальших дій з отриманими матрицями необхідно врахувати дві осо-
бливості. По-перше, узгодити інгредієнти матриць. Інгредієнтом матриці часткових 

Таблиця 1
Чиста приведена вартість проектів 
NPV (тис. грн.)

Таблиця 2
Індекс прибутковості  
проектів РІ

  P
S

P1 P2 P3

  P
S

P1 P2 P3

S1 452 513 580 S1 0,95 1,25 1,38
S2 391 485 552 S2 1,12 1,30 1,41
S3 267 300 389 S3 1,32 1,43 1,49
S4 258 275 311 S4 1,30 1,47 1,52

Таблиця 3
Гранична норма дохідності проектів 
IRR (%)

Таблиця 4
Дисконтований період окупності 
проектів DPР (роки)

  P
S

P1 P2 P3
  P
S

P1 P2 P3

S1 22,05 20,15 19,20 S1 5,90 5,53 4,12
S2 22,13 19,80 19,00 S2 6,24 5,07 4,55
S3 19,07 18,90 18,50 S3 3,83 3,21 2,75
S4 20,11 19,30 17,83 S4 3,50 3,20 2,75
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цілей є правило оцінки зміни елементів матриці. Якщо збільшення елементів матриці 
оцінюється інвестором як позитивна тенденція, матриця має додатний інгредієнт, у 
протилежному випадку – від`ємний. У задачі, що розглядається, матриці 
мають додатний інгредієнт, а матриці - від`ємний. По-друге, слід узгодити 
одиниці виміру елементів матриць для забезпечення подальшої їх порівнюваності. 
Для цього слід провести нормалізацію матриць, яка полягає у перетворенні елемен-
тів матриці D за певним правилом і отриманні нової, нормалізованої матриці , 
елементи якої є відносними величинами, їх значення знаходяться в межах [0; 1]. Існує 
багато різних методів нормалізації матриць [4], частина з яких призводить до зміни 
інгредієнту, а частина ні. Тому до матриць застосуємо метод відносної 
нормалізації, який не змінює інгредієнту. Цей метод реалізується за формулою:

 . До матриць застосуємо заміну еле

ментів матриці на обернені: . Така нормалізація змінить  
 
інгредієнт на протилежний. Після перетворень отримаємо:

На наступному етапі слід визначити та врахувати пріоритети часткових цілей. 
Справа в тому, що не завжди усі критерії однаково важливі для інвестора. Він може 
надавати перевагу одним критеріям, вважати їх більш важливими за інші. Для цьо-
го інвестор повинен визначити вектор вагових коефіцієнтів , 
елементи якого відображують ступінь важливості відповідного критерію. Елементи 
цього вектора повинні відповідати наступним вимогам: . 
 
Нехай у задачі, що розглядається, найважливішим критерієм інвестор вважає 
NPV, другим за значущістю – DPP і менш важливими – PI та IRR. Вектор вагових 
коефіцієнтів має вигляд: . Застосуємо лінійний метод  
 
врахування пріоритету: . У результаті отримали новий набір 
матриць , елементи якого зважені так, що це відображає рівень значущості 
кожного критерію для інвестора:
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Тепер залишається з чотирьох матриць отримати одну шляхом їх згортання. 
Згорткою називають таку єдину матрицю D*, елементи якої отримані за певною про-
цедурою згортання на основі всього набору матриць . Згортку матриць також 
можна виконати різними способами. Оберемо метод сумарної ефективності, який 
здійснюється за формулою: 

За даними останньої матриці обираємо оптимальну стратегію інвестора [2]. 
Результати розрахунків наведено в таблиці 5.

Таблиця 5 
Оцінка стратегій інвестора та рекомендації щодо вибору альтернатив

ст
ра

те
гі

ї стани економічного серед-
овища

Оцінки стратегій за різними критеріями 

1 2 3

1 0,5993 0,6293 0,6596 0,5993 0,6596 0,6355 0,6294 0,6264 0,6128
2 0,5683 0,6193 0,6374 0,5683 0,6374 0,6098 0,6083 0,6076 0,5880
3 0,5199 0,5272 0,5788 0,5199 0,5788 0,5552 0,5420 0,5353 0,5276
4 0,5160 0,5134 0,5292 0,5160 0,5292 0,5239 0,5195 0,5173 0,5166
Максимінний критерій Вальда
Максимаксний критерій

Критерій Гурвіца (β = 0.4)
Критерій Лапласа
Критерій Байєса – Лапласа (р1 = 0.3, р2 = 0.5, р3 = 0.2)

Критерій Ходжеса – Лемана (γ = 0.5)
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Висновки і пропозиції
На підставі проведених розрахунків надаються рекомендації інвестору щодо 

вибору стратегії. У задачі, що розглядається, усі критерії вказують на те, що опти-
мальним рішенням за даних умов є вибір першої стратегії, тобто інвестору слід роз-
почати будівництво філії підприємства в регіоні А, де є перспективний ринок збуту 
продукції. Слід зазначити, що цей проект, хоча і принесе найбільший за абсолютною 
величиною прибуток, порівняно з іншими, проте є найменш ефективним, має най-
більший термін окупності та найбільшу граничну вартість капіталу. Значною мірою 
результат вибору залежить від особистих якостей інвестора, його ставлення до ризи-
ку, схильності до оптимізму або песимізму. Разом з тим на результат вибору впливає і 
вибір критерію оцінювання. У даній задачі використано шість критеріїв, усі вони дали 
однаковий результат. Проте так буває не завжди, часто критерії дають суперечливі 
результати і не слід остаточно обирати стратегію, на яку вказує більшість критеріїв. 
Кожний з критеріїв має свої особливості застосування й іноді є взаємовиключними. 
Наприклад, критерій Вальда обирає обережний інвестор, це критерій гарантованого 
результату. Максимаксний критерій обирає оптимістичний інвестор, націлений на 
найкращий результат. Критерій Гурвіца – для зваженого інвестора, показник β харак-
теризує його схильність до песимізму. При застосуванні критерію Лапласа інвестор 
вважає, що усі стани економічного середовища рівноможливі, натомість критерій Ба-
йєса – Лапласа використовує певний ймовірнісний розподіл станів середовища (р1 = 
0.3, р2 = 0.5, р3 = 0.2). Критерій Ходжеса – Лемана враховує ступінь довіри до цього 
ймовірнісного розподілу (γ). Отже, насправді слід обрати один критерій, за яким оці-
нити альтернативні стратегії і надати рекомендації.
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Аннотация
В статье раскрыты основные составляющие инвестиционной конкурентос-

пособности депрессивного региона. Определены благоприятствующие и сдерживаю-
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Важнейшими аспектами модернизации и трансформации российской 
экономики является необходимость поддержания территориальных пропорций 
в развитии и недопущение чрезмерной дифференциации регионов по уровню 
социально-экономического развития. Сохранение диспропорций в уровне социально-
экономического развития российских регионов свидетельствует о наличии объектив-
ных факторов, определяемых физико-географическими условиями, уровнем хозяй-
ственного освоения территорий, сложившейся структурой региональной экономики 
и системой субъективных факторов, обусловленных стратегией развития регионов, 
очень часто не соответствующей государственной политике регионального развития 
экономического пространства России. В последние десятилетия наблюдается тен-
денция усиления дифференциации уровней социально-экономического развития 
российских регионов, и особенно прогрессирующее отставание большой группы ре-
гионов, в числе которых наиболее проблемные принято называть депрессивными, к 
ним относится и Ивановская область, где социально-экономические проблемы носят 
долговременный характер и не поддаются логическому разрешению [2]. В этой связи 
определение и оценка конкурентоспособности региона может выступить одним из 
стратегических направлений его развития и выхода из кризисной ситуации. Исполь-
зуя данные инвестиционного рейтинга российских регионов за 2013 г. рейтингового 
агентства «Эксперт РА» можно проанализировать инвестиционный рейтинг Ива-
новской области на фоне других российских регионов: Ивановская область попала 
в группу 3В1 — «пониженный потенциал – умеренный риск» с численными значе-
ниями по показателю уровня риска — 0,281 (47 место) и инвестиционного потен-
циала  — 0,607% (57 место). В этой группе находится 36 регионов России. Как видно, 
показатели инвестиционной привлекательности Ивановской области относительно 
невысокие, однако следует отметить положительную динамику в 2013 году по срав-
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нению с предыдущим годом: рейтинг Ивановской области по показателю риска улуч-
шился на 10 пунктов (с 57 до 47 позиции), рейтинг по показателю инвестиционного 
потенциала — на 3 пункта (с 60 до 57).

Высоким уровнем характеризуются экономические (74 позиция) и финансо-
вые риски (72); умеренным — социальные (31), криминальные (29) и экологические 
(35); низким — управленческие риски (6). Ранги по элементам инвестиционного по-
тенциала характеризуются следующими значениями: инновационный — 28 позиция, 
инфраструктурный — 34, туристический — 40, трудовой — 46, институциональный 
— 50, потребительский — 55, производственный — 55, финансовый — 60, природно-
ресурсный — 79 (рис. 1). По большинству элементов Ивановская область занимает 
среднее положение, вместе с тем, она входит в число регионов с хорошим инноваци-
онным потенциалом (28 позиция из 30), однако находится на последних местах по 
природно-ресурсному потенциалу (79 позиция). В результате в 2013 г. Ивановская 
область из группы регионов с «незначительным потенциалом — умеренным риском» 
(3В2) вошла в группу — «пониженный потенциал — умеренный риск» (3В1)[1]. Доля 
Ивановской области в общероссийском потенциале в 2013 г. составила 0,607%, (улуч-
шение на 5,5 п.п. по сравнению с предыдущим годом. По данным Национального 
Рейтингового Агентства на 10 декабря 2013 г. Ивановская область входит в Группу 
IC7 (предпоследняя группа в рейтинге: «умеренная инвестиционная привлекатель-
ность — первый уровень»). По итогам независимых рейтингов Ивановская область 
относится к категории «территорий с пониженным инвестиционным потенциалом», 
поэтому главной задачей региональных и муниципальных органов власти Иванов-
ской области является необходимость формирования инвестиционных преимуществ 
и обеспечения инвестиционной привлекательности Ивановской области [1]. Нами 
были определены благоприятствующие и сдерживающие факторы для развития инве-
стиционной конкурентоспособности в регионе (рис. 2). Исходя из вышеизложенного, 
можно сделать следующий вывод: в настоящее время Ивановская область обладает 
достаточным инвестиционным потенциалом, умеренными рисками и проработан-
ной нормативно-правовой базой в сфере инвестиций. Однако степень использова-
ния имеющегося на территории Ивановской области инвестиционного потенциала 

 
 

 

а) б) 

Рисунок 1 – Ранги составляющих инвестиционного потенциала Ивановской области 
в 2013 г. (оценка рейтингового агентства «Эксперт РА»): а) ранг составляющих, б) ранг 
инвестиционного риска
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пока недостаточна. Поэтому основной задачей в области развития инвестиционной 
привлекательности является формирование благоприятного инвестиционного кли-
мата путем активного вовлечения в хозяйственную деятельность потенциала Ива-
новской области, проведения мероприятий по снижению инвестиционного риска и 
мер по усовершенствованию нормативно-правовой базы в области инвестиций.
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Рисунок 2 – Факторы, благоприятствующие и сдерживающие развитие инвестиционной 
конкурентоспособности депрессивного региона
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Методологічною основою моделювання розвитку соціальної інфраструк-
тури є системний аналіз, центральною процедурою якого є побудова єдиної моделі 
об’єкта, що відображає найважливіші фактори та взаємозв’язки реальної системи. 
На практиці можливе створення комплексу моделей з розвинутими динамічними та 
інформаційними зв’язками між моделями всіх рівнів. Ми вважаємо, що будь-яке пла-
нування розвитку розпочинається з розробки бюджету країни. А, отже, ми вважаємо 
за необхідне розробку економіко-математичної факторної моделі залежності сукуп-
них планових доходів державного бюджету України від різноманітних чинників.

Для побудови економіко-математичної моделі як залежну змінну використа-
ємо сукупні планові доходи державного бюджету України на майбутній рік (Y), а як 
незалежні змінні – такі показники:

х1 – обсяг видатків на державне управління;
х2 – обсяг видатків на оборону;
х3 – обсяг видатків на підтримання громадського порядку;
х4 – обсяг видатків на економічну діяльність;
х5 – обсяг видатків на охорону навколишнього середовища;
х6 – обсяг видатків на ЖКГ;
х7 – обсяг видатків на охорону здоров’я;
х8 – обсяг видатків на духовний і фізичний розвиток;
х9 – обсяг видатків на освіту;
х10 – обсяг видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення.
За обраними показниками побудуємо модель множинної лінійної регресії і 

знайдемо оцінки її параметрів, використовуючи формулу:
 у = а0 + a1 х1 + … + аn хn ,  (1)

де, у – розрахункові значення результативної ознаки
а0, …, аn – параметри рівняння;
х1 , …, хn – факторні ознаки.
Для побудови економіко-математичної моделі обрано дані за період із 2008 до 

2014 рр. Для оцінки щільності зв’язку між величиною доходів державного бюджету 
і відібраними для дослідження показниками проаналізовано коефіцієнти парної ко-
реляції, числові значення якої наведено в табл. 1. Важливою умовою є відсутність 
функціонального зв’язку між факторами, тому треба обчислити парні коефіцієнти 
кореляції і дослідити модель на мультиколінеарність.
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Коефіцієнтом парної кореляції називають відношення кореляційного мо-
менту до добутку середніх квадратичних відхилень.

Коефіцієнт кореляції r характеризує тісноту зв’язку між змінними моделі. 
Він може знаходитись на множині ]1;1[−∈r . Чим ближче r до одиниці по модулю, 
тим тіснішим є зв’язок. Від’ємний знак свідчить про обернений зв’язок, 
додатній — про прямий. Коефіцієнти парної кореляції розраховані за формулою (2) 
наведено у таблиці.

У результаті аналізу розрахунку коефіцієнта парної кореляції між запропо-
нованими для аналізу показниками, які наведено в табл. 1, можна стверджувати, що 
в цій моделі присутня мультиколінеарність, тому виключено такі фактори, як х2, х4, 
х5, х6, х7, х8,х11, х13.

Для знаходження параметрів регресії використовуємо метод найменших ква-
дратів [1]. Розв’язавши відповідну систему рівнянь отримаємо параметри моделі:
 Y=0.5x1+5.5x4-51.2x6+2x10-70646 (2)

На основі отриманих коефіцієнтів регресії можна зробити наступні висновки:
• оскільки параметри регресії, то на основі даних вибірки можна стверджу-

вати, що між результуючою змінною у та факторними змінними існує лі-
нійна кореляційна залежність;

• оскільки параметри регресії більші 0, то при збільшенні факторних ознак 
середнє значення результуючої змінної зростає;

• абсолютне значення параметрів регресії показує величину зміни результу-
ючої змінної у на одиницю приросту факторних ознак.

На основі вільного члена регресії b0 можна зробити наступні висновки:
• значення параметра b0 можна трактувати, як середнє значення результую-

чої змінної при нульовому значенні факторних ознак. Хоча в багатьох ви-
падках аналізу соціально-економічної системи, середнє значення фактор-
ної ознаки оцінити важко (або взагалі неможливий). За умови нульових 

Таблиця 1. 
Коефіцієнти парної кореляції

  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

Y 1,000           

X1 0,648 1,000          

X2 0,978 0,552 1,000         

X3 0,979 0,929 0,956 1,000        

X4 0,782 0,577 0,847 0,866 1,000       

X5 0,955 0,616 0,957 0,955 0,729 1,000      

X6 -0,714 -0,274 -0,298 -0,264 -0,351 -0,375 1,000     

X7 0,904 0,420 0,927 0,996 0,712 0,928 -0,283 1,000    

X8 0,540 0,430 0,660 0,755 0,522 0,675 0,324 0,763 1,000   

X9 0,814 0,628 0,802 0,911 0,587 0,860 0,006 0,895 0,906 1,000  

X10 0,830 0,537 0,872 0,928 0,556 0,932 -0,058 0,931 0,831 0,956 1,000
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показників відповідних незалежних змінних доходи державного бюджету 
України будуть від’ємні -70646.

Відношення детермінації R2  – це відношення поясненої дисперсії 2
yxσ  до 

загальної дисперсії результуючої змінної 2
yS :

 
2

2
2

y

yx

S
R

σ
=   (3)

Відношення детермінації показує, яку частку з усієї варіації результуючої 
змінної пояснює кореляційно-регресійна модель і може значень з інтервалу [0;1].

Для даної моделі коефіцієнт детермінації рівний:
0.9992 =R

На основі даного показника можна стверджувати, що побудована нами мо-
дель точна на 99,9%. Множинний коефіцієнт кореляції:

 R R= 2 .   (4)
Він характеризує тісноту зв’язку усіх незалежних змінних із залежною.

0,9994=R

Таким чином ми спостерігаємо сильний зв’язок між усіма незалежними змін-
ними та залежною.

Розрахуємо F-критерію (критерій Фішера-Снедекора) для оцінки значимості 
моделі за наступною формулою:

 
 

( )
( )( )11 2

2

−−
−

=
mR
mnRFрозр   (5)

де п – число спостережень;
т – число параметрів рівняння регресії.
Fрозр має бути більше Fтабл , при v2=m-1 та v1=n-m ступенях свободи.
В нашому випадку F=666, а Fтабл = 9,55 що значно більше табличного значен-

ня при заданих ступенях свободи. Таким чином отриманим параметрам моделі мож-
на вірити.

На основі отриманої моделі можна чітко стверджувати про існування прямо 
пропорційного зв’язку між планові доходи державного бюджету України та показни-
ками обсягів видатків на державне управління, економічну діяльність, ЖКГ, соціаль-
ний захист і соціальне забезпечення.

За допомогою  побудови  багатофакторної регресійної моделі, яка є адекват-
ною наявним статистичним і розрахунковим даним та має високі ступені значимості 
оцінених параметрів, можна здійснювати прогнозування зміни змодельованого еко-
номічного явища в результаті зміни одного чи більше його факторів. Необхідно ви-
знати, що така модель в умовах української економіки не є сталою в довгостроковому 
періоді, оскільки зовнішнє середовище та його умови змінюються досить часто.
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Сучасні умови розвитку світової економіки супроводжуються поступовим 
розширенням масштабів міжнародних відносин країн, що обумовлює необхідність 
розробки нового підходу до дослідження взаємодій національних економік. Сучас-
ний період розвитку світового господарства характеризується збільшенням масшта-
бів міжнародного кругообігу суспільного продукту і стрімким розширенням зовніш-
ньоторговельних зв’язків країн світу. Саме через міжнародні економічні відносини 
економічна інтеграція виступає головним чинником, що забезпечує сталий розвиток 
країн світу.

Визначення основних сучасних тенденцій і закономірностей у розвитку світо-
вих інтеграційних процесів виступає об’єктивною необхідністю, оскільки конструю-
вання ефективної торговельно-економічної політики, а також коригування країнами 
їх соціально-економічних моделей стратегічної суспільно-економічної трансформа-
ції зазвичай орієнтовані на сучасні економічні тренди.

Особливого розвитку у світовій економіці набуває ідея теорії мондеалізму, 
яка зводить розвиток ін теграційних процесів до неминучості об’єднання численних 
інтеграційних об’єднань в єдиний уніфікований глобальний простір [1,с.63]. 
Основою такого гіпотетичного утворення вважається трансконтинентальний 
простір, який об’єднає країни та ре гіони, які найбільш інтенсивно інтегруються [2, 
c.64]. Отже загальносвітова міжконтинентальна економічна інтеграція залишаєть-
ся однією з головних тенденцій сучасності і обумовлена породженими сучасними 
економічними проблемами. Ця тенденція пов’язана перш за все з високим рівнем 
взаємопроникнен ня національних економічних систем, їх структурною близькіс-
тю, виникненням конвергенції та готовністю переходу їх на якісно новий рівень 
економічних відносин.

Зовнішньоторговельні зв’язки країн у рамках різних міжнародних інтегра-
ційних об’єднань є однією з головних сучасних тенденцій світової торгівлі. Форму-
вання міжнародних інтеграційних об’єднань обумовлено зростаючими обсягами 
багатономенклатурного виробництва країн, які виходять за рамки внутрішнього 
споживання. Створення єдиного економічного простору є сприятливим чинником 
розвитку і підвищення конкурентоспроможності країн [3, с.14]. На території кра-
їн, що входять до відповідного міжнародного інтеграційного об’єднання, скасову-
ються внутрішні бар’єри щодо переміщення товарів, впроваджується єдина митна, 
податково-бюджетна, грошово-кредитна політика.
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Рівень зовнішньоторговельних зв’язків будь-якого міжнародного інтегра-
ційного об’єднання або окремої країни залежить від таких чинників, як геополітич-
не розташування, природно-кліматичні умови, наявність ресурсного потенціалу та 
інших історичних, політичних, економічних, соціальних факторів. Саме ці чинники 
впливають на диференціацію економічного розвитку окремих економічних систем.

У світі сформувалося три основні економічні центри, а саме у Західній Євро-
пі, Америці і у Азіатсько-тихоокеанському регіоні. У свою чергу, Африка, Східна Єв-
ропа та частина Азії, до складу яких входять країни, що розвиваються, залишилися 
місцем реалізації інтересів розвинутих країн і країн з прискореним економічним роз-
витком. Однак в останні роки і в країнах, що розвиваються, перш за все Азії і Африки 
спостерігається формування міжнародних інтеграційних об’єднань.

Найбільшого прояву інтеграційні процеси отримали у Західній Європі. Захід-
ноєвропейська модель інтеграції (ЄС) є більш демократичною, оскільки в ній усі кра-
їни виступають осередком інтеграційного і економічного розвитку. Домінуючу роль 
в міжнародних інтеграційних об’єднаннях Америки і Азіатсько-тихоокеанського ре-
гіону відіграють США і Японія відповідно.

Специфіка економічних моделей розвитку країн міжнародних інтеграційних 
об’єднань, природні умови, в яких розвиваються взаємопов’язані національні еконо-
мічні системи, розвиток процесів економічної інтеграції обумовило низку глобаль-
них економічних питань, які необхідно вирішити. При цьому виникають нові точки 
перетину інтересів, що зумовлюють об’єктивну необхідність співробітництва на за-
садах об’єднання, уніфікації та рівноправності [4,с.78].

Поступова еволюція торговельно-економічних зв’язків учасників міжна-
родних інтеграційних об’єднань сприяла розвитку однієї з тенденцій сучасної еко-
номічної інтеграції, а саме створення Трансатлантичного союзу між США і ЄС, який 
поєднуватиме два провідні континентальні ринки в єдину зону вільної торгівлі. 
Основними причинами появи цієї тенденції у світовому господарстві можна вважати 
наступні.

По-перше, посилення позицій групи країн БРІКС (Китаю, Бразилії, Росії, Ін-
дії, Південної Африканської Республіки) у світовій економіці, які обов’язково при-
зведуть до тотального перерозподілу ступеню регулювання світовими товарними 
потоками. Країни групи БРІКС являють собою потенційну небезпеку як для ЄС, так 
і для США, оскільки нарощування обсягів їх національного виробництва експорт-
ної орієнтованості та збільшення обсягів зовнішньоторговельних операцій зміщує 
центр торговельно-економічних відносин в азіатський регіон.

По-друге, формування іншої трансконтинентальної інтеграційної структури 
світового значення, а саме Східно-Азіатської зони вільної торгівлі. Її створення ви-
никло в контексті розвитку сучасних торговельно-економічних проблем. Тому зона 
вільної торгівлі у складі Китаю, Японії, Кореї, Індії, Нової Зеландії, Австралії з участю 
міжнародного інтеграційного об’єднання АСЕАН виступає як нова тенденція роз-
витку торговельно-економічної співпраці. Економічна інтеграція на регіональному 
рівні дозволить розширити рамки торгівлі й інвестицій в регіоні, знизити ризики 
конфліктів (між Китаєм і Японією стосовно дев’яти островів у Східно-Китайському 
морі: Китай вважає, що острова включені до складу китайської імперії 600 років по-
тому і Японія незаконно утримує їх, у свою чергу позиція Японія полягає у тому, що 
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до 1895 року ці острови нікому не належали і тому є невід’ємною частиною японської 
префектури Окінава; між Південною Кореєю і Японією також стосовно деяких ост-
ровів) завдяки розвитку співробітництва у різних сферах, а також сприятиме збе-
реженню мира і стабільності в регіоні. Торговельні відносини Китаю, Японії, Кореї, 
Індії, Нової Зеландії, Австралії з участю міжнародного інтеграційного об’єднання 
АСЕАН у рамках зони вільної торгівлі оцінюються понад 340 млрд. дол. щорічно, 
тому територіальні суперечки відходять на другий план.

Передбачається, що ця зона вільної торгівлі стане сучасним економічним 
імпульсом, який стимулюватиме торговельно-економічні відносини не тільки в 
азіатсько-тихоокеанському регіоні, але й в усьому світі. Оскільки в період світової 
економічної кризи лише країни Азії зберегли тенденцію до зростання макроеконо-
мічних показників, то з появою зони вільної торгівлі (планується на 2015 рік) у світі 
з’явиться одна з найбільших подібних зон, що може об’єднати майже 27% світового 
ВВП. Економічний ефект від цієї зони передбачає зростання ВВП учасників на 2,1%, 
збільшення товарообороту на 7,0% і зміщення значної частини фінансових і товар-
них потоків в азіатський регіон [4, с. 82]

Трансатлантична зона вільної торгівлі є об’єктивною мірою збереження еко-
номічної безпеки ЄС і США. Вона охопить майже 46% світового ВВП, більшу частину 
світової торгівлі та прямих іноземних інвестицій, оскільки включає основні галузі 
національного господарства з пріоритетом тих, що надають ЄС і США нового ім-
пульсу в розвитку інноваційного виробництва [4, с.82].

Економічний ефект від створення тран сатлантичної зони вільної торгівлі 
може виявитися у першу чергу в збільшенні товарообороту між регіонами понад 
115 млрд. дол. США. Скасування торговельних бар’єрів при зведе до збільшення ВВП 
країн ЄС і США на 0,1 та 0,2% від повідно. За прогнозами Європейської комісії, до 
2027 року ефект від створеної зони вільної торгівлі призведе до зростання економіки 
ЄС на 0,5% і на 0,4% США, що у загальному еквіваленті складатиме понад 150 млн. 
дол. При цьому основний економічний ефект планується отримати, уніфікувавши 
технічні стандарти та конкурентні правила, що діють на обох територіях [5].

Одночасно функціонування трансатлантичної зони вільної торгівлі спри-
ятиме утворенню деяких конфронтаційних тенденцій. По-перше, регулювання 
ді яльності в одній зоні торгівлі кількох ТНК, що виступають глобальними конку-
рентами. По-друге, доступ до американського ринку послуг, який являє собою ба-
гатомільярдний закритий ринок для закордонних представників. По-третє, країни, 
які мають митний союз з ЄС повинні будуть відкрити кордони для американських 
товарів без можливості доступу до американського ринку. По-четверте, перегляд 
вже існуючих домовленостей та домовленостей, що знаходяться на стадії переговорів 
між країнами Америки і ЄС. Перелічені глобальні суперечливі тенденції притаманні 
сучасним інтеграційним процесам і виступають основним чинником, що уповіль-
нює тотальний перехід від регіональних інтеграційних процесів до загальносвітової 
міжконтинен тальної інтеграції [4, с.82].

Сучасному розвитку світової економіки притаманна стійка тенденція по-
глиблення процесів інтеграції. У контексті сучасних змін пріоритетів торговельно-
економічних відносин країн світу, які відбулися в регіоні Центральної і Східної 
Європи після розширення ЄС і кордони якого наблизилися до території України, 
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особливої актуальності набуває саме для нашої країни формування транскордонного 
співробітництва.

Останнім часом Україна знаходиться під економічним і політичним впливом 
декількох центрів світової спільноти. Інтеграція України до одного з міжнародних 
інтеграційних об’єднань виступає єдиним можливим варіантом подальшого існу-
вання і розвитку [6,с.43]. У багатьох дослідженнях щодо створення і функціонуван-
ня міжнародних інтеграційних об’єднань визначальним чинником є територіальна 
близькість. Так, Ю. Глаз’єв вважає, що «не масштаб і не рівень економічного розвитку 
країн визначає їх інтеграції, а спеціалізація і кооперація виробництва, яка історично 
склалася у рамках загальних відтворювальних контурів. Країни ЄврАзЕС, які поєд-
нує Митний Союз, пов’язані коопераційними вузлами, що складалися століттями. Їх 
економіки доповнюють одна іншу і фактично поєднані безліччю єдиних відтворю-
вальних контурів» [6, с.33].

На наш погляд, домінуюча роль територіальної близькості в економічній 
інтеграції країн не є головним і визначальним чинником. Сучасні позиції відносно 
економічної інтеграції взагалі відходять від чинника територіальної близькості як 
ключової умови інтеграції, про що свідчать зона вільної торгівлі між Мексикою і ЄС, 
Південною Кореєю і ЄС. Слід зазначити, що внутрішньорегіональній торгівлі країн 
Митного Союзу країн ЄврАзЕС притаманний характер здебільше міжгалузевий, в 
якій переважає первинний сектор. Це створює конфлікт інтересів між учасниками 
торговельних зв’язків. Отже економіки певною мірою не доповнюють одна одну, а 
конкурують між собою. Проблема подальшого поглиблення міжгалузевого поділу 
праці доповнюється активною політикою, у першу чергу з боку Російської Федерації, 
у сфері імпортозаміщення, що сприяє посиленню процесів автономізації, ніж коо-
перації та спеціалізації в рамках Митного Союзу ЄврАзЕС. Ці чинники свідчать про 
необхід ність реалізації біполярної концепції розвитку інтеграцій ної взаємодії Укра-
їни як з ЄС, так і з ЄврАзЕС/СНД [7,с.28]. Можна припустити, що для України буде 
найкращим шляхом розвитку стане той, що веде до поступового перетворення всьо-
го Євразійського гео політичного простору, від Атлантики до Тихого океану, в єдину 
спільноту суверенних держав без домінування будь-яко го одного центру [7, с.29].

Залучення України до інтеграційних процесів, які відбуваються як на Заході, 
так і на Сході, вимагає особли вого статусу країни. Ця особливість, на нашу думку, по-
винна реалізовуватися за допомогою біполярної концепції інтеграції України. Такий 
інкриментальний підхід дозволить еволюційним шляхом реалізувати повною мірою 
біполярну модель економічної інтеграції України в усіх часових горизонтах [7, с.31].

Одним із негативних чинників, який перешкоджає успішній інтеграції Укра-
їни до світового економічного простору, є низька товарна і географічна диверсифіко-
ваність вітчизняного експорту. Так, структурні розбіжності у високотехнологічному 
секторі промисловості вказують на факт проходження країнами ЄС, США, Японії 
п’ятого інноваційно-технологічного циклу, а Україна ще знаходиться на початку чет-
вертого. Таким чином, низка вітчизняних галузей, що виробляють продукцію з висо-
кою питомою вагою доданої вартості не спроможні конкурувати на зовнішніх ринках. 
Однак пріоритетним стратегічним напрямком підвищення конкурентоспроможності 
України можна вважати аграрний сектор, харчову промисловість, машинобудування, 
авіакосмічну галузь, ядерну енергетику. Саме вони в перспективі забезпечуватимуть 
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країну валютними доходами. Вже сьогодні суттєвою тенденцією виступає зміцнення 
України як ведучого експортера на світовому ринку соняшникової олії. Цьому спри-
яло спрощення процедур імпорту соняшникової олії до ЄС. Також забезпечуватиме 
Україні гідне місце у світовому господарському комплексі існуючий геоекономічний 
потенціал, який виступає базою для розробки перспективних планів і розвитку про-
дуктивних сил. Сьогодні Україна має негативне зовнішньоторговельне сальдо через 
економічні відносини з передовими партнерами. Так, добиваючись поточної геопо-
літичної вигоди, США стабілізують торгівлю з Україною. Країни ЄС намагаються 
збільшити свій експорт до України і таким чином зменшити власні втрати, які вони 
отримують на інших зовнішніх ринках. Ситуація, що склалася, пов’язана із зміною 
конфігурації торговельно-економічних відносин розвинутих країн.

Отже, успіх інтеграції України у світове господарство залежить від чіткої, 
зваженої стратегії зовнішньоекономічної політики, яка охоплюватиме весь комплекс 
проблем, пов’язаних із зовнішньою торгівлею, інноваційним і науково-технічним 
співробітництвом, а також підтримкою економічної безпеки.

Подальша інтеграція України у світове господарство потребує більш ради-
кальних ринкових перетворень в усій внутрішній системі ведення господарства, яка 
відповідатиме реалізації основних напрямів ефективної інтеграційної діяльності 
країни. Реформи в сфері міжнародної інтеграції і співробітництва повинні спрямо-
вуватися на розробку збалансованої зовнішньоекономічної політики, підвищення 
конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості України [8, с.43]. Врахову-
ючі економіко-політичну ситуації в Україні й зарубіжний досвід, можна визначити 
наступні пріоритети держави щодо підтримки і розвитку зовнішньоекономічної ді-
яльності:

• посилення організації діяльності із страхування експортних кредитів та 
інвестицій;

• удосконалення фінансових механізмів підтримки експорту;
• стимулювання програм з підтримки експортоорієнтованого виробництва.
Необхідність переходу України на новий сучасний шлях розвитку обумовле-

ний перш за все системними змінами у світовому господарстві та зовнішньоеконо-
мічних відносинах країн світу.

Література.
1. Шуканов П. В. Влияние этнополитического фактора на процессы глобализации 

и регионализации //Регіональні перспективи. – 2000. – № 1 (8). – с. 59 – 64.
2. Шишков Ю. Европейский дом глазами федералиста //Международная экономика 

и международные экономические отношения. – 1991. – № 12. – с.63 – 71.
3. Чорна О.О, Арутутян В.А., Калугін С.П. Міжнародні інтеграційні процеси та 

стан конкурентоспроможності країни //Бізнес-інформ. – 2011. – №10. – с.14-16.
4. Джалілов О.О. Основні сучасні тенденції світової інтеграції //Бізнес-інформ. – 

2014. – №2. – с.76-83.
5. The official site of European Commission. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/

public_opinion/index_en.htm
6. Глазьев Ю.С. На верном пути интеграции //Евразийская интеграция: экономика, 

право, политика. – 2010. – №8. – с.32-35.



50

Zbiór raportów naukowych: KNOWLEDGE SOCIETY 

7. Беренда С. В. Економічна інтеграція України в умовах реалізації біполярної кон-
цепції //Бізнес-інформ. – 2014. – №3. – c. 26-32.

8. Головня Е.М. Государственные приоритеты внешнеэкономической деятельности 
Украины в условиях стабилизации экономики //Бізнес-інформ. – 2013. – №8. – c. 
39-44.



51

Cборник научных докладов: ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ  

ПОД-СЕКЦИЯ 9. Размещение производственных сил, региональная экономика.
Самарцева Анастасия Владимировна
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РОЛЬ ИНФРАНСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 (НА ПРИМЕРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ)

Ключевые слова: инфраструктура, пространственный поворот, ТПК, кла-
стер, обживание/освоение пространства

Keywords: infrastructure, spatial turn, territorial-production complex, cluster, 
making territory habitable/ assimilation of new territories

Социальная философия переживает период так называемого «простран-
ственного поворота», который стал рассматриваться в философских концепциях не 
как контекст, но и как аспект действия. «Пространственный поворот» становится 
очевидным в связи с такими явлениями как глобализация и виртуальная революция. 
Пространство перестает быть тем, что требует физического пересечения, это позво-
ляет человеку быстро изменять свою локализацию, быть в нескольких местах одно-
временно, это изменяет представление о доступности. Это также ставит вопрос о 
том, как справится с таким разнообразием пространства. Тем не менее, вопрос о спе-
циализации отдельных территорий не только не снят, но и приобретает новую акту-
альность. Развитие отдельных территорий требуется в рамках сохранения культур-
ной идентификации, поддержания ценностной составляющей отдельной нации/
народности, политической и экономической самостоятельности. В целом это обу-
славливает увеличение интереса к инвестированию в реальный сектор экономики на 
региональном уровне. Многообразие подходов к понятию пространства серьезно 
влияет на принятие решений о развитии отдельных территорий. Особенно актуаль-
но эта тема начинает звучать в России сейчас (в большей степени в Сибири) с учетом 
санкций, отношений с Китаем и Украиной. Таким образом, тренд на специализацию 
(с учетом глобального, виртуального понимания пространства), геополитическая си-
туация, сохранение ценностной/культурной идентификации населения регионов, 
выбор между освоением и обживанием малоосвоенных территорий делают инфра-
структурные проекты (в том числе и Красноярского края) объектом достойным рас-
смотрения. Практика реализации инфраструктурных проектов советского прошлого 
нашей страны тесно связана с определенными философскими (идеологическими) 
воззрениями, которые играли существенную роль при формировании региональной, 
социальной и культурной политики. Ценностная база марксизма тесно связана с кол-
лективным представлением об экономическом субъекте (имеется в виду, социальная 
и классовая функция, к которым сводится homo economicus), надэтнической соли-
дарностью «новых людей», что, в свою очередь, давало возможность осуществлять 
централизованное управление больших масс, формировать идеи подобной «стаха-
новцам» и т.п. Большие масштабы страны, партийность, плановая экономика, допол-
няемые подобными ценностными установками, способствовали реализации круп-
ных инфраструктурных проектов в рамках ГОЭЛРО и ТПК. Стоит также отметить, 
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что особенностью подобных проектов являлось и то, что инфраструктура «подтяги-
валась» к предприятиям. Подобная практика обуславливала множество социальных 
и производственных проблем как в регионах нового освоения, так и на староосвоен-
ных территориях. Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 г. 
отмечает необходимость признания российской Арктики в качестве региона гео-
стратегических интересов государства с особыми требованиями к обеспечению 
всех сфер жизни и экономической деятельности человека, что подразумевает созда-
ние институциональных, организационных и экономических инструментов, при-
званных обеспечить развитие Арктики в любых (даже в самых неблагоприятных) 
финансово-экономических условиях [2]. Красноярский край играет важную роль свя-
зующего звена между востоком и западом России и «моста» между странами Европы 
и Азиатско-Тихоокеанского региона: имеет уникальное географическое положение, 
природно-ресурсный потенциал, находится на пересечении международных желез-
нодорожных и авиамаршрутов, через него проходят федеральные магистрали: объем 
перевозок грузов организациями транспорта края в 2012г. составил 70,5 млн. тонн 
(101,1% к уровню 2011 г.), грузооборот – 80,3 млрд. т-км (103,6%). Увеличение объема 
перевезенных грузов отмечено по всем видам транспорта: железнодорожному – 
101,1%, автомобильному – 101,4%, воздушному – 112,3% и внутреннему водному – 
100,6 % [3]. Кроме того, на территории Красноярского края располагаются большие 
запасы природных ископаемых, есть образовательный ресурс, что обусловило раз-
мещение здесь нескольких ТПК и кластеров, среди которых можно выделить: кластер 
инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск (Общий объем финансирования 
кластера – 168341 млн. руб. Принято решение о субсидировании – постановление 
Правительства РФ № 188 от 6 марта 2013 г (3476 млн. руб.)), инновационный IT кла-
стер (предполагается на базе ИКИТ СФУ), молочный кластер (предполагается к реа-
лизации в Назаровском, Сухобузимском, Канском и Шарыповском районе), Ангаро-
Енисейский кластер, входящий в Нижнеангарский ТПК, Канско-Ачинский ТПК (на 
базе Канско-Ачинского буроугольного бассейна (добыча самого дешевого по себе-
стоимости угля), Саянский ТПК (специализируется на электроэнергетике (Саяно-
Шушенская ГЭС), энергоемких производствах цветной металлургии и химии, элек-
тротехнической промышленности, тяжелом машиностроении),  Но рильско-Ту руханский 
ТПК (предполагается добыча медных и никелевых руд, каменного угля. производит-
ся медь, никель, кобальт, платина, располагаются предприятия металлургического и 
нефтегазового комплексов), Центрально-Красноярский ТПК (машиностроительные, 
химические, деревообрабатывающие и целлюлозно-бумажные предприятия), Канско-
Тайшетский ТПК (редкоземельные металлы, алмазы), Нижнеангарский ТПК (Богу-
чанская, Енисейская гидроэлектростанции, крупные запасы свинцово-цинковых руд 
Горевского полиметаллического месторождения, Тальские магнезиты и др. 
минерально-сырьевые ресурсы [1]. Помимо указанных проектов, на территории 
Красноярского края предполагается формирования территории опережающего 
социально-экономического развития (ТОР), по части края (Ямало-Ненецкий АО в 
районе Нового Уренгоя) пройдет строительство газопровода «Алтай» (Новый Урен-
гой – Александровское – Новосибирск – компрессорная станция Чуйская). ТОР на 
территории края предполагается к размещению на Таймыре и в Норильске. Его соз-
дание должно проводиться в рамках ФЗ N 392от 03.12.2011 (ред. от 28.12.2013) «О 
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зонах территориального развития», что предполагает: бюджетные ассигнования Ин-
вестиционного фонда, создание объектов капитального строительства в области 
энергетики, транспорта, находящихся в государственной собственности, аренду зе-
мельных участков, налоговые льготы и инвестиционный налоговый кредит [4]. Пер-
воочередной задачей в период реализации Стратегии и формирования ТОР является 
создание Норильско-Туруханского территориально-производственного комплекса и 
Нижне-Енисейского (Игарка, Дудинка, Диксон) транспортно-логистического узла. 
Индустриальное ядро Норильско-Туруханского территориально-производственного 
комплекса составят предприятия металлургического и нефтегазового комплексов, 
сосредоточенных в Норильском промышленном районе и вокруг Ванкорского место-
рождения. Развитие Нижне-Енисейского транспортно-логистического узла опирает-
ся на использование уникального потенциала р. Енисея как водной магистрали с вы-
ходом в открытый океан, в частности для обеспечения перевозок жидких 
углеводородов из нефтегазового района Большой Хетты и Таймырской нефтегазовой 
области. Кроме того, вышеозначенная проблематика освоения/обживания решается 
на севере территории Красноярского края за счет вахтовиков в пользу первой альтер-
нативы (в целях минимизации антропогенной нагрузки на природный комплекс Ар-
ктики при обустройстве инфраструктуры месторождений). К примеру, на момент 
запуска Ванкорского месторождения было возведено 1685 объектов инфраструкту-
ры, при этом более 80 % оборудования было произведено в России. К работам на 
месторождении было привлечено более 450 подрядчиков, в строительстве было за-
действовано около 12 тыс. вахтовиков [5]. Однако такая ситуация не должна означать 
освоение Сибири в широком контексте. На наш взгляд, для обеспечения задач гео-
политического характера необходимо привлекать трудовые ресурсы на территорию 
Сибири и Красноярского края с последующим расселением на постоянное место жи-
тельства. Тем не менее, отток населения из Норильска в 2013г. составил 2864 чел. Так-
же сохраняется тенденция сокращения численности населения в Таймырском 
(Долгано-Ненецком) АО, Эвенкийском АО, в 2010г. – 36 640 чел. и 16 302 чел. соот-
ветственно [6]. Таким образом, задача сохранения и развития возможностей терри-
торий внутри страны, в России стоит достаточно остро, особенно этот вопрос каса-
ется Сибири как мегарегиона. Здесь речь идет не только о природных ресурсах, как 
основном средстве наполнения бюджета, но и человеческом потенциале, геополити-
ческих и стратегических интересах. Однако задача развития территорий зачастую 
сводится исключительно к финансовому обеспечению проектов (СЭЗ, ОЭЗ, ЗТР и 
др.), что часто не приносит желаемого результата. Богатая история нашей страны и 
не только, указывает на приоритет (как минимум важность) внеэкономических фак-
торов стимулирования. Политическая воля Столыпина (великое переселение на вос-
ток), Николая II (Транссибирская магистраль), Ленина (государственный план по 
электрификации страны), Сталина (Беломорско-Балтийский канал), подкрепленные 
верой в царя, в светлое коммунистическое будущее, в важность вклада каждого, лю-
бовью к родине давали раньше прекрасный результат. Возможно именно такой под-
ход (сильная политическая воля, дополненная широко разделяемыми ценностными 
установками) путь эффективного развития не только Сибири, но и страны в целом. 
Перспективным видится выработка конкретных механизмов формирования поло-
жительного имиджа Сибири, привлечения кадрового потенциала, поддержки про-
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ектов, связанных с наукоемкими производствами и интеграции ученых, государства 
и бизнеса при решении ключевых задач по обживанию регионов.
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«Евраз» является металлургической и горнодобывающей компанией, а также 
производителем ванадия с активами в России, Украине, США, Канаде, Чехии, Италии 
и Южной Африке. Компания входит в состав 20 крупнейших сталелитейных пред-
приятий мира по производству стали.

Ключевым фактором доходности любой компании является ситуация на 
рынке сбыта ее продукции. Рассмотрим Российский и мировой рынки по основным 
видам продукции Евраза:

Сталь – Евраз ЗСМК, Евраз НТМК, Евраз Каспиан Сталь, Evraz Palini e Bertoli, 
Evraz Highveld Steel and Vanadium, Евраз ДМЗ им. Петровского, Evraz North America.

С 2010 по 2013 год больше всего потребляли российскую сталь Украина, Ни-
дерланды, Швейцария, Китай и США. Сегодня некоторые из них стремятся уйти из-под 
влияния России. В частности, Китай нарастил темпы развития своего производства и 
таким образом избавился от необходимости импорта иностранной стали. США так же 
против наводнения внутреннего рынка дешевым российским прокатом.

В России производство стали в 2013 году сократилось на 3,2% по сравнению 
с 2012 годом. [1]

На мировой арене в 2013 году объем экспорта стали сократился на 1,1% по 
сравнению с предыдущим годом. В последние годы обороты международной тор-
говли стальной продукцией сокращаются. Такие страны как Иран, ОАЭ, Саудовская 
Аравия, Вьетнам, Турция, Алжир, исторически входившие в число крупных импор-
теров стали, в настоящее время успешно используют политику импортозамещения. 
Крупнейшими покупателями проката и полуфабрикатов остаются Евросоюз и США, 
но доступ на эти рынки имеют не все поставщики. [2]

Железная руда – Евраз КГОК, Евразруда, Евраз Суха Балка.
Добыча железной руды в России в 2013 году сократилась на 1,9%. Отрица-

тельная динамика наблюдалась на фоне небольшого увеличения экспорта железоруд-
ной продукции. Согласно данным Федеральной таможенной службы экспорт желез-
ной руды и концентратов увеличился в 2013 году на 0,6%. [3, с. 16]

На мировом рынке Китай является крупнейшим потребителем железной 
руды, ввозит более богатую руду, чем сырье, добываемое в стране. Китайский им-
порт, представлен более чем на 80% сырьем из Австралии, Бразилии и Индии. Имен-
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но от использования железной руды в Китае зависит расширение ее мировой добы-
чи. В целом мировой рынок железной руды остается напряженным, при этом спрос 
на это сырье будет превышать поставки, по меньшей мере, до 2015 года, поскольку 
потребуется продолжительное время для ввода в эксплуатацию новых рудников, а 
также ввиду нехватки рабочей силы и растущего влияния политических факторов, 
влияющих на сферу производства природных ресурсов. [4]

Уголь и кокс – Южкузбассуголь, Распадская, Евраз Баглейкокс.
В 2014 году в России объем внутреннего потребления снизился на 7%, в то 

время как экспортные поставки выросли и перераспределились. Экспорт в такие 
страны, как Нидерланды, Корея и Китай, сократился более чем наполовину. В то же 
время на 16-30% увеличились поставки в Японию, Великобританию, Турцию и Фин-
ляндию. Правительства стран Европы (Великобритания, Турция, Финляндия) так же 
наращивают поставки угля из России, чтобы снизить зависимость от поставок газа.

За последний год мировой рост потребления и производства угля стал бо-
лее умеренным. Рост потребления в 2013 году замедлился до 2,5%. Самым крупным 
потребителем угля является Китай, в котором за последние десять лет внутреннее 
производство возросло на 135%. За этот период уголь обеспечил более трети роста 
энергопотребления в мире, а в 2013 году Китай впервые потребил более половины 
мировых объемов. 

В целом по вышеперечисленным видам продукции наблюдается замедление 
роста потребления. Основным потребителем металлургической и сырьевой продук-
ции является Китай, который в последние годы активно использует политику им-
портозамещения, наращивая собственные производственные мощности. Все это не-
гативно сказывается на доходах компании.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долго-
срочные рейтинги дефолта эмитента Евраз на уровне «BB-». Прогноз по рейтингам – 
«стабильный».

Результаты Евраз на конец 2013 года показывают умеренный рост объемов. 
Так, объем производства стальной продукции повысился на 2% к предыдущему году. 
Однако рост объемов не привел к увеличению выручки ввиду общего снижения ры-
ночных цен. 

В результате сократилась маржа прибыльности, но это было частично ком-
пенсировано продолжающимися мерами по оптимизации издержек у компании. 

Рис. 1 «График курса акций»
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Маржа EBITDAR с корректировкой Fitch на конец 2013 года составила 10,9% в срав-
нении с 13,5% годом ранее. [5]

Если обратиться к графику курса акций компании (Рис. 1) за период с авгу-
ста 2013 года по октябрь 2014 года, то можно наблюдать как положительную, так и 
отрицательную динамику. На октябрь 2014 года наблюдается падение курса.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ МОДЕЛЕЙ ОЦІНКИ  
КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА БАНКУ

Аналіз кредитоспроможності є одним із чинників, який дозволяє зменши-
ти кредитний ризик для банківської установи. Комерційні банки в Україні не мають 
єдиного довершеного методологічного підходу до аналізу кредитоспроможності по-
зичальника, а також спеціалістів, компетентних у прийнятті рішень про можливість 
і умови кредитування, що в подальшому є причиною погіршення якості кредитного 
портфеля. Для позичальників оцінка кредитоспроможності важлива, оскільки від її 
результату залежить, в якому обсязі буде наданий кредит, і чи буде наданий взагалі.

Проблемі оцінки кредитоспроможності позичальника банку присвячена зна-
чна кількість наукових праць таких вітчизняних вчених, як Терещенко О., Васюренко 
О., Мороз А., Вітлинський В., а також таких зарубіжних економістів: Брігхем Е., Роуз 
П., Сінкі Дж., Гапенські Л.

Комерційні банки використовують різноманітні методики аналізу показни-
ків кредитоспроможності, які можна поділити на класифікаційні моделі та моделі на 
основі комплексного аналізу. Класифікаційні моделі включають бально-рейтингові 
та прогнозні. Бально-рейтингові моделі поділяються на рейтингові, система показ-
ників, кредитний скоринг та аналіз грошових потоків, моделі прогнозування вклю-
чають МДА та CART. До комплексного аналізу відносять правило «6С», CAMPARI, 
PARTS, PARSER, СИСТЕМА 4FC, правило «5С» поганих кредитів [2].

Важливо звернути увагу на те, що кожна з цих моделей мають свої переваги 
та недоліки, порівняння наведено у таблиці 1 [3].

Наприклад, аналіз фінансового стану позичальника ПАТ «ВТБ БАНК» є скла-
довою частиною аналізу кредитного ризику при прийнятті рішення про проведення 
Таблиця 1 
Переваги та недоліки методик оцінки кредитоспроможності

Методика Класифікаційні Комплексного аналізу

Переваги
широке застосування та 
об’єктивність

дозволяє швидко і з мінімальними витратами 
праці обробити великий обсяг кредитних за-
явок окремих фізичних осіб

Недоліки

необхідність наявності значної 
кількості вихідних даних
не враховується слабоформалізова-
ні якісні чинники кредитоспромож-
ності та умови кредитування
неможливість застосування до умов 
української економіки

деякі складності з бальними системами оцін-
ки кредитоспроможності, які повинні бути 
ретельно вивірені
вимагає постійного оновлення інформації
невеликі банки не розробляють власних 
моделей аналізу через високу вартість їх під-
готовки та обмеженість інформації
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кредитної операції. Оцінка фінансового стану позичальника виконується в 4 етапи: 
обчислення значень показників, які характеризують стан позичальника; індивідуаль-
на бальна оцінка обчислених показників; обчислення агрегованих показників; визна-
чення класу позичальника [1].

Основними джерелами інформації для розрахунку значень показників є: ан-
кета; документи, що засвідчують зобов’язання позичальника перед різними кредит-
ними установами; документи, що підтверджують право власності на активи; декла-
рація про доходи та майновий стан; довідка про доходи за останній звітний період 
видана ДПІ України; довідка про доходи з місця роботи; довідка з ПФУ про отриману 
пенсію; інші документи, що завірені третіми особами, про доходи позичальника.

Система показників, що характеризують фінансовий стан позичальника 
ПАТ «ВТБ БАНК» включають у себе кількісні показники,а також якісні показники. 
Кількісні показники складаються з коефіцієнта поточної платоспроможності, що за-
лежить від середньомісячного доходу, витрат, зобов’язань та платежа по новому кре-
диту позичальника; коефіцієнта відношення витрат та доходів; рівня забезпечення 
заборгованості [1]. Якісні показники характеризуються віком позичальника, періо-
дом проживання за вказаним місцем проживання, освітою, статусом, стажем роботи, 
сімейним станом, наявністю нерухомого майна, наявністю рухомого майна, діловою 
репутацією та наявністю банківських рахунків.

Клас фінансового стану позичальника визначається сумою балів, набраних 
внаслідок аналізу, за шкалою відображеною у таблиці 2 [1].

Отже, проаналізувавши деякі моделі оцінки кредитоспроможності позичаль-
ника, можна зробити висновок, що не існує єдиної досконалої моделі, яка б підходила 
кожному банку. Так, банкам необхідно брати до уваги різні моделі оцінки, а також запо-
зичувати оцінку кредитоспроможності у зарубіжних банків, але при цьому враховувати 
специфіку розвитку вітчизняної банківської сфери та умови, в яких вона функціонує.
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но Наказ ПАТ «ВТБ БАНК» 01.12. 2013р.

2. Бордюг В.В. Теоретичні основи оцінки кредитоспроможності позичальника бан-
ку / В.В. Бордюг // Вісник Університету банківської справи Національного банку 
України. – 2008. – № 3. – С. 112-115.

3. Виговський В. Г. Методичні підходи до оцінки кредитоспроможності суб’єктів 
господарювання комерційними банками. – 2012. [Електронний ресурс]: – Режим 
доступу: http://magazine.faaf.org.ua.

Таблиця 2 
Класифікація позичальника за результатами оцінки фінансового стану

Клас Бали

Клас А Понад 400 балів – фінансовий стан добрий

Клас Б Від 251 до 399 балів – фінансовий стан задовільний

Клас В Від 146 до 250 балів – фінансовий стан незадовільний

Клас Г до 145 балів – фінансовий стан критичний
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Открытое акционерное общество «Распадская» было создано в 1973 году и 
на данный момент является одной из крупнейших угольных компаний России. ОАО 
представляет собой единый производственно-территориальный комплекс по добыче 
и обогащению угля, расположенный в Кемеровской области Российской Федерации и 
обладающий лицензией на ведение горных работ на территории обширного угольно-
го месторождения к юго-западу от Томусинского участка Кузнецкого угольного бас-
сейна, обеспечивающего три четверти добычи коксующегося угля в России.

ОАО «Распадская» — один из ведущих поставщиков угольной продукции на 
крупнейшие российские металлургические предприятия – ММК (Магнитогорский 
металлургический комбинат), НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат) 
и предприятия ЕвразГруп, 100% его продукции, – коксующийся уголь. «Распадская» 
также осуществляет экспорт производимой продукции в страны Восточной Европы 
(Румынию, Венгрию, Болгарию), активно изучает перспективы выхода на рынки 
Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Японию, Южную Корею и Индию.

В состав организации входят следующие предприятия: шахта «Распадская», 
ОАО «МУК-96», ЗАО «Разрез Распадский», ЗАО «Распадская Коксовая», ЗАО «ОФ 
«Распадская», пять предприятий транспортной и производственной инфраструктуры, 
а также компания по продажам и маркетингу и управляющая компания [1].

На фоне ухудшения конъюнктуры угольного рынка и снижения средних цен 
реализации на коксующийся уголь, результаты деятельности «Распадской» за первое 
полугодие оказались заметно слабее, чем за тот же период 2013 года. Несмотря на 
то, что в финансовых результатах отмечается увеличение добычи рядового угля на 
12%, благодаря запуску трех новых лав на шахте «Распадская», заметнее на состоя-
нии организации сказывается снижение выручки от реализации на 19%. Вследствие 
снижения продаж Распадской на внутреннем рынке и перераспределения объёмов 
продаж угольной продукции на экспортные рынки с понижающим ценовым трендом 
организация показала убыток в размере 67,4 млн. долл. США.

Консолидированная выручка группы за период сократилась на 18,5% и со-
ставила $241,2 млн., 58% из которых пришлось на операции в России и 35% — 
на Азиатско-Тихоокеанский регион. При этом в первом полугодии несколько подрос-
ла себестоимость реализации — на 0,8% до $246,2 млн.

На 30 июня 2014 г. долгосрочная задолженность организации представляла 
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собой главным образом 7,75% еврооблигации на сумму 397 млн. долл. США и 4,7% 
внутригрупповые займы от группы ЕВРАЗ в сумме 96 млн. долл. США [2].

14.07.2014 года международное рейтинговое агентство Moody’s Investors 
Service изменило прогноз корпоративного рейтинга и рейтинга вероятности дефолта 
ОАО «Распадская, находящихся на уровне «B2», на «негативный» со «стабильного». 
Прогноз отражает ожидание сохранения в ближайшей перспективе низкого внутрен-
него спроса и слабой прибыльность экспортных поставок, что продолжит негативно 
сказываться на финансовых показателях. Кроме того, низкие цены на коксующийся 
уголь и отсутствие формальных гарантий EVRAZ plc или Evraz Group SA ограничи-
вают степень выравнивания рейтингов «Распадской» и Evraz Group [3].

Если обратиться к рекомендациям по акциям, то Morgan Stanley прогнозиру-
ет рост стоимости акций до 16,1 руб. и советует продавать данные ценные бумаги [4]. 
Чуть ранее Deutsche Bank прогнозировал стоимость до 17,1 руб и рекомендовал при-
держивать стратегии «держать» акции [5]. Goldman Sachs, проведя переоценку сни-
зил рекомендацию с «держать» на «продавать», прогнозируя стоимость до 10,1 руб 
[6]. Отрицательные тенденции можно наглядно наблюдать по средствам ведущего 
финансового портала Investing.com, на рис. 1 представлен ход торгов акциями.

Рассматривая результаты технического анализа на ресурсе Investing.com, 
стоит отметить практически однозначное показание к продаже. Т.к. резюме расче-
тов практически не меняется, вне зависимости от выбранного периода анализа (час, 
день, месяц), говорить о выгодности приобретения данных акций не приходится, бо-
лее того на сегодняшний день прибыль на акцию составляет -7,25 [7].

Рисунок 1. График движения акций ОАО «Распадская» [7]
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Кемеровская область – ведущий промышленный субъект Российской Феде-
рации Сибирского федерального округа.

Кемеровская область является крупнейшим индустриальным субъектом Рос-
сийской Федерации. Сегодня на долю Кемеровской области приходится 73,5% добычи 
каменных углей в России, около 73,3% от добычи всех коксующихся углей. Кемеров-
ская область для России это: более 12% чугуна и 7,5% стали, более 11% алюминия и 
22% кокса, более 10% химических волокон и нитей, 100% шахтных скребковых кон-
вейеров, 14% шелковых тканей.

В 2012 году объем иностранных инвестиций составил 1,29 млрд. руб., Кеме-
ровская область заняла 1-е место в Сибирском федеральном округе и 14-е место – по 
России.

18 ноября 2013 года международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings» 
подтвердило Кемеровской области долгосрочные рейтинги в иностранной и нацио-
нальной валюте на уровне «BB», краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «B» 
и национальный долгосрочный рейтинг «AA-(rus)». Прогноз по всем рейтингам – 
«Стабильный» [1].

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service опублико-
вало рейтинг банков Кемерово и Кемеровской области, который включает банки с 
наивысшими показателями. Рейтинг банков показывает способность выполнять 
долговые обязательства (рис.1).

Рейтинг социально-экономического положения субъектов Российской Феде-
рации, построенный экспертами Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» на основе 
агрегирования ключевых показателей регионального развития, позволяет дать ответ 
на вопрос о позициях того или иного региона на экономической карте России.

Результаты рейтинга дают комплексную сравнительную оценку позиций ре-
гионов и определяют динамику их развития [2]. Кемеровская область, по итогам ин-
тегрального рейтинга 2013 г., занимает 30 место среди субъектов РФ.

Кузбасс – один из крупнейших угольных бассейнов не только в России, но 
и в мире. Компания «СУЭК» начала свою деятельность в Кемеровской области в 
2003 г. Две трети добытого угля отправляется на экспорт: в Великобританию, Укра-
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ину, Румынию, Испанию и Финляндию. На азиатском рынке основные потребители: 
Япония, Корея и Китай [4]. «СУЭК-Кузбасс» в 2014 г. планирует увеличить экспорт 
угля на 4,8% (поставка на экспорт порядка 22 млн тонн угля). 

В 2014  г. планируется увеличение мощности угледобывающих предпри-
ятий на 20%. В частности, речь идет о разрезе «Камышанский», мощность которого 
планируется увеличить до 4 млн тонн угля в год, шахтах «Котинская» (рост до 5 млн 
тонн), «Талдинская-Западная 2» (рост до 4 млн тонн), «Полысаевская» и «Комсомо-
лец» (каждая – до 2,3 млн тонн). Таким образом, общая добывающая мощность пред-
приятий компании должна увеличиться на 6,4 млн тонн угля в год [5].

Компания «СУЭК» не единственная в Кемеровской области. В 2013 г. журнал 
Forbes включил компанию «Евраз», часть активов которой находится в Кемеровской 
области, в десятку крупнейших частных компаний России.

В Кемеровской области компания владеет новокузнецким Западно-
Сибирским металлургическим комбинатом, рудодобывающей компанией «Евразру-
да», угольной компанией «Южкузбассуголь», а также 82% ОАО «Распадская» [6].

Сегодня сталепрокатное производство ЕВРАЗ ЗСМК выпускает более 
200 видов проволоки общим объемом порядка 210 тыс тонн в год. Запуск новых 
волочильных станов – один из основных шагов в рамках реализации долгосрочной 
программы ЕВРАЗа по развитию сталепрокатного производства. Программа рассчи-
тана до 2020 года и предусматривает ряд мероприятий по внедрению современного 
оборудования и освоению новых технологий [7]. 

Таким образом, к основным конкурентным преимуществам Кемеровской 
области можно отнести:

• высокий уровень экономического развития и инвестиционной активности;
• высокую обеспеченность природно-сырьевыми ресурсами;
• позитивную динамику макроэкономических и бюджетных показателей.

Рисунок 1. Рейтинг банков Кемерово и Кемеровской области [3]
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