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UDC 330.133.7
VALUE OF INNOVATIONS AND ERP SYSTEMS DEVELOPMENT
D. S. Zukhba, МВА, PhD, Ass. Prof., SU «Donetsk National Technical University»,
daurzukhba@mail.ru
Mutual influence of value of innovations and dialectics of ERP systems development is
demonstrated. It is shown that the significant qualitative changes in modern ERP systems lead to
changes in their accessibility to potential customers, and that is especially important for small innovative enterprises. Recommendations on the effective usage of ERP systems were developed, including those relevant to the formation of the cost of innovative products.
Keyworlds: value, innovation, market, model information communication technology
(ICT), Software, Software component, enterprise resource planning (ERP).
Statement of problem. Modern information communication technologies create new
opportunities for automation of enterprise resources planning. It is also a very important
condition for innovation activity development
both inside the sector of software and its components vendors and for their customers. It is
due to the new quality level of management and
analysis of production activities created by ERP
system.
At the same time, both ERP and the overall market environment for its implementation
are not stable, on the contrary, they are actively
evolving, becoming determinants to identify the
value of innovative products and assets.
Analysis of recent papers. ERP systems
and various types of innovation development
are of interconnected and interdependent nature. In modern conditions the concept of ERP
extends beyond the enterprise itself. As result
of quick (by historical standards) evolutional
development it involved more and more various
aspects of information service from material
resource planning in the past, through the involvement of financial, human and other tasks
to suppliers and customers relationship management with the usage of cloud storage and
analytics technology.
In this increasingly complex environment, many clients’ questions remain topical,
and they become even more important for the
practice of management. Despite the presence
of the relevant literature (see [10], [5], in particular), the problem is not completely solved.
Decision-makers are influenced by permanently
changing market situation. Its monitoring de-

termines the choice of answers to the following
questions: How to choose adequate ERP system? What benefits and advantages it gives?
What are the new competitive opportunities in
this innovative by its nature modern market environment?
Aim of the paper. The purpose of this
paper is to reveal the causes and consequences
of co-evolution of two processes: development
of ERP systems and creation the value of innovation.
Materials and methods. ERP systems
historically arose as a response to the challenges of the increasing complexity of enterprise
management. These challenges are particularly
visible in large enterprises. For them multiple
tasks defined complication of interrelations in
the business processes. Scale of activity has
determined high price of possible mistakes in
management. At the same time it created the
potential to reduce operating and other costs
through implementation of effective information technologies (IT).
A necessity to manage inventory has become an immediate impetus for the emergence
of the ERP predecessors’ software. The loss of
synchronization in supply of raw materials and
its components to the enterprise's warehouse
was one of the major problems, as well as accounting, tracking the status of in-process and
localization of specific components batch to
final products. For that reason appeared consistently Inventory Control Packages (ICP) и
Material Requirements Planning (MRP) software. This software allows to reach tactical
goal of meeting needs in components of the

ISSN 2073-9982, Економічний вісник, 2014, №2
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manufacturing process at any moment of time.
At the same time, it allowed to reduce the permanent stock, and thus relieve the warehouse
and reduce the necessity for working capital.
Subsequently, it was proposed to add
several new functions to the existing ones, including monitoring compliance of production
quantity with components used for operation
activity, monitoring delays of orders, control
the volume and dynamics of sales, supply chain
management and customer relations and a
number of others. The main qualitative innovation has been the creation of feedback in the
system of planning and production, providing a
reaction to external factors such as demand
growth, suppliers’ state of affairs, etc. The idea
of applying the ‘closed loop’ concept in MRP
systems emerged.
Creation of systems, called MRP II
(Manufacturing Resource Planning) became the
next step, with enhanced functions. They were
intended for the planning of all resource types,
including financial and human resources. There
were created the opportunities of scenario analysis «what-if». There was approved the relevant
standard – MRP II.
Integration of planning the financial resources management functions and ensuring the
transparency of production processes have led
to emergence of Enterprise Resource Planning
or ERP systems. In 2000-s, gradually emerged
up a new approach of ERP II (Enterprise Resource and Relationship Processing), including
new aspects of the planning and operation of
the enterprise in particular SCM (Supply Chain
Management) and thus – relationship with suppliers and customers and CRM (Customer Relationship Management).
Today we face the explosive development
of this kind of IT that is not yet have arisen as a
well-established name. Let's conditionally call
it ERP+ system. This approach can be characterized as adaptation software for the specific
demands of the customers, open source, lowcost, cloud-based technology. Some of its peculiarities will be analyzed in more detail below.
Summarizing all mentioned above, we
can observe gradual complication of ERP systems and their development in the direction towards coverage of the increasing functionality,
creating opportunities of new solutions, complicating according to development of its de_________________________________________
10

mand and complication of problems which
should be solved.
In its turn, it meant increasing importance
and economic value of such innovative software products for the customers and expansion
of the potential in creation of innovations and
identifying the value of innovation on the market.
ERP +

ERP II
SCM

ERP
MRP II

CRM

MRP

Figure 1. The hierarchical representation of
ERP systems
In general, the evolution of ERP systems can
be represented as a diagram – see Figure 2.
(Built on the basis of research ERP Systems
Market Primer [7] and author’s own analysis).

1960 1970

1980

1990

2000 2010

Figure 2. Evolution of ERP systems
Thus, there are several major trends in the
dynamics of ERP systems. First, it is developed
in accordance with requirements of demand and
real possibilities of computer technology, and
software architecture of various functionality.
Second, there is an expansion of planning and
management aspects at ERP technology. Thirdly, there is creation of new and improvement of
existing modules relationship management,
both in the structure of the enterprise and beyond. Fourth, significant qualitative changes in
the relevant software occurred almost regularly
since its inception with a frequency of about
once every ten years. Fifth, the software itself
at every stage of its existence and development
was an innovation is in certain aspect, and at
the same time, was a prerequisite for the development of innovation in the manufacturing sector. It has facilitated to the rapid evolutionary
creation and development value of innovative
goods and services.
Important questions for understanding
quantitative parameters and qualitative tendencies of ERP market development are volume,
ISSN 2073-9982, Economics Bulletin, 2014, №2
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structure and forming of competitive advantages for different technological solutions.
The overall estimate of software market according to study by Global Software Top 100 Edition 2011 [8] is $235 bn. in 2010 and it grew by
7% compared to 2009, despite the overly negative global conjuncture.
The maximum increase of sale volumes
was achieved by Oracle – 12.8% out of 10
world biggest software companies (see Table 1)
One can also observe a relatively high degree
of concentration and centralization of the market – the 10 leading companies possess a market share of approx. 60%, and the 4 biggest of
these ten – approximately 25%.
One can also observe a sufficient regional
concentration of 100 leading softwareproducing companies. As seen in Table 2, the
overwhelming majority of them are located in
USA.
Table 1
The world biggest software-producing companies in 2010
Growth
Sales of
rate of
Rating Company software,
software
$ mln.
sales, %
1
Microsoft 54 270
10,6
2
IBM
22 485
5,1
3
Oracle
20 958
12,8
4
SAP
12 558
10,5
5
Ericsson
7 274
-4,2
6
HP
6 669
7,9
7
Symantec
5 636
1,3
8
Nintendo
5 456
-19,8
Activision
9
4 447
3,9
Blizzard
10 EMC
4 356
10,0
Source: [8]

Total Share of
revenue, software
$ mln.
sales
67 383
99 870
30 180
16 654
30 307
126 562
6 013
13 766

80,5
22,5
69,4
75,4
24,0
5,3
93,7
39,6

4 447

100,0

17 015

25,6

Table 2
Localization of main software-producing companies

Rating

Country

1
USA
2
Japan
3
France
4
Great Britain
5
Germany
6
China
7
Canada
8
Netherlands
9
South Korea
10 Other countries
Source: [8]

Number of software-producing
companies from Top 100 list
63
10
6
4
3
2
2
2
2
6

ISSN 2073-9982, Економічний вісник, 2014, №2

At the same time, the main companies,
which produce software for enterprises in 2008,
were distributed in a somewhat different pattern, according to data by Enterprise Software
Top 10 [6].
Table 3
Leading companies producing software for enterprises
Rating
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Source:

Company
SAP
Oracle
Sage
Infor
Microsoft
Salesforce.com
Lawson
Unit4 Agresso
Epicor
Visma
[6]

Software sales revenue,
$ mil.
10 500
6 105
1 496
1 100
1 000
959
463
326
283
254

As soon as the profitability of production
and implementation of the ERP became evident, producers began to use their income on
massive consolidation in the industry through
acquisitions of competitors’ assets. As can be
seen from Table 4, almost all the leaders of this
market were doing acquisitions of other companies in order to take a more favorable competitive position in the market. The acquisitions
were so active in the past that many companies
which previously were part of the top list in the
90s, today, do not exist as separate legal entities. And this process continues.
Table 4
Acquisitions done by leading enterprise software companies
Rating
Company
1
SAP
2
Oracle
3
Sage
4
Infor
5
Microsoft
6
Salesforce.com
7
Lawson
8
Unit4 Agresso
9
Epicor
10
Visma
Source: [6]

Acquired companies
Top Tier
Peoplesoft, Siebel
Tekton, Emdeon
SSA, GEAC
Dynamics, Navision
–
Intentia
Coda
Scala, NSB Retail
Accountview, Volym

According to the research «Clash of the
Titans: An independent comparison of SAP,
_________________________________________
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Oracle, Microsoft Dynamics»; 2012 [4] by
Panorama Consulting Solutions, in the period
from February 2006 to May 2012 the leading
position in the ERP systems market belonged to
SAP [14], Oracle [12] and Microsoft [9]. SAP
had the largest market share of all producers,
holding over one fifth of the market – 22%. It is
followed by Oracle with 15%-share of the
market, and Microsoft with 10%-share. Companies of the second market segment, including
Infor and Epicor, hold around 16% of the market; the third segment is represented by companies with 37% of the total market.
Large ERP systems vendors were able to
achieve such a high success mostly due to their
focused efforts to maintain the key consumers
of their products. They could also be consumers, large companies, as it appeared they had
the most obvious need for the development of
IT, they could afford the luxury of implementing complex and expensive ERP and get most
out of them. And one can proof this logic statistically. According to research data by AMR
Research, 2007 [2] scale of the companies
which consume ERP products is distributed in a
following way: companies with income less
than $ 30 mil. – 15 %, from $ 30 mil. to $ 250
mil. – 22 %, from $ 250 mil. to $ 1 bln. – 32 %,
more than $1 bln. – 31 %. As we can see, biggest companies are prevailing.
What did this mean for consumers? The
result had many aspects. As an example, we
shall study the supply statistics for one of the
market producers. The prices for Oracle Corporation products [11] range between $5,000 for
Database Diagnostic Pack to $47,500 for Database Enterprise Edition license. Expenses for
updating and support of the software are substantial as well. They comprise from $1,100 for
Database Diagnostic Pack to $10,450 for Database Enterprise Edition, annually. Some modules for these parameters can be even more expensive; for instance, the Communication Data
Model license costs $50,000 and annual support
costs amount to $11,000. Prices for some of the
Oracle E-Business Suite Applications are in the
similar ranges [13]. Are such prices acceptable
for clients? Naturally, this strongly depends on
who is the potential client and how are they going to use the software. For large enterprises
such level of IT expenses with large sales volume and income can be perceived as appropri-

ate for the advantages of their use. For most
small and medium businesses, however, such
IT expenditures are an obstructive barrier that
eliminates the possibilities of their implementation in business. Moreover, for some time such
market condition was satisfactory for the main
part of the actors. Indeed, specialization on a
strictly defined range of tasks allowed maintaining both effectiveness of solutions offered
and high share of value added in the price of
finished product on account of a certain degree
of market monopolization.
At the same time organizations in different areas of the economy had different requirements for architecture of the ERP system and
its model itself, which was not always possible
and easy to do within the framework of traditional ERP software. One of possible solution
was active use of module-based ERP architecture. Different functional modules can not only
be bought separately, but also improved, added
and reconfigured, and even combined with
modules from different producers, creating an
own system defined by the customer’s requirements and preferences.
A new logical step in the development of
module principle is the concept of building of a
system by the client based on its independent
integration and usage of modules, each of
which is best for its class (so called best-ofbreed). Market analysts point to this as a modern trend in development of ERP systems, for
example, in the aforementioned research by
Panorama [4].
A completely different model of commercialization turned out to be the use of opensourced ERP software. By allowing free access
to its code, producers virtually created a new
quality of the product for their clients: it could
be modified, as it would be required for each
organization. Furthermore, such modification
did not require significant financial and human
resources. De-facto, this is one of the versions
of exercising «presuming» (a portmanteau of
«producing» and «consuming»), when the user
is actively involved, alongside the direct creator
of the product, in forming its consumer characteristics. This allows to achieve fast and flexible response to client’s needs, which is especially important in the modern highlycompetitive environment.
Today, many different versions of such
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ERP have been created. Expert reviews and ratings of open-source ERP systems are beginning
to appear as well: [1], [15], [16]. Among the
systems of this kind that are analysed most frequently are OpenERP, Openbravo, Apache
OFBiz, Compiere, WebERP, ERP5, Opentaps,
Dolibarr, ADempiere, PostBooks. The most
important quality of open systems for the consumers is the actual ability to create innovative
solutions in IT that fit his own specific requirements, on their own or using relatively
simple outsourcing, and, which is also important, in a relatively short time. Moreover, in
some cases such software can be completely
free or almost free.
There is another trend, which is indirectly
connected with the previous one. Their common feature is low price and the desire to offer
solutions not only for large but for small and
medium-sized organizations as well. What is
more, not only those vendors of ERP deal with
such a business, who are newcomers and innovators trying to find their specific market niche,
but also the leaders of the industry including all
the aforementioned TOP-3 of ERP companies’
vendors. Understanding the problem of barrier
existence entering this market and, at the same
time, the prospects of further development of
this segment motivates manufacturers to create
qualitatively new model of ERP. They are intended for the clients who are able to produce
innovations for their customers, and therefore,
being the potential drivers of growth of the entire economic system. A combination of install
flexibility for a specific company with low
price allows these ERP manufacturers to not
only rely on the expansion of the service area in
the market, but also, what may even be more
importantly, to cultivate today's relatively small
businesses in successful businesses of tomorrow. The prospect of an effective innovation
activity and the creation of such innovations,
which have a great value to consumers, play the
key role in the real opportunity of potential
success. Thus, the creators of IT innovation, in
particular in ERP field, in which the testing of
innovations takes place, create the preconditions for the appearance of value chains among
its clients-innovators and their customers.
The answers to the challenges of the necessity to provide the implementation of globalization trends, rapid adaptability, collaboration,

data access and processing in real-time, support
for mobile workplaces, risk management are
the vital needs in modern conditions with respect to the enterprises management. Not just
support of the business processes is required,
but also the ensuring them with crossfunctional information support, which allows to
make effective management decisions. Thus,
based on the understanding business processes,
necessity to create the possibility of simplifying
them to such an extent that the information on
them in real time could be provided with relevant people in the correct format. One of the
decision options was to promote an approach to
the development of software with a business
model Enhancement Pack, which allows users
to install only the functionality they need, and
improve it as they need it to change.
Some vendors offer real revolutionary solutions that can change the very philosophy of
the use of ERP. One example of such software
is the product of BOB'S WORLD, which in
many ways stands out among other technological ERP approaches creating new prospects for
the development of this segment of the market
and its consumers. According to the company,
it is fully integrated business software from a
single user interface, a single database and a
single technology that can be rapidly and
cheaply adapted for the specific needs of the
client, as in the beginning of its operation, as
well as in any subsequent period of time. Installing the program and its change is possible
within 24 hours from the receipt of the corresponding application from the user. Such a
change can be accomplished either by the user
or by a specialized service company at his request.
In addition, traditional products often do
not satisfy the customers’ needs not only with
the availability parameter, but also with segmentation of offered solutions by functional
and / or other parameters, by the need for repeated data entry, mobility reasons, etc. The
use of several business applications can lead to
inconsistency in their architecture, functionality
and practical use. BOB'S WORLD program
presupposes the possibility of implementing
almost all types of automation functions of enterprise management on a single platform. It is
not sold as a turnkey solution, but is offered as
a service (so-called SaaS – Software as a Ser-
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vice). The price is quite democratic and currently is the nominal value of 1 UAH per 1
hour / 1 workplace. Such pricing policy allows
consumers to save substantially. Comparative
analysis of user costs for the purchase of various ERP software can be implemented on the
basis of statistical dynamics of the cost for the
use of four manufacturers’ product is shown in
Figure 3.

portant of them, such as the license price and
the cost of its maintenance, and the ability and
the cost of reconfiguration, preferably without
the involvement of outside performers and the
cost of this significant time and financial resources on the side of demand of customers.
Parametric modeling of such a relationship can
be represented as follows:

60

where:
B (Benefits) – benefits from the operation of
the system;
Pr (Price) – price for the purchase and installation of the system;
CC (Current cost) – ongoing maintenance
costs of the system;
AC (Adaptation Cost) – customer costs to
implement (if necessary) the flexibility or
adaptation of the system;
AP (Adaptation Period) – time (period) required for the adaptation of the system.
For small and medium-sized enterprises
this parametric model is transformed under the
influence of a number of other factors, which
are more important for this sector of the market.
There are: (1) reduction in the base price for the
purchase of the system is below certain threshold; (2) availability, including the lower price,
of cloud technology of storage, processing and
security of data; (3) mobility of use, in particular, access to the system via a smartphone.
At the same time, manufacturers can provide extremely low prices for the installation of
the system (up to zero) and its operation due to:
– providing SaaS,
– active participation all customers in the
permantent development of the system and its
adaptation to the current and future needs of the
market,
– rapid involvement of new customers in
formation of cash inflows for the ERP vendor.
It should be noted that in making decisions about the use of these systems, the customer takes into account not only the cost but
also other parameters, such as convenience,
time spent on exploration, intuitive interface,
service, warranty, safety, etc.
Parametric modeling of such a relationship can be represented as follows:

50
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Figure 3. The cost of license for ERP systems
for 5 workplaces (thousands of US dollars) [3]
Access to BOB'S WORLD can be provided
through the cloud service Amazon. Alternatively BOB'S WORLD can be installed as a virtual
machine on the equipment of the consumer.
Security of storage and change the data provide
at the highest level with the use of multiple authentications and authorization, the roles of
specific individuals - users and, respectively,
their powers. Cloud technology of storage and
processing data allows a high degree of mobility work with the system. On a practical level, it
means a possibility of access to the client from
anywhere you can connect to the service, including the Internet based, either through the
computer or through mobile devices. It does not
need to install software and its technical support for the client. The client during the development of their needs improving use of ERP
products, such as through its own efforts, and,
in case of need, with the assistance of the staff
of the vendor. In fact, this is one of the variants
of the application the concept of kaizen management, providing incremental innovation and
improvement.
Efficiency of use ERP is dependent on
several parameters. There are the most im_________________________________________
14

ERP EFF = f (B, P, CC, AC, AP)

ERP EFF SMSS = ERP EFF + j (АCB, PB)
ISSN 2073-9982, Economics Bulletin, 2014, №2

______________________________________________________________________________________
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

where:
ACB (Additional Customer Benefits) – additional benefits from systems exploitation
by client;
AРB (Additional Producer Benefits) – additional manufacturer’s benefits from the
using, promotes on the market and the
providing of ERP service, with new technology of ERP production, including due
to the continuous improvement jointly
with consumers.
Understanding the additional benefits of
the new business model of the production,
promotion and use of the most effective in the
conscious activity engaged in the interaction of
producers and consumers of ERP +. In this case
the effect is achieved faster and its scale, the
dimension will be higher.
Сonclusion. ERP systems are long-time
basement for innovation. They are constantly
formed as an innovation in response to the new
challenges of the market and the changing
competitive environment. In addition, the evolution of ERP and other innovations of different
nature (product, service, social) are so closely
related that there is a phenomenon of coevolution, and the cost of innovation to a large
extent determined by the level of development
used in the practice of ERP systems.
In this regard, there are two kinds of consequences:
1. There is a new class of ERP systems
that have not only comparable, but also superior to the earlier generation system functionality;
2. This new class of ERP systems is much
cheaper for its users in comparison with similar
predecessors.
From the viewpoint of market conditions, the low cost of these systems means having another important competitive advantage:
lower entry barriers in this market segment for
clients - recipients of such kind of services.
Thus, the ERP acquire new market and
technological characteristics. Its availability to
users – enterprises is significantly expanding,
which in turn may provide a more flexible service for their customers, develop faster and effectively their innovative products and make
them available to the final consumers.
In addition, these ERP systems have a
new consumer characteristics and functionality,

allowing creators announce a new category of
«ERP +» systems.
It also leads to price changes in other
market segments of ERP systems, as in fact
these new products become substitute’s goods
in relation to traditional and relatively more expensive technological solutions.
The cost of innovation in enterprises that
are using «ERP +» technologies is being
formed more quickly and more adequately to
needs of their users. The quantity of users relatively increases, as at the planning stage of production process a deeper, more comprehensive
and flexible study of consumer and technological characteristics takes place.
At present, the IT solutions of this type
are just being started to use actively «ERP +»
in the market. Because of the reasons, which
have been explored above, its opportunities are
demanded by market and significant to society.
At the same time as prospects for further research it is necessary to specify the verification
of the proposed parametric model that will be
possible with accumulation of the relevant statistic data base about the practice of «ERP+»
systems usage.
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У статті продемонстровано взаємний вплив вартості інновацій і діалектики розвитку
ERP систем. Доведено, що суттєві якісні зміни в сучасних ERP системах призводять до зміни
їх доступності для потенційних клієнтів і, що є особливо важливим, для малих інноваційних
підприємств. Розроблено рекомендації щодо подальшого ефективного використання ERP
систем, у тому числі з метою формування релевантної вартості інноваційних продуктів.
Ключові слова: вартість, інновація, програмне забезпечення (ПЗ), інформаційні
комунікаційні технології (ІКТ), планування ресурсів підприємства (ERP), модель.
В статье продемонстрировано взаимное влияние стоимости инноваций и диалектики
развития систем планирования ресурсов предприятия (ERP). Доказано, что существенные
качественные изменения в современных ERP системах приводят к изменению их доступности для потенциальных клиентов и, что особенно важно, для малых инновационных предприятий. Разработаны рекомендации по дальнейшему эффективному использованию ERP
систем, в том числе в целях формирования релевантной стоимости инновационных продуктов.
Ключевые слова: стоимость, инновация, рынок, модель, информационные коммуникационные технологии (ИКТ), программное обеспечение, компонент программного обеспечения, планирование ресурсов предприятия (ERP).
Рекомендовано до друку д. е. н., проф. Пилипенко Ю. І.
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UDC 330.341: 330.332
STATE REGULATION OF FUNDAMENTAL SCIENCE WITHIN THE CONTEXT OF
INNOVATIVE DEVELOPMENT
T. V. Nikeienko, senior teacher, State Higher Education Institution «National Mining University»,
rodgrym@gmail.com
Theoretical bases of fundamental science functioning as bases of innovative production are
considered, global experience investigation regarding this sphere is conducted. Ways to change priorities of government control in this sphere are offered.
Keywords: fundamental science, innovations, innovative cycle, government control of innovative development.
Statement of problem. Activization of
innovative activity is the main imperative of
development of modern Ukraine as there during
the period of independence has not been created
effective mechanisms of innovative development. Despite constant increase in investment
injections in the Ukrainian economy, specific
weight of innovations does not exceed 14–16 %
of total amount of investments. In the developed countries this indicator steadily keeps at

the level of 50–60 % [1, p. 4]. These figures
testify that innovations are not today's priority
in domestic business.
Realities of economic development are
such that without innovations and technological
updating of economy the country cannot reach
competitiveness in the world markets, as well
as integrate into the structure of the modern
world economy as equal. The possibilities of
gross domestic product building and increase of
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living standard depend on the productive force
development level and especially on their technical and technological component. Therefore,
activization of innovative activity is necessary
to ensure stable development of economy in
Ukraine.
Analysis of recent papers. Understanding of the huge importance of the problems
connected with innovative development intensified scientific research in this perspective. Today a large number of papers are devoted to this
or that issues of innovations. On the territory of
the former Soviet Union the most significant of
them are works of such Russian scientists as
S. Glazyev (development of the concept of
technological ways) [2]; B. Kuzyk and
Y. Yakovets (problems of cyclic dynamics on
an innovative basis, the theory of the innovative
breakthrough) [3–4]; N. Ivanov (research of
national innovative systems) [5–6]. In scientific
and practical aspect the research of such
Ukrainian scientists as Y. Bazhal (the theory of
technological changes) [7]; A. Galchinsky and
V. Geets (the strategy of innovative development of the Ukrainian economy) [8]; V. Fedorenko (the problems of innovative activity)
[9], L. Fedulov (the concept of technical and
technological changes) [10] and others are
equally interesting.
Fundamental works of such prominent
foreign scientists as P. Druker, J. Keynes,
N. Kondratyev, S. Kuznets, G. Mensh, M. Porter, N. Tugan-Baranovsky, E. Hansen, and
Y. Shumpeter became theoretical bases of the
innovation related researches.
Giving particular attention to regularities
of technological development and innovative
updating of national economy, nature and
mechanisms of innovative cycles, governmental
activity in the innovative sphere, a number of
questions are far from being solved. This may
refer to insufficient degree of a number of theoretical and methodological aspects of innovative activity research, and also the question of
the market and the state interaction mechanism
in the solution of innovative development
problems. No less important is the justification
of state and business sector forms of participation in financial support to innovative process
also is important. The ambiguity in definition
of regulation approaches and methods of innovative activity considerably complicates for-

mation of effective Ukrainian innovative development model. All aforesaid demands further
development of the innovation theory and its
regulation. As appears from experience of both
developed and successful in innovative development countries the most important role in
activization of innovative activity belongs to
the state. Despite the fact that plenty of researches are devoted to problems of its participation in formation and development of the innovative sphere, we would like to dwell on very
important problem concerning the state activity
in the sphere of development of fundamental
science without which no innovations can be
carried out.
Aim of the paper. The purpose of this article consists in studying technical and technological development of the developed countries
experience, and on its basis allocating the most
effective forms and methods of state regulation
of fundamental science as bases of innovative
activity, developing the adaptation of this experience for economy of Ukraine.
Materials and methods. The innovative
activity is directed at practical use of scientific
and technical result and intellectual potential
for the purpose of receiving social and economic effect. The latter may be maximising profit
for the enterprises, raising competitive advantages for the separate enterprise, and society
as a whole, increasing the possibility to supply
a sufficient number of population goods and
services, improving social infrastructure functioning. Such wide coverage of the purposes of
innovative activity testifies special importance
of this sphere in the society development as innovations are aimed at increasing return on the
enclosed resources. However, providing operating conditions of the innovative sphere appears
to be a big problem.
The matter is that new ideas and
knowledge first of all are necessary for development of innovative activity. This activity is
represented by data unknown before on the nature, the person, society, equipment, technology, which became available to mankind owing
to purposeful scientific activity. Such data get a
form of the scientific result uniting both objects
of intellectual property, and ways, principles,
ideas, discoveries, data of experiments and supervision. These results can be applied in the
innovative sphere.
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Actually «not discoveries but inventions
which realise them are a starting point of innovations» [4, p. 97]. Scientific results are born in
the sphere of fundamental science where the
emergence of new knowledge takes place. This
knowledge then is used in innovative activity as
a new way of their realisation in production.
Thus, the scientific sphere acts as some kind of
an intellectual product supplier to the innovative sphere. The innovative sphere acts as the
direct innovation producer, transferring innovative products to the production sphere for replication and mass production.
The above mentioned suggests the innovative cycle represents parallel-serial passing of
certain stages of research, scientific and technical and innovative activity. In other words, it
represents passing of stages from emergence of
an idea to its development and distribution.
Figure 1 schematically represents these stages.

At the first stage of an innovative cycle
basic research is carried out. It is carried out at
the academic institutes, higher educational institutions and branch specialised institutions,
laboratories. At the second stage applied research is carried out. It is done in all scientific
institutions and financed both at the expense of
the state budget (state programs), and at the expense of customer means.
At the third stage development and experimental works are carried out. They are led as
in specialised laboratories, design offices, pilot
productions, and in research-and-production
divisions of the large companies. The fourth
stage is connected with commercialisation of

innovations. Thus, a foremost necessary condition of innovative development activity is fundamental science development.
However the fundamental science is not
connected with obtaining commercial benefit. It
is only area of knowledge reception and generation, which is the public benefit. And at the
stage of fundamental knowledge reception
about the knowledge itself and possibilities of
its use by economic practice founders, as a rule,
there is very uncertain information. Therefore,
worldwide basic research was carried out and
stimulated by the state. However, forms and
methods, as well as aiming of such stimulation,
had different character. Taking into account
historical experience of innovative development in the European countries and the USA it
is possible to allocate, at least, some stages in
state's policy concerning fundamental science
and realisation of its scientific and technical
and innovative policy.
We connect the first stage with emergence of rudimentary elements of scientific and
technical systems in a number of the states. For
instance, they are public financing of research,
and also creation of their own research structures by leading corporations at the beginning
of the 20th century. These are the research centres of the large chemical industry giants in
Germany, scientific laboratories of such known
American companies, as «Dupont», «General
Electric», «Kodak» and ATT. The associates of
leading universities actively began to be involved for work in these laboratories and that
was the first attempt of financing of fundamental researches by business.
At the second stage in days of the Second
World War the state began to co-operate with
business and the academic science more actively, creating joint scientific centres, making the
state orders for researches of military character
to leading national universities and the companies on a contract basis. Later cold war dramatically strengthened arms race that considerably
deepened process interaction of the state and
fundamental science.
The scientific and technological system
of that time provided regular and increasing
state financing of the basic scientific research,
which was carried out at universities by the
ministries and departments of the governments
of the developed countries. Expansion of scien-
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tific subject on the area, which had no immediate return in the market was their special distinctive feature. In spite of its mainly military
character, the commercial component of such
research was obviously illusory. In this regard
we should remember enormous investments of
the USA Department of Defence into space exploration and electronics branches. At the same
time these investments did not act only as payment for delivery of orders for specific armament systems. The federal internationalisation
programs of scientific research and development financed a wide range of long-term defence research project. In the 50s and 60s of the
20th century military research led to the scientific and technological achievements, which
created new commercial commodity markets
and services from computer equipment to aircraft.
In this regard one more important circumstance should be noted: having joined in armament race the government of the leading European countries, the USA and Japan invested
considerable amount of money to provide universities with the new scientific equipment,
promoted expansion of educational programs
and creation of new research centres. All this
made leading American, European and Japanese universities the world scientific leaders. At
the same time, academic science does not seem
to be involved into the industry. Mostly it has
been connected only with the state.
The following third stage in development
of fundamental science relationship and the
state is connected with the completion of cold
war and strengthening of the international competition. During this period the state starts to
refuse, firstly, from fundamental science financing priority for the sake of development
the science itself and, secondly, from aiming at
maintenance of research of exclusively defensive character. Formation of the world economy, dramatic increase in the international competition, a problem with deficiencies of the
state budgets in a number of countries, and also
explosive nature of science and technologies
development gave more importance to research
and development in strengthening the national
economy competitiveness. Therefore the governments have concentrated on stimulation of
strategic branches competitiveness and support
to key technologies.

Keeping financing fundamental science,
the state promotes transformation of fundamental knowledge into the technologies already
having applied importance. Such task is assigned to universities. Within the last ones special specialised organizational isolated divisions, which were engaged in management and
transfer of technologies began to be formed
with active financial support of the state. In the
USA alone by the mid 70-s there were about 40
technical institutions financed by both firms
and federal government. Creation of one such
institution on federal funds in the State of Illinois aimed at stimulation of less industrially
developed agriculture area. By financing such
work the state tried to achieve business interest
in investment into problem zones through access to the technologies developed by universities [11, p. 127].
Many similar technical institutions still
remain an important source of building regional
research-and-production potentials. One of the
examples is the station at the Texas agricultural
and technical university in the College Station
city that has a network of branches around the
state. Moreover, large scientific and industrial
parks have grown further on the basis of such
structural university formations.
The turn of the century represented the
fourth stage of relationship between the state
and fundamental science: there were cardinal
changes in approaches, making out and development of scientific and technical policy in the
leading West European states, the USA and Japan. Unlike the previous periods, today increase of competitiveness is not the purpose
any more, but acts as a factor that raises contribution of science in technologies and economic
growth in job growth and innovation distribution. Such reorientation is connected with reconsideration of the meaning of innovative cycle and principles of support of the research and
development sphere from the state that took
place in recent years.
First of all, in modern conditions there
was a withdrawal from ideas of the innovative
cycle scheme linearity that consists of the following chain: basic research – applied research
– engineering development – commercialisation process. Explosive character of discoveries
and the reduced cycles of research and development obliterated distinctions between types
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of scientific activity. The process of research
and development began to be considered as uniform system with close interrelations between
the separate elements, which do not allow to
make their division depending on prospective
impact on market situation. Within the basic
research, it was possible to receive the results
applied for commercial purposes, and applied
research and development began to provide
new scientific knowledge.
Thus, under present-day conditions there
was an increase of interdependence of various
phases of an innovative cycle. As a result the
principle of primary encouragement of basic
research by the state and applied research and
development by private business began to be
forced out by a new approach. Such approach
gives preference to the stimulation of state and
private business efforts cooperation for the purpose of scientific and technical policy productivity measures , and also economic use and an
effective wide circulation of innovations. According to American experts, a share of federal
capital investments in the research and development, that reached almost 70 % in the early
sixties, decreased to 30 % in the late nineties of
the 20th century [12, p. 151]. Thus, innovations
start to get double measurement – on the one
hand, technical, and on the other hand – social
and economic.
Joint research and development of universities and separate firms became the very
first form of such kind of cooperation. They, as
a rule, it pursues the specific purpose initially
established by partners. One or several companies act usually as a customer payer, and a university – as the performer. Such cooperation
very often gets forms of consortia and associations. These organizational structures reflect
qualitatively new stage of scientific and technical cooperation on which there is an integration of capacities of corporations and the higher
school with the assistance of the state at all levels of their interaction. The latter eliminates
direct financing of fundamental science, concentrating on the key directions and promoting
science and production cooperation at the expense of indirect methods.
Conclusion. Concerning the experience
of developed countries it may be concluded that
the role of the state in the creation of the conditions for innovative activity, which concerns

ensuring development of fundamental science
has changed. If in the first post-war thirty years
the state policy was aimed at assistance to development of the science and the defensive industry, in the subsequent period it evolved into
two interconnected directions: stimulation of
strategic branches competitiveness and support
of key technologies. Today the state promotes
cooperation of private business and scientific
institutions to increase productivity of scientific
and technical policy measures and a wide circulation of technologies.
Such experience of the innovative sphere
management and, respectively, approach to ensuring functioning of fundamental science as
bases of innovations is important to domestic
economy. Considering limited possibilities of
direct budgetary financing of science and education, and also partial loss of that scientific
and technical potential which Ukraine used to
have at the beginning of its independence, cooperation of business and science can become a
powerful source of innovation development.
Therefore while creating programs of scientific
and technical development of the country it is
necessary to change priorities of participation
of the state in the basic research sphere regulation. The state should assist integration processes in business and science, creating conditions for effective functioning of such alliances.
Achievement of the goal is provided at
the expense of the tax legislation. It should contain the norms, that allow to eliminate the taxation for the means which provide financing
joint scientific and technical programs with scientific institutions, as well as the profit gained
from realizing such projects. Significant importance in this question has partial weakening
of requirements to the antitrust law concerning
vertical and horizontal merges. It will allow to
get the official right to join together efforts in
the research sphere. Creation of the intermediary centre network at universities supported by
the state should become another direction,
which could perform basic research, carry out
examination of technical ideas and projects, be
engaged in training, provide passing on technology patents and licences to the industry, participate in joint research programs with business. As it seems, reorganisation of the state
influence in these directions can essentially
change functioning of the innovative sphere
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towards increase of its efficiency.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТА СТРАХОВИХ
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Ю. З. Драчук, доктор економічних наук, професор, ДЗ «Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка», tek1_iep@mail.ru
Розглянуто сутність поняття «економічний ризик», окреслено основні характеристики
ризикових ситуацій. Встановлено складові страхового ризику та виокремлено його ознаки.
Наведено інтерпретацію страхового ризику та форм його перетворення в нову якість. Визначено основні та додаткові критерії страхового ризику. Розмежовано ознаки економічного і
страхового ризиків.
Ключові слова: економічний ризик, ризикова ситуація, характеристики ризикових ситуацій, страховий ризик, критерії страхового ризику, ймовірність страхової події.
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Постановка проблеми. Діяльність
страхових компаній на ринку страхових послуг, їх фінансова безпека, платоспроможність та фінансова стійкість залежить від
специфічності економічної сфери – страхування, яке пов'язано з ризиками фізичних
і юридичних осіб (життєдіяльність людей,
підприємницька діяльність). Тому страхування має власну економічну основу,
оскільки його особливе значення полягає в
тому, що предметом страхування є складна
система фінансових відносин на ринку страхових послуг, в якій задіяні, по-перше, фізичні та юридичні особи, що потребують
захисту своїх майнових інтересів від випадкової небезпеки, по-друге, страхові компанії, котрі професійно забезпечують такий
захист через спеціальні страхові резерви.
Сукупність страхових фінансових відносин
виникає і функціонує тільки у зв'язку з економічними ризиками, які є передумовою виникнення страхових ризиків, що поєднують
страхування і страхову справу. Поєднання
ризику і страхування, на наш погляд, слід
розглядати в кількох аспектах. По-перше, з
точки зору економічних ризиків страхувальників, які використовують страхування як
метод управління ризиками, а по-друге –
страхових ризиків як вартісного виразу передбачуваної події, яка спричиняє збитки.
Це зумовлює необхідність дослідження
ключових характеристик ризику і ризикових
ситуацій та поглибленого розуміння сутності й ознак страхового ризику, встановлення
загального і особливого цього виду ризику з
власне економічним ризиком. Такий теоретичний підхід дозволить дослідити еквівалентність економічних інтересів суб'єктів
ринку страхових послуг та визначити особливості страхового захисту як вихідної основи формування фінансової безпеки страхових компаній.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальним питанням ризиків господарської діяльності приділяється значна увага в сучасній вітчизняній і зарубіжній літературі. Багатоаспектний характер цього напряму досліджень зумовлює звернення до
наукових розробок таких вчених, як Ю.
Бріхмен [1], І. Т. Балабанов [2], В. В. Вітлінський [3], Р. Т. Юлдашев [4], О. С. Олексюк
[5], Н. В. Ткаченко [6], К. Дж. Ерроу [7], А.

С. Шапкін [8], В. Д. Базилевич [11], М. М.
Фурман [12] та інших. Незважаючи на значні досягнення науковців в теорії ризиків, на
сьогодні все ще відсутня єдина позиція вчених щодо трактування сутності ризику, його
складових, характерних рис та ознак. Подальшого розвитку потребують питання, пов'язані зі страховим ризиком, його сутністю,
ознаками, критеріями і формами перетворення в нову якість.
Формулювання мети статті. Метою
статті є розвиток наукового розуміння сутності, ключових характеристик, ознак економічного і страхового ризиків.
Виклад основного матеріалу дослідження. Найбільшою мірою ризик знаходить свій прояв у сфері підприємницької
діяльності, яка завжди пов'язана з невизначеністю та ймовірністю настання позитивних чи негативних наслідків, що можуть виникати в результаті вибору і реалізації
управлінських рішень щодо витрат на організацію виробництва, реалізацію товарів і
послуг. Розвиток підприємницької діяльності розширює сферу ризиків, збільшує кількість ризикових ситуацій. Так, наприклад,
стрімке збільшення дебіторської заборгованості пов'язано з ризиком неповернення
грошових коштів у визначений термін, розміщення тимчасово вільних грошових коштів на депозитних рахунках та в цінних паперах спричиняє ризик отримання недостатнього відсоткового доходу (порівняно з
темпами інфляції). Імпортно-експортна діяльність підприємців зустрічається з ризиком втрат від несприятливої кон'юнктури на
ринку валюти. Ризик, ймовірність настання
несприятливих подій та невизначеність – це
супутники підприємницької діяльності, які
об'єктивно мають місце в умовах ринкової
економіки. Наявність ризику передбачає необхідність вибору одного із можливих варіантів управлінських рішень, в процесі прийняття якого підприємці обирають найбільш
прибуткові та найменш ризикові альтернативи розвитку своєї діяльності.
Аналіз економічної літератури свідчить, що сфера визначень поняття «ризик
господарюючих суб'єктів» є дуже широкою
– від розуміння його у якості події, фактора і
небезпеки до таких загальних визначень як
економічна, об'єктивна чи / або суб'єктивна
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категорія. Це частково пояснюється багатоаспектністю ризику, який має у різних ситуаціях доволі протилежні риси та включає у
себе різні елементи. Важливим при дослідженні ризику є виявлення основних моментів, які є найбільш характерними, поперше, для ризику взагалі, і, по-друге – як
економічного ризику, характерного для
будь-якого суб'єкта господарювання.
Для теоретичного узагальнення визначення поняття «ризик» доцільно здійснити
групування за наступним діапазоном ототожнення визначення підходів щодо його інтерпретації за допомогою ключових слів.
1. Подія, небезпека – усвідомлена можливість небезпеки; можливість здійснення
небажаної події; подія, яка може відбутися
чи не відбутися; у випадку настання такої
події можливі три економічні результати –
негативний (збиток), нульовий, позитивний
(виграш, вигода, прибуток) [1; 2].
2. Ймовірність – настання ризикової
події, яка призводить як до позитивних, так і
негативних наслідків; ймовірність зазнати
збитки або втратити зиск (кількісно вимірювана невпевненість одержання відповідного
доходу або збитку); ймовірність того, що
події, які очікуються або не передбачуються,
можуть мати негативний вплив на здатність
суб'єкта господарювання продовжувати достатньо дохідний бізнес [3].
3. Невизначеність прийняття рішень –
об'єктивно існуюча невизначеність та конфліктність; об'єктивна категорія, притаманна
кожному економічному та фінансовому або
іншому рішенню незалежно від того, розуміє чи не розуміє цю ситуацію особа, яка
приймає рішення; суб'єктивна оцінка об'єктивної невизначеності настання випадкової
події; діяльність, пов'язана з подоланням невизначеності у ситуації неминучого вибору
[4 –7].
У загальному розумінні більшість науковців розглядають ризик як економічну категорію, об'єктивну категорію, суб'єктивну
оцінку об'єктивної невизначеності, об'єктивно – суб'єктивну категорію, характеристику
рішення. Виходячи із загальних положень
визначення ризику, можна об'єднати його
ключові характеристики за наступними напрямами:
– загроза несприятливого результату

одного очікуваного явища;
– об'єктивне явище у будь-якій сфері
діяльності, прояв відокремлених ризиків
(можливість настання певної несприятливої
події);
– ймовірність настання страхової події,
яка несе за собою як позитивні, так і негативні результати;
– подія, яка може відбутися чи не відбутися;
– негативне відхилення фактичних результатів від планових (ризик втрат, ризик
збитків);
– невизначеність настання випадкових
подій.
Звідси, якщо мова йде про економічний ризик підприємницької діяльності,
можна виявити його характерні риси за допомогою ризикових ситуацій, до яких варто
віднести:
– наявність економічної невизначеності;
– ймовірність наслідків та очікуваних
результатів;
– ймовірність виникнення збитків або
одержання додаткового прибутку;
– дія об'єктивних і суб'єктивних подій
(факторів).
Отже, ризикова ситуація – це економічна невизначеність настання ймовірнісних
несприятливих подій. Таке визначення ризикових ситуацій зумовлює розглядати ризик у контексті прийняття рішень. Український дослідник О. С. Олексюк зазначає, що
у будь-якій діяльності присутній фактор ризику, тобто невпевненість в ефективності
фінансових чи господарських операцій, неозначеність самої діяльності. На думку вченого, під поняттям «прийняття рішень» слід
розуміти «одноразовий акт вибору деякої
альтернативи з визначеної її множини»[5,
с.4–5]. За визначенням лауреата Нобелівської премії К. Дж. Ерроу, поняття «вибір»
містить цілий ряд можливостей. Вибір споживача залежить від його доходів і цін на
товари, які мають для нього різну корисність. Вибір продавця визначається сьогоднішніми цінами на ресурси та майбутньою кон'юнктурою ринку збуту [8, с.98].
Зазначимо, що альтернатива є невід'ємною
складовою проблеми прийняття рішень за
умов невизначеності – це варіанти дій, якщо
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немає з чого вибирати, то нема ні вибору, ні
невизначеності. Необхідно звернути увагу
на те, що визначення ризику в контексті
прийняття рішень ґрунтується на об'єктивній основі невизначеності, нечіткій інформації на момент його оцінювання та прийняття управлінських рішень [4, с.49–53].
Крім того, ризик має об'єктивну природу,
оскільки
він
є
формою
якіснокількісного вираження реально існуючої невизначеності. Суб'єктивність ризику виходить із того, що ризик завжди пов'язаний із
вибором обумовлених альтернатив і визначенням ймовірності їх результату [7, с.7].
Розуміння суб'єктивної природи ризику зумовлюється й тим, що в економіці діють реальні люди зі своїм досвідом, інтересами,
схильністю чи несхильністю до ризику [4,
с.54].
Отже, виходячи із того, що ризик є
формою вираження невизначеності настання
ймовірнісних подій і завжди пов'язаний із
варіантами дій та визначенням ймовірнісних
результатів, приходимо до розуміння ризику
як об'єктивно-суб'єктивної категорії.
Усвідомлення значущості ризику як
об'єктивно-суб'єктивної категорії дозволяє
визначити його ключові ознаки в економічній діяльності суб'єктів господарювання.
Ознаки ризику в сукупності мають висвітлювати його специфіку та дозволяти виокремлювати категорію ризику з-поміж інших економічних категорій.
Аналіз літературних джерел щодо ризику в економічній сфері дозволив виявити
його ознаки та об'єднати їх за такими напрямами [2; 7; 11–12]:
1. Всеосяжність ризику і його масштабність. Ризик як об'єктивна реальність
суб'єктів господарювання виникає внаслідок
соціально-економічних та політичних змін,
які можуть негативно впливати на діяльність і розвиток підприємницької діяльності,
що завжди сприймається фізичними й юридичними особами як ризик.
2. Неможливість вичерпно передбачити майбутнє економічних процесів, наприклад, зміни фінансово-економічної політики
країни.
3. Ризик зумовлюється необхідністю
подолання невизначеності для конкретного
суб'єкта господарювання.

4. Невизначеність зумовлює економічний ризик підприємницької діяльності,
який кількісно характеризується суб'єктивною оцінкою ймовірності, тобто очікуваного
максимального чи мінімального обсягу прибутку (збитку) від вкладення власного чи/та
позикового капіталу. Перш за все, економічний ризик підприємницької діяльності
полягає в невизначеності господарських
операцій, тобто невідомих зовнішніх обставин і перспективи їх змін.
5. Чим більшою є невизначеність господарських ситуацій у прийнятті рішень,
тим вищою є й ступінь економічного ризику, який розподіляється на припустимий,
критичний та катастрофічний. Під припустимим ризиком (Рд) розуміється ризик у
межах його середнього рівня відносно інших видів діяльності та інших суб'єктів господарювання (Р), тобто має місце нерівність: Рq < P. Під критичним ризиком (Ркр)
розуміється ризик, рівень якого вище середнього, але в межах максимально допустимих
значень ризику (Рmax) даного сектору економіки за визначеним видом діяльності: Pq
< Pkp <Pmax. Катастрофічний ризик (Ркат) –
це ризик перевищення максимальної межі
ризику (Рmax), яка має місце в окремій економічній системі; наявність катастрофічного
ризику пояснюється нерівністю: Ркат >
Pmax;
6. Необхідно розрізняти економічний
ризик як категорію та кількісну оцінку ступеня ризику за його показниками у фінансово - економічній сфері – чим вища ступінь
ризику, тим більшою мірою виявляється
об'єктивна необхідність страхування.
7. Під впливом факторів зовнішнього і
внутрішнього середовища та взаємодії об'єктивно-суб'єктивних чинників діалектично
змінюється в часі ступінь та структура складових ризику – чим вища взаємодія економічних, політичних, соціальних систем, тим
складнішою може бути структура ризику
(невизначеність, ймовірність настання несприятливих подій). Водночас, чим більша
невизначеність господарських операцій, тим
вища ступінь ризику.
Ознаки ризику підприємницької діяльності проявляються у відповідності із дією законів діалектики. Кожна з ознак ризику
є носієм відносно різних сторін економічних
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взаємовідносин, які протистоять одне одному, а разом забезпечують кількісний розвиток економічних відносин на ринку, який
веде до нової якості таких відносин – нова
якість цих відносин породжує нову кількість, яка, в свою чергу, веде до нової якості.
Так відбувається розвиток. Для підприємця
ухилятися від ризику означає відмову від
можливого прибутку, тобто від розвитку
підприємницької діяльності. Хто не ризикує,
той не має й прибутку.
Отже, в основі усіх підходів до визначення економічного ризику підприємницької діяльності та його ознак є невизначеність та ймовірність настання несприятливих подій, які взаємодіють між собою і є
складовими економічного ризику і визначають його структуру.
Необтяжених ризиком господарюючих суб'єктів практично не існує – невизначеність є першопричиною ризику підприємницької діяльності [4]. Ймовірність збитку,
невизначеність і необхідність покриття
можливих витрат спричиняє потребу в страхуванні як способу управління ризиком,
котрий передбачає передачу ризику на основі договору від однієї сторони – іншій, що
надає можливість юридичним і фізичним
особам відшкодовувати свої економічні витрати та втрати у випадку настання несприятливих подій. Для передачі економічного
ризику до ринку страхових послуг він повинен мати ознаки страхового ризику.
Серед множини визначень у літературних джерелах під страховим ризиком розуміється:
– об'єктивна невизначеність події, часто
небезпечної, яка приводить до збитку і тому
зумовлює до страхування [3, с. 685];
– подія, що має ознаки випадковості та
вірогідності настання, з приводу якої відбувається страхування [11, с.229];
– конкретний страховий випадок, тобто
певна небезпека, від якої проводиться страхування; ймовірність завдання шкоди життю, здоров'ю, майну страхувальника (застрахованого) в результаті страхового випадку; передбачувана подія, на випадок настання якої здійснюється страхування; частина вартості майна, неохопленої страхуванням; відповідальність страховика; об'єкт
страхування; вид відповідальності [12, с. 85].

Перш за все слід зазначити, що поняття «страховий ризик» у відомій літературі зі
страхування переобтяжено різним змістом.
Це зумовлює необхідність уточнення ознак
страхового ризику, що характеризують його
сутність та взаємозв'язок із головною ознакою страхування – зв'язком випадкових небезпечних подій з ймовірністю їх настання.
Ця головна ознака страхування пов'язана з
предметом діяльності страхових компаній,
які приймають на себе ризик тільки за випадковими подіями – сприятливі події не є
предметом діяльності страховиків. Термін
«випадкова подія» означає як передбачувані
події, так і ті, які можуть відбутися або ті,
які можуть і не відбутися. Таке визначення
випадкових подій співпадає з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ
IFRS B2), де визначено, що ризик є сутністю
договору страхування. Відповідно, щонайменше одне з перерахованого нижче, є невизначеним на початок дії договору страхування: чи відбудеться страховий випадок?;
коли він відбудеться?; яку суму страховику
доведеться виплатити, якщо він має відбутися? [9].
Такі питання розглядаються в теорії
ймовірності, акцентованої на класичний математичний підхід визначення випадковості,
де під подією (випадковою подією, можливою подією) розуміється всілякий факт,
який за результатами досвіду може відбутися чи не відбутися [13]. Поняття «випадкова
подія», «можлива подія», «подія» є однозначними, оскільки кожне визначення закінчується досить важливою фразою – «може відбутися чи не відбутися».
Зазначається, що страховий підхід до
визначення страхових подій не суперечить
наведеному в теорії ймовірності. У страхуванні випадковою визначають подію, яка є
несподіваним, ненавмисним, непередбачуваним випадком. Страхування забезпечує
захист саме від негативних наслідків, виникнення яких пояснюється випадковістю
подій [3, с.567]. Заздалегідь відома страхувальнику подія не підлягає страхуванню,
оскільки вона не є випадковою. Отже, випадковість подій є головною ознакою страхування.
Наступною важливою ознакою страхування є ймовірність настання випадкових
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В(А) – частота подій А (ймовірність);
N – кількість випадків, які спричинили
подію А;
M – загальна кількість випадків за
окремий період часу.
Ймовірність виміряється за шкалою
від 0,0 (подія неможлива) до 1,0 (подія на
100% може відбутися). Такі крайні межі
ймовірності не підлягають страхуванню,
оскільки кількісне визначення ймовірності
показує чисельну міру виникнення випадкових подій (вище 0,0 та менше 1,0), наслідком прояву яких є страховий випадок.
Згідно законодавству України, страховий ризик визначається як певна подія, на
випадок якої проводиться страхування і яка
має ознаки ймовірності та випадковості настання [10, ст.8]. Це визначення, на нашу
думку, потребує деякого уточнення терміну
«певна подія», до якої можна віднести, поперше, непередбачувану, достовірну, заздалегідь відому подію, яка завжди має відбутися – така подія не відноситься до страхового ризику; по-друге, передбачувана, випадкова, очікувана подія, яка може відбутися чи не відбутися, належить до страхового
ризику. Звідси, об'єкт страхування знаходиться на страховому ризику, як події, яка
повинна мати ознаки ймовірності і випадковості настання. Отже, у страховому законодавстві, на наш погляд, більшої наукової ко-

ректності набуває визначення страхового
ризику терміном «передбачувана подія».
Згідно ст.8 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про страхування» визначено, що страховим випадком є
«подія, передбачена договором страхування
або законодавством, яка відбулася, і з настанням якої виникає обов'язок страховика
здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі» [10,
ст.8]. Отже, передбачувана подія, яка відбулася (страховий випадок), не є страховим
ризиком. Такий висновок можна обґрунтувати логічною послідовністю ознак страхового ризику як об'єкта страхування (рис. 1).
Страхуванню підлягає тільки чистий
(страховий) ризик. Страхова теорія виділяє
спеціальні критерії, за якими страхові компанії приймають на свою відповідальність
страхові ризики [14, с.106]. На наш погляд,
такі критерії слід розмежовувати на основні
і додаткові.
1. Основні – це вартісні критерії страхового ризику, а саме:
– у випадку настання подій чистий ризик обов'язково спричиняє збиток; (цей критерій відповідає ризиковому, класичному
страхуванню);
– ризик, як передбачувана подія, повинен мати ознаки випадковості і ймовірності
їх настання;
– реалізація ризику і його наслідків
повинна бути статистично фіксована і об'єктивно вимірювана грошовими одиницями.
2. Додатковими критеріями страхового
ризику є:
– настання страхового випадку не повинно бути пов'язано з діями власника полісу;
– ризик при його реалізації повинен
охоплювати значну кількість однорідних
об'єктів, що дозволятиме застосовувати закон великих чисел і принципи страхової
компенсації;
– наслідки ризику не повинні бути катастрофічними;
– ризик повинен мати суб'єктивний характер, оскільки він пов'язаний із майновими інтересами страхувальників.
Слід зазначити, що тільки фактично
реалізований страховий (чистий) ризик
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подій, де поєднуються:
– математичне значення ймовірності;
– метод наукового пізнання кількісних
(не якісних) закономірностей випадкових
подій.
Розмежування наведених ознак страхування (ймовірність і випадковість) важливо не тільки з огляду на теорію страхування,
а й для теорії актуарних розрахунків, що поєднують теорію ймовірності та страхову математичну статистику, де використовується:
– статистична ймовірність для випадкових подій як сукупності однорідних ризиків, що дозволяє застосовувати в розрахунках закон великих чисел – стосовно не–
визначених подій такий закон не діє;
– частота подій як кількісне визначення ймовірності за формулою:
ܤሺܣሻ ൌ

ே
ெ

(1),

де:
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Передбачувана
подія
Випадковість і
ймовірність
подій

+

Потенційна можливість настання
подій

Наявність
страхового
ризику

Страховий ризик
Ні

Настання
страхового
випадку

Так

Страховий ризик
залишається випадковою і ймовірнісною подією

Перетворення
страхового ризику
в нову якість

Відсутність зобов'язання страховика
здійснити страхову
виплату власнику
полісу

Ризик діяльності
страховика

Наявність
зобов'язання страховика
здійснити страхову виплату власнику полісу

Рис. 1. Інтерпретація страхового ризику і його перетворень в нову якість
трансформується у страховий випадок, який
не відноситься до страхового ризику.
Висновки. Дослідження дозволило визначити, що страховий ризик – це передбачувана подія, яка має ознаки ймовірності та
випадковості настання і обов'язково спричиняє збиток. Страховий ризик є вартісним
виявленням ймовірної події. За сучасної теорії ризиків, економічні ризики можна визначати як об'єктивно-суб'єктивну категорію, що притаманна кожному економічному
рішенню та пов'язана з невизначеністю ситуації за умов обов'язкового (необхідного)
вибору альтернативних варіантів.
Страхуванню підлягає тільки чистий
(страховий) ризик як передбачувана подія,
котра має ознаки ймовірності та випадковості настання. Наявність страхового ризику
пояснюється випадковістю (подія з не сприятливими наслідками, котра може відбутися
чи не відбутися), небезпекою (потенційна

причина збитків), повідомленням про розміщення ризику на ринку страхових послуг,
де страховий ризик набуває вартісного вираження передбачуваної події, яка спричиняє збиток.
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Рассмотрена сущность понятия «экономический риск», обозначены основные характеристики рисковых ситуаций. Установлены составляющие страхового риска и выделены его
признаки. Приведена интерпретация страхового риска и форм его преобразования в новое
качество. Определены основные и дополнительные критерии страхового риска. Разделены
признаки экономического и страхового рисков.
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ситуаций, страховой риск, критерии страхового риска, вероятность страхового события.
The essence the concept of «economic risk» is considered, the key characteristics of risk situations are outlined. Components of insurance risk are defined and its features are determined. The
interpretation of insurance risk and its transformation to a new quality is presented. The basic and
additional criteria of the insurance risk are established. The signs of economic and insurance risk
are distinguished.
Keywords: economic risk, risky situation, insurance risk, characteristics of risk situations, insurance risk, criteria of the insurance risk, the probability of the insured event.
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УДК 336.711.001.86
БАНК РОЗВИТКУ ЯК ІНСТИТУТ ДОВГОСТРОКОВОГО ФІНАНСУВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Шаповал Ю. І., аспірантка, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,
shapovaljulia@ukr.net
Узагальнено зарубіжний досвід створення банків розвитку та розглянуто основні напрямки їх інвестиційної діяльності. Визначено потенційні переваги Державного банку розвитку України та виявлено основні ризики його функціонування. Обґрунтовано, що Державний банк розвитку може стати одним із перспективних інвесторів вітчизняної економіки,
який сприятиме збільшенню масштабів середньо- та довгострокового кредитування інвестиційних та інноваційних проектів в національній економіці.
Ключові слова: банк розвитку, Державний банк розвитку України, фінансування, переваги, ризики, напрямки інвестиційної діяльності.
Постановка проблеми. В останні роки економічна політика в країнах, що розвиваються, сприяла суттєвому нарощуванню

зовнішньої вразливості. Кредитний бум в
потоках капіталу, який розпочався з 2000-х
рр., породжує серйозні дисбаланси у націо-
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нальній економіці та створює небезпеку раптової зупинки та розвороту цих потоків. Ці
негативні процеси стають підґрунтям виникнення ризиків дестабілізації і зменшують
можливості України залучати зовнішні джерела фінансування, які вкрай необхідні для
створення конкурентоспроможної національної економіки. Нарощування вітчизняною
економікою конкурентоспроможності вимагає значних структурних трансформацій,
зокрема в частині переорієнтації інвестиційних потоків.
Як зазначалось багатьма дослідниками, Україна має значні прогалини в фінансуванні критично важливих галузей, зокрема, галузей інфраструктури, які необхідні для сприяння модернізації сільського господарства, розвитку промислового потенціалу. Це вимагає масштабного і довгострокового фінансування, яке навряд чи можна забезпечити через комерційні банки або завдяки ринкам капіталу. Як свідчить світовий
досвід, банк розвитку може стати важливим
інструментом активізації довгострокового
фінансування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необхідність створення банку розвитку вже тривалий час обговорювалася вітчизняними та зарубіжними дослідниками.
Роль такої банківської установи в процесах
фінансового забезпечення інвестиційних
процесах аналізували Даниленко А. І., Ісаєв
Ю. О., Гаркавенко В. І., Шелудько Н. М.,
Савлук М. І., Абалкіна А. А., Катасонов В.
Ю. та інші дослідники [1;2]. Однак, незважаючи на певний доробок, у світлі прийняття рішення про створення Державного банку
розвитку України виникає ряд проблем, які
потребують подальших досліджень і свого
вирішення.
Формулювання мети статті. Метою
даної статті є узагальнення світового досвіду функціонування банків розвитку, виокремлення основних напрямів їх інвестиційної діяльності, визначення потенційних
переваг і ризиків Державного банку розвитку України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Створення банків розвитку є широко
поширеною і успішно діючою практикою в
світі. Аналіз останніх досліджень дозволяє
виділити основні передумови створення бан-

ків розвитку, а саме: необхідність подолання
економічної кризи, відновлення виробництва у повоєнний період, сприяння
реструктуризації окремих галузей або секторів економіки, стимулювання інвестиційних процесів у межах державної промислової (структурної, інвестиційної) політики
країни [1, c. 322].
Наприклад, в Японії для повоєнного
відновлення економіки були створені Японський банк розвитку і Державна фінансова
корпорація розвитку Хоккайдо-Тохоку, які
в подальшому були скасовані, а на їх базі
утворено Банк розвитку Японії. На підставі
Закону про Банк розвитку Японії у 2008 році
він був перетворений в акціонерне товариство, єдиним акціонером якого є держава.
Протягом 5–7 років передбачається приватизація банку [2, c. 182]. Станом на 31.03.13
обсяг кредитів у сектори електроенергії, газу, тепла і води становив 2,8319 млрд. єн,
що становить 20,2% від загального обсягу
кредитування; в транспортну інфраструктуру – 2,8102 млрд. єн або 20,1%; в секторі
нерухомості – 1,6632 млрд. єн або 11,9%; в
медичний та соціально-культурний сектори
– 67,3 млрд. єн. З 2004 року Банк розвитку
Японії забезпечив фінансування більш ніж
371 екологічних компаній, з наростаючим
підсумком у розмірі 643,1 млрд. єн [3].
Бразильський банк розвитку (BNDES)
був створений у 1952 році з метою сприяння
розвитку промисловості та інфраструктури в
країні, та є основним фінансовим інститутом, що надає довгострокове фінансування,
а також виконує функцію експортного банку
Бразилії. Стратегічні пріоритети діяльності
BNDES визнаються федеральним урядом
Бразилії в залежності від пріоритетів розвитку економіки Бразилії:
в 1950-і рр. – інфраструктура транспорту, сталеливарна промисловість;
в 1960-і рр. – важка промисловість,
технологічний розвиток;
в 1970-і рр. – імпортозаміщення, сировинні галузі, оновлення промислового обладнання;
в 1980-і рр. – енергетика, сільське господарство, підтримка ринкових інтеграційних процесів в економіці;
в 1990-і рр. – приватна інфраструктура, експорт, управління приватизацією,
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міський і соціальний розвиток;
в 2000-і рр. – інфраструктура, структурні зміни в промисловості, експорт, розвиток соціальної сфери;
нині – технологічні інновації та політика сталого розвитку.
За своєю організаційно-правовою формою банк є федеральним державним унітарним підприємством і працює безпосередньо під керівництвом Міністерства розвитку, промисловості і зовнішньої торгівлі.
До складу групи BNDES входять чотири дочірні компанії: BNDESPAR – надання часткового фінансування; FINAME – фінансування виробництва та придбання машин та
обладнання; BNDES Limited, UK – підтримка бразильських підприємств за кордоном;
EXIM Brazil – кредитування зовнішньоторговельних операцій, надання державних гарантій за експортними кредитами, страхування експортних кредитів і угод від політичних та інших видів ризиків [4, c. 2]. До
речі, саме завдяки зусиллям цього банку літаки концерну Empresa Brasileira de
Aeronautica стали відомими у всьому світі.
Банк розвитку Китаю був створений в
результаті реформування державних і комерційних банків з метою забезпечення модернізації соціально-економічного розвитку
країни. Він функціонує у формі державної
акціонерної компанії, яка повністю належить державі. Банк бере активну участь у
фінансуванні проектів соціально-економічного розвитку країни в сферах інфраструктури, міського господарства, малого та середнього підприємництва, сільського господарства, а також спеціальних програм у
сферах освіти, охорони здоров'я та захисту
природи.
У рамках державної програми по виходу китайського бізнесу на світові ринки
банк створив п'ять фондів і три спеціалізовані керуючі компанії. Одним з таких фондів, заснованих у 2007 р., є Китайський
фонд розвитку Африки (CADFund). Він є
найбільшим фондом приватного капіталу,
що спеціалізуються виключно на інвестиціях в Африку. Перший етап капіталізації
фонду, здійснений Банком розвитку Китаю,
оцінюється в 1 млрд. дол. США. Надалі планується збільшити капітал до 5 млрд. дол.
США [5, c. 13].

Корейський банк розвитку був створений у 1954 р. з метою сприяння модернізації
та індустріалізації національної економіки.
За відносно короткий історичний період часу банк сприяв перетворенню Республіки
Корея в нову індустріальну країну. У жовтні
2009 р. була заснована Група Корейського
банку розвитку. Група складається з КБР і
його дочірніх організацій: Daewoo Securities
– банківські інвестиційні послуги, торгівля
на ринку цінних паперів, андеррайтинг;
KDB Capital – лізингові послуги, венчурне
фінансування, факторингові операції; KDB
Asset Management – управління активами,
трастові послуги, інвестиційний консалтинг;
Korea Infrastructure Investments Asset
Management – управління активами, інвестиції в проекти розвитку інфраструктури, проекти розвитку альтернативних джерел енергії [6, c. 3]. В процесі зміни пріоритетів економічної політики країни змінювалися і основні функцій Корейського банку розвитку
(табл.1).
Банк розвитку Королівства Нідерландів (FMO) був заснований у 1970 р. урядом
спільно з групою приватних компаній і
профспілкових організацій. Основним напрямком діяльності банку є надання довгострокових кредитів приватним компаніям і
фінансовим установам в країнах Азії, Латинської Америки, Африки та інших регіонах, що розвиваються. Банк має широкий
досвід фінансування проектів у сферах фінансів, енергетики та житлового будівництва. FMO інвестує як власні, так і державні
кошти.
FMO здійснює інвестиційну діяльність
через такі фонди:
– Фонд розвитку енергетики: фінансує
проекти у сфері енергозбереження, альтернативної енергетики. У 2010 р. через нього
було інвестовано 9 млн. євро;
– Фонд розвитку індустріальної бази: підтримує розповсюдження технічних і управлінських ноу-хау. У 2010 р. фонд розподілив
6 млн. євро;
– Фонд ринків, що розвиваються: надає
фінансування голландським малим і середнім підприємствам для здійснення інвестицій у країни. Розмір портфеля інвестицій
становить 90,5 млн. євро. У 2010 р. FMO інвестував 28 млн. євро;
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Еволюція основних функцій Корейського банку розвитку

Таблиця 1

Період

Функції

1950-і рр.

Фінансування післявоєнного
відновлення економіки

1960 – 1970 рр.

Фінансування розвитку експортного
потенціалу

1980-і рр.

Стимулювання розвитку експортноорієнтованих галузей

1990-і рр.

Підтримка розвитку великих
Національних корпорацій

Пріоритетні галузі
Базові галузі промисловості
(будівництво, металургія,
електроенергетика)
Експортні сектори економіки,
важка і хімічна промисловість
Автомобілебудування, електроніка,
важка і хімічна
Промисловість
Електронні компоненти
та інформаційні технології

Реструктуризація банківської системи

Базові галузі економіки

1998 р.
Азіатська фінансова
криза
2000 – 2007 рр.
2008 – 2010 рр. Світова фінансова криза

Стимулювання інноваційного
розвитку, венчурне фінансування
Стабілізація фінансового та валютного ринку,
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– Фонд розвитку інфраструктури: надає
довгострокове фінансування для інфраструктурних проектів в найменш розвинених і бідних країнах. У 2010 р. уряд Нідерландів збільшив свою участь у фонді, в результаті обсяг інвестицій FMO збільшився на
27 млн. євро [5, c. 16].Канадський банк розвитку бізнесу (КБРБ) має свою передісторію
створення у 1944 р. Сьогодні це – акціонерне
товариство зі 100-відсотковою державною
участю. Місія КБРБ полягає у сприянні
створенню та розвитку малих і середніх
підприємств за допомогою фінансової підтримки, включаючи венчурне фінансування.
Особливістю КБРБ є те, що він функціонує
як комерційний фінансовий інститут. Оскільки його основна діяльність приносить прибуток, він не фінансується з державного
бюджету. При цьому Уряд Канади щорічно
отримує від банку дивідендні виплати. За
2013 рік КБРБ надав фінансову підтримку
більш ніж 1060 підприємцям. Клієнти отримали кредити на суму 4,1 млрд. дол. США
через 9195 угод, що на 13,5 % більше порівняно з 2012 р. Чистий прибуток склав 441,5
млн. дол. США, у порівнянні з 504,7 млн.
дол. США в 2012 фінансовому році [7].
Африканський банк розвитку (АБР) був
заснований в 1964 році, щоб сприяти
економічному розвитку на всьому Африканському континенті, надаючи для цього фінансові ресурси. Власний капітал банку ста-

новить близько 100 млрд. дол. США. Країни-члени внесли лише 7,6 % від цієї суми,
але гарантують внесення 92,4 % за першою
вимогою. Під ці гарантії АБР здатний залучати кошти на світовому ринку облігацій.
Завдяки цьому банк має можливість розпоряджатися значними фінансовими ресурсами, але при цьому більшу частину в його
капіталі (майже 60 %) мають країни Африки. У 2012 році обсяг операцій склав 4,25
млрд. UA в порівнянні з 5,72 млрд. UA в
2011 році. Обсяг кредитів та грантів на багатонаціональні проекти склав 812 млн. UA
(22,5 %) [8].
Успішним досвідом можна назвати і
створення Банку розвитку Республіки Білорусь в 2011 році за указом президента для
фінансування державних програм і соціально значущих інвестиційних проектів. шляхом надання юридичним особам та індивідуальним підприємцям кредитів. В пріоритетному порядку здійснює кредитування
проектів, включених в державні програми
розвитку агропромислового комплексу,
створення чи розвитку високотехнологічних
виробництв. Вже в грудні 2012 року Банк
розвитку прийняв заборгованість 166 підприємств АПК за 254 кредитними договорами на 2,1 трлн. білоруських рублів. Одним з пріоритетних напрямків є фінансування державної програми розвитку молочної галузі, зокрема будівництва молочното-
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варних ферм та оснащення їх холодильним і
доїльним обладнанням.
За 2013 рік банк отримав прибуток у
розмірі 1,6 трлн рублів, з яких близько 30 %
(близько 500 млрд. рублів) було перераховано до державного бюджету. При цьому
рентабельність діяльності банку розвитку
становила 17,3 %, рентабельність активів –
5,4 %. З 4,4 трлн. рублів виданих за минулий
рік кредитів близько 3 трлн. рублів припало
на агропромисловий комплекс [9].
Якщо в Білорусії вдалося не тільки
зберегти, а й розвинути економічний потенціал, то в Казахстані цілком успішно створюються нові галузі. Однією з ключових
структур в цьому процесі є Банк розвитку
Казахстану (БРК), який було створено у
2001 році. БРК виступає одним з найбільших інвестиційних операторів державної
програми форсованого індустріально-інноваційного розвитку. За законом банк не має
права розподіляти чистий прибуток, який
спрямовується виключно на формування
резервів, у тому числі на формування резервного капіталу.
З початку діяльності за рахунок інвестицій БРК було реалізовано 69 інвестиційних проектів, створено 18 тис. постійних
робочих місць, залучено у економіку 11
млрд. дол. США. За 12 років роботи БРК
схвалив фінансування проектів на суму 11,6
млрд. дол. США. Щорічно до бюджету від
підприємств, введених в експлуатацію за
рахунок інвестицій від БРК, надходить 30
млрд. тенге податкових платежів. За фінансової підтримки БРК в експлуатацію введено 17 проектів державної програми форсованого індустріально-інноваційного розвитку вартістю 7,6 млрд. дол. США.
6 лютого 2014 року БРК виділив 27
млрд. тенге комерційним банкам для стимулювання кредитування бізнесу. Суть Програми полягає у видачі порівняно «довгих» і
«дешевих» грошей бізнесу через надання
фінансування БРК комерційним банкам. Завдяки особливому статусу, БРК має найвищі
кредитні рейтинги серед банків, що дозволяє йому залучати зовнішні та внутрішні
запозичення на найбільш вигідних умовах.
Далі БРК кредитує комерційні банки під 7,9
% річних. Банки, у свою чергу, фінансують
проекти приватного сектора. Суми позик

для суб'єктів приватного підприємництва
складуть від 500 млн. до 4,5 млрд. тенге.
БРК, у свою чергу, зосередиться на фінансуванні великих індустріальних та інфраструктурних проектів вартістю від 4,5 млрд. тенге (30 млн. дол. США) [10].
Крім того, в Казахстані у 2008 році було створено АТ «Фонд національного добробуту Самрук-Казина» для управління
належними йому пакетами акцій національних інститутів розвитку, національних компаній. Фонд володіє 100-% або мажоритарною долею в стратегічних казахстанських
компаніях, які ведуть діяльність у ключових
галузях економіки, таких як електроенергетика, нафтогазовий сектор, гірничо-видобувна промисловість, транспортна та інші галузі. Сукупні консолідовані активи групи
складають більше 50% ВВП Казахстану.
«Самрук-Казина» забезпечує 27% податкових доходів, 6% всіх робочих місць та інвестиції на рівні близько 7%–10% ВВП на рік.
У період світової економічної кризи
уряд і «Самрук-Казина» увійшли в капітал
низки великих казахстанських банків, а також надали підтримку в реструктуризації
заборгованості деяких з них.
Робота «Самрук-Казина» побудована
на сприянні в реалізації політики Фонду та
участі в реалізації закупівель. Починаючи з
2009 року, в Правилах закупівель постійно
збільшувалась кількість пільг і преференцій
для вітчизняних товаровиробників і постачальників.
Утвердження Фондом програми сприяння модернізації діючих та створення нових виробництв було націлено на синхронізацію інвестиційного та закупівельного процесів. Для цих цілей в структурі Холдингу
функціонують дві спеціалізовані організації:
«Самрук-Казина Контракт» і «Самрук-Казина Інвест».
За сприяння компаній Фонду казахстанськими підприємствами за 3 роки освоєно виробництво близько 3 тисяч найменувань постійно запитуваної імпортозамінної
продукції. За участю «Казакстантеміржоли»
організовано 22 нових виробництва, в тому
числі введені в експлуатацію заводи з випуску тепловозів за технологією General Electric
і пасажирських вагонів в Астані, а вантажних вагонів в Екібастузі [11].
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Успішне функціонування Банку розвитку Казахстану та «Фонду національного
добробуту «Самрук-Казина» сприяли тому,
що у 2013 році Казахстан посів 55-те місце
за рівнем підприємництва і можливостям ведення бізнесу та поліпшив свою позицію на
сім пунктів, в порівнянні з 2012 роком [12].
Країни БРІКС теж прийняли рішення
про створення банку розвитку 26–27 березня
2013 року. Капітал банку складе 100 млрд.
дол. США. Створення банку розвитку направлено на надання коштів для розвитку
інфраструктурних проектів. Це необхідний
крок, оскільки сьогодні країни БРІКС втрачають позиції лідерів економічного зростання у світі.
Спільним для більшості банків розвит-

ку є те, що такі банки стали «корисними». В
основному вони спеціалізуються на пільговому фінансуванні інвестиційних проектів. Їх головним завданням є створення умов
для економічного зростання і стимулювання
інвестицій.
Незважаючи на виявлені відмінності,
активність і успіх банків розвитку залежать
від виконання вимог, зазначених на рис. 1.
Банк розвитку реалізує свої цілі через такі
основні напрямки діяльності – табл. 2. Основні напрямки діяльності кожного банку
розвитку можуть бути визначені як пріоритети, навколо яких банк функціонує. Як
правило, вони охоплюють всі або деякі з наступних елементів:

Ціль: досягнення
бажаного результату
розвитку
Основні напрямки діяльності
Вимоги: ефективне управління стійка політика та регулювання

Рис.1. Піраміда функціонування банку розвитку [13, c. 11]
Основні напрямки діяльності банку розвитку
Напрямок
діяльності

Ціль

оцінка

проект

співпраця

інвестор

залучення

капітал

виробничий
сектор
Фінансова
полегшити
криза
Джерело [13, c. 12]
підтримка

Таблиця 2

Механізм
Унікальною характеристикою банків розвитку, є те, що вони розглядають можливість фінансування проектів не тільки з урахуванням фінансової окупності,
а й звертають увагу на економічний і соціальний вплив на розвиток.
Надаючи довгострокове фінансування, банк розвитку є ключовим елементом в
забезпечення капітальних ресурсів для проектів з періодом у 20 або 30 років,
що характерно для інфраструктурних проектів.
Діючи в якості каталізатора, банк розвитку може допомогти залучити іноземних інвесторів, гарантів, регіональних та міжнародних фінансових установ.
Технічна допомога стає все більш важливою частиною діяльності банку розвитку для підтримки продуктивного сектору та експортні галузі.
Банк розвитку може запропонувати антициклічне фінансування, забезпечуючи
ресурсами кредитні ринки і ринки капіталу під час кризи.

– фінансування інфраструктури: забезпечується за допомогою об'єднання середньо- та довгострокових державних і приватних фінансових ресурсів. Як правило, більшість країн гостро потребує фінансування

інфраструктури і таке кредитування становить більшу частину діяльності такої установи як банк розвитку;
– інші види фінансування: короткострокове фінансування, сек'юритизація, синдика-
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ція;

– підтримка виробничого сектору реалізується для підтримки структурних змін
відповідно до стратегії розвитку, а також
для створення сприятливих умов для поліпшення якості і конкурентоспроможності товарів і послуг на внутрішньому та світових
ринках.
Державний банк розвитку України має
стати банком першого рівня. Він буде займатися рефінансуванням комерційних банків для реалізації довгострокових інвестиційних проектів. Місія Державного банку
розвитку полягає в створенні сприятливих
умов для розвитку економіки України через
сприяння розвитку інноваційної та інвестиційної діяльності і підтримку вітчизняного
товаровиробника. Державний банк розвитку, по суті, буде виконувати роль внутрішнього інвестора.
Єдиними клієнтами Державного банку розвитку будуть виключно юридичні
особи, які хочуть отримати довгострокові
інвестиції на розвиток свого бізнесу. Тобто,
він не буде працювати з фізичними особами.
Основними завданнями Державного
банку розвитку є:
– середньо- та довгострокове кредитування банків на поворотній основі з метою реалізації державних цільових програм, що забезпечують економічне зростання;
– середньо- та довгострокове кредитування суб’єктів господарювання на поворотній основі, що реалізують інвестиційні
проекти та проекти соціально-економічного
розвитку у пріоритетних галузях економіки;
– залучення внутрішніх та зовнішніх фінансових ресурсів для реалізації державних
цільових програм, у тому числі під державні гарантії;
– співпраця з міжнародними фінансовими
організаціями з питань залучення коштів, а
також реалізації інвестиційних проектів та
проектів соціально-економічного розвитку
[14].
Отже, на Державний банк розвитку
покладаються функції з фінансування суспільно значимих проектів. Україна вже має
кілька проектів на загальну суму 600 млн.
грн. («Укравтодор», «Укргідроенерго»), які

можуть бути профінансовані за рахунок
коштів Українського банку реконструкції та
розвитку [15].
Основним же джерелом фінансування
діяльності Державного банку розвитку буде
держава. Кабінет міністрів України передав
Міністерству фінансів повноваження з
управління корпоративними правами держави в Українському банку реконструкції та
розвитку в червні 2013 року. Держава в особі Міністерства фінансів України отримала
пакет акцій УБРР на суму 117,993 млн. грн.,
що становить 99,9945% статутного капіталу
банку [16]. Тобто, основним джерелом фінансування інвестиційних проектів буде
статутний капітал УБРР, який сформований
за рахунок коштів Державного бюджету
України. Крім того, у 2014 році Міністерство фінансів України випустить облігації
внутрішньої державної позики на суму 5
млрд. гривень, які внесуть до статутного капіталу УБРР [17]. Також, кредитні ресурси
Державного банку розвитку формуватимуться за рахунок коштів, залучених на
внутрішньому та зовнішньому фінансових
ринках, в тому числі під державні гарантії.
Ще одним джерелом кредитних ресурсів Державного банку розвитку є кошти, залучені від юридичних осіб, які приймають
участь у реалізації інвестиційних проектів
та кошти МФО.
Однак функціонування Державного
банку розвитку в Україні пов'язане з певними ризиками.
Особливістю Державного банку розвитку є той факт, що йому надається більше
функцій з довгострокового кредитування.
На нього не поширюються вимоги, встановлені Національним банком України, щодо
обов’язкових економічних нормативів та
лімітів відкритої валютної позиції, нормативів обов’язкового резервування коштів.
Проте, це ставить під сумнів можливість належного функціонування Державного банку
розвитку.
Існують ще ризики того, що Державний банк розвитку створить конкуренцію
звичайним комерційним банкам за рахунок
демпінгу кредитних пропозицій. Адже існуючі банки і так із задоволенням кредитують кредитоспроможні підприємства з
рентабельними проектами.
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Також важливою передумовою успішного функціонування Державного банку розвитку України є об’єктивний відбір проектів для фінансування, усунення корупційної складової, адже, в Україні вже давно постала необхідність у створенні простих і
прозорих умов ведення господарської діяльності. При відборі інвестиційних проектів
пріоритет не може бути відданий «пролобійованим» проектам, оскільки в протилежному випадку бюджетні кошти будуть використані неефективно.
Висновки. Основною передумовою
створення банків розвитку в країнах була

необхідність у довгостроковому, недорогому і масштабному фінансуванні національної економіки. Сьогодні ця обставина
залишається важливою через наявність потреби в такому фінансуванні інфраструктури
і ряду низькоприбуткових галузей економіки, а також малих і середніх підприємств.
В Україні сьогодні є кілька галузей,
куди іноземці побоюються вкладати гроші,
адже для інвесторів важливими показниками є висока прибутковість, безпека ведення бізнесу та перспектива розвитку. Іноземні інвестори не впевнені, що вкладені
ними кошти повернуться до них знову.
Установа банку розвитку може стати важливим інститутом у забезпеченні економічного
розвитку в найближчі десятиліття. Джерелом фінансових ресурсів Державного банку
розвитку України будуть бюджет і залучені
фінансові ресурси під державні гарантії. Основне завдання банку розвитку – надання
практично відсутніх в Україні на сьогодні
довгострокових кредитів. Їх одержувачами
повинні стати стратегічні сектори вітчизняної економіки та високотехнологічні галузі.
Підводячи підсумки аналізу світового
досвіду створення банків розвитку, слід відзначити наступне: по-перше, найчастіше
банки розвитку орієнтуються у кредитуванні
галузевим принципом, обираючи при цьому
перспективні технологічні проекти. У зв'язку з цим роль банку розвитку в національній
економіці може бути досить значною.
Державний банк розвитку може стати
одним із основних інвесторів вітчизняної
економіки, сприяючи збільшенню середньота довгострокового кредитування інвестиційних та інноваційних проектів, залученню
довгострокових зовнішніх інвестицій, розвитку співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та інститутами розвитку
інших країн, підтримці структурних змін в
економіці, модернізації підприємств, розвитку банківської системи.
Таким чином, в майбутньому перед
Державним банком розвитку України постане серйозна проблема залучення коштів для
реалізації кредитних програм активізації
економіки України.
Перспективами подальших досліджень
у даному напрямі є визначення додаткових
шляхів залучення коштів для реалізації кре-
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Незадовільний фінансовий стан УБРР
вказує на те, що можливою є ситуація, за
якої один державний банк буде реорганізований в інший, проте активізації довгострокового кредитування не відбудеться. Про це
свідчать дані з рис. 2 і 3, згідно з якими станом на 1 січня 2014 р. активи УБРР склали
128,927 млн. грн., за цим показником він посідає останнє місце серед банків України.
УБРР веде два роки поспіль збиткову діяльність. Так, за 2013 рік банк отримав збиток в
розмірі 407 тис. грн.. Збитки швидко зменшили капітал банку. Станом на 1 січня 2014
року регулятивний капітал УБРР становив
100,056 млн. грн. при нормативному значенні 120 млн. грн., рентабельність активів
0,07%. Все це вказує на неефективність використання ресурсів і капіталу УБРР.
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Рис.2. Динаміка активів УБРР, 01.01.2011 –
01.01.2014, тис. грн. [18]
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Рис. 3. Динаміка фінансових результатів
УБРР, 01.01.2011 – 01.01.2014, тис. грн. [18]
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дитних програм активізації економіки України.
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Обобщен зарубежный опыт создания банков развития и рассмотрены основные
направления их инвестиционной деятельности. Определены потенциальные преимущества
Государственного банка развития Украины и выявлены основные риски его
функционирования. Обосновано, что Государственный банк развития может стать одним из
перспективных инвесторов отечественной экономики, который будет способствовать
увеличению масштабов средне- и долгосрочного кредитования инвестиционных и
инновационных проектов в национальной экономике.
Ключевые слова: банк развития, Государственный банк развития Украины,
финансирование, преимущества, риски, направления инвестиционной деятельности.
The foreign experience of establishing development banks is generalized. The main directions
of investment activity of development banks are considered. The potential advantages and risks of
operation of the State development bank of Ukraine are defined. It is proved that the State development bank can become one of perspective investors in domestic economy to promote the increase
in average and long-term crediting of investment and innovative projects.
Keywords: development bank, State development bank of Ukraine, financing, advantages,
risks, directions of investment activity.
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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ВПРОВАДЖЕННЯ
ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ КРІПЛЕННЯ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК
НА ВУГІЛЬНИХ ШАХТАХ
О. Г. Вагонова, д. е. н., професор, sasha.g.b@yandex.ua,
В. І. Прокопенко, д. т. н., професор, vasil@ukr.net,
А. В. Кириченко, к. е. н., доцент,
ДВНЗ «Національний гірничий університет»
Удосконалено методичний підхід до вибору інноваційної моделі кріплення гірничих
виробок на вугільних шахтах. На основі співставлення дисконтованих витрат та прибутку
протягом життєвого циклу обладнання, обґрунтовано тривалість функціонування кріплення і
термін його заміни. Запропоновано обчислювати економічну ефективність застосування інноваційних засобів кріплення гірничих виробок з урахуванням їхньої ліквідаційної вартості.
Ключові слова: вугільна шахта, гірнича виробка, металеве кріплення, життєвий цикл,
інновація, витрати, прибуток, економічна ефективність, ліквідаційна вартість.
Постановка проблеми. Сучасний стан
розвитку вугільної галузі в Україні не є задовільним, незважаючи на те, що за останні
роки вдалося стабілізувати щорічний видобуток вугілля на рівні 80 мільйонів тонн.
Кризовий стан галузі обумовлений складними гірничо-геологічними умовами відпрацювання вугільних пластів та старінням
шахтного фонду, яке є наслідком недостатнього обсягу коштів, які спрямовуються на
модернізацію засобів виробництва. Технічні
нововведення є важливим засобом підвищення економічної ефективності вугільних
шахт і, перш за все, за рахунок реалізації
таких
новаторських
тенденцій,
як:
− вибір раціональної схеми ведення очисних
робіт відповідно до гірничо-геологічних
умов експлуатації технологічного устаткування;
− високий рівень технології й ефективності
гірничопідготовчих робіт.
Однак, впровадження інновацій у вітчизняному виробництві поряд з досягненням високого економічного ефекту на конкретних підприємствах супроводжується певними негативними наслідками для економіки в цілому. Зокрема, це пов’язано із
впливом зовнішньоекономічного фактора.
Жодна з розвинутих країн світу, які успішно використовували зарубіжні науковотехнологічні розробки для здійснення інновацій у власній економіці, не робила цього

за рахунок знищення власного наукового
потенціалу. В цих країнах розуміли, що без
вітчизняної науки справжнього прогресу
досягти неможливо. Дослідження демонструють, що країнам, котрі не мають власної
розвиненої наукової бази, дедалі важче долати труднощі, пов'язані з впровадженням
революційних технологій, які ґрунтуються
на новітніх досягненнях науки [1]. В усіх
нових індустріальних країнах інтенсивно
реалізується політика, спрямована на створення власного розвиненого науковотехнічного потенціалу, здатного не тільки
сприймати й адаптувати запозичені з-за кордону технології і нововведення, але й генерувати власні.
Ґрунтовний аналіз інноваційного розвитку економіки за «стратегією запозичень»
була здійснена І. Єгоровим, О. Поповичем
та В. Соловйовим, які наголосили, що питання щодо орієнтації вітчизняного виробництва переважно на використання сучасних технологій, які розроблені в інших країнах світу, потребують принципового вирішення [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На зарубіжних шахтах питанням проведення підготовчих виробок, підтриманням їх у
стійкому стані приділяється серйозна увага з
боку вітчизняних науковців [3]. Не тільки
техніка, але й оптимізація технології та ремонту, постійно впливають на продуктив-
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ність проведення та тривалість служби виробки. До аналізу динаміки продуктивності
включають впровадження нових дорогих
конструкцій кріплення для управління гірським тиском у виробках, що піддаються високим навантаженням. Це стає можливим
тільки завдяки впровадженню нової техніки
спільно з модулями системи «ощадливе підтримання у стійкому стані» та ремонту, а також використанню методичних підходів до
безперервного підвищення продуктивності
праці за системою «ощадлива технологія».
Економічний тиск майбутніх років вимагає
подальшої концентрації гірничопідготовчих
та очисних робіт, що можливо тільки на основі високої швидкості проходки і високої
якості кріплення виробок.
На думку Л. В.Байсарова, з різноманіття завдань щодо поліпшення показників вугледобування на шахтах України варто виділити невідкладне − збільшення темпів й обсягів проведення виїмкових виробок при
одночасному зниженні витрат на їх експлуатацію [4]. Головне полягає в тому, щоб забезпечити стійкість виробок, яка тісно пов'язана з економічним фактором. А. І. Демченко та М. А. Ільяшов відзначають, що витрати на підтримання виробок у стійкому
стані в деяких випадках перевищують вартість їх проведення 5. Автори дійшли висновку про економічну доцільність повторного використання виробок. На думку
А. Ф. Борзих і С. Н. Княжевого, традиційні
способи закріплення підготовчих виробок в
більшості випадків не забезпечують їх повторного та маловитратного використання
6.
Н. В. Гаврилов, Б. Г. Нікішичєв, С. І.
Лавров дослідили шляхи зниження матеріальних та трудових витрат на кріплення і
утримання підготовчих виробок [7]. При
порівнянні різних типів кріплення автори
пропонують враховувати його безремонтність та багатократність використання, а
також технологічність при зведенні й демонтажі. Під час переходу гірничих робіт на
більші глибини вугільних пластів ремонтопридатність кріплень повинна бути підвищеною.
Формулювання мети статті. Загалом,
на думку авторів статті, вирішенню технологічних і економічних проблем інновацій-

ного розвитку процесів підземного видобування вугілля і, зокрема, гірничопідготовчих
робіт з боку науковців та виробничників
приділено достатньо уваги. У той же час
дослідження термінів використання новітнього або повторного кріплення гірничих
виробок замість того, що експлуатується,
тривалості його служби з урахуванням етапів життєвого циклу, витрат на видобування
вугілля при застосуванні різних засобів закріплення виробок виконані у постановочному виді, не містять детального обґрунтування рекомендацій. Тому метою дослідження, результати якого викладено в статті,
є вдосконалення методичного підходу до
планування обсягів впровадження кріплення
нового технічного рівня (НТР) для проведення, утримання та відновлення робочого
простору підготовчих виробок в процесі їх
експлуатації. Доцільні обсяги кріплення
обумовлюються, виходячи з його дисконтованих витрат та прибутку протягом життєвого циклу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Перш за все слід удосконалювати
засоби гірничопідготовчих робіт по параметрах надїйності й ресурсу, що мають підтримувати виробки в дієздатному стані.
Значна глибина залягання вугільних пластів,
важкі гірничотехнічні умови експлуатації
призводять до того, що навіть підготовчі
виробки, виймальні штреки, уклони втрачають стійкість та потребують ремонту вже на
стадії їх проходки, тобто до початку видобувних робіт. Західно-Донбаський наукововиробничий центр «Геомеханіка» розробив
різні моделі металевих кріплень КМП нового технічного рівня, що відрізняється рядом
істотних переваг у порівнянні з кріпленням,
які застосовують сьогодні 8. За розрахунками авторів, застосування кріплень, запропонованих «Геомеханікою», забезпечує триваліший час стійкого стану виробок, більшу
швидкість проведення підготовчих виробок
і менші витрати на їх закріплення та ремонт,
передусім, на перекріплення виробки для
відновлення її робочого простору (табл. 1).
Гірнича виробка, як і будь-який основний засіб виробництва, за міцністю, потужністю, геометричними розмірами та ін.,
загалом, за певними умовами виконання
процесу, для якого вона призначена, має
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певний ресурс. Залежно від етапів життєвого циклу, які визначають умови проведення
й експлуатації, виробка має певний ресурс,
вимірюваний тривалістю служби. Цей ресурс буде вимірятися, насамперед, терміном
експлуатації кріплення. Звичайно, протягом
часу служби виробки повинен бути використаний ресурс зведеного кріплення. Такий

підх ід з абез печуватиме ш ах ті найменш і витрати на кріпильні роботи. Причому, модель
кріплення, що використовується, впливає не
тільки на витрати для зведення кріплення та
утримання його у стійкому стані, але й на
витрати для виконання основних та допоміжних процесів видобування вугілля, а також
його подальшого транспортування.
Таблиця 1
Витрати на гірничопрохідницькі та ремонтні роботи
при різних типорозмірах кріплення, грн/пог. м

№
з/п
І.
1.
2.
ІІ.
1.
2.

3.
ІІІ.
1.
2.

Види робіт
Проведення
Кріплення
Вартість установки
Утримання
Перекріплення
Підривання ґрунту
до 1200 мм
до 1000 мм
до 500 мм
Вартість нового перекріпленя
Всього, в т.ч.:
Кріплення: І(1+2)+ІІ(3)
Підтримка і ремонт:
ІІ (1+2)

АП315,5

Виймальний штрек
КМП
АП3А3 Р2
18,3

4420
336

2880
252

3888
130

5084
172

4420
434

4060
352

10422

1128

8720

564

4640

0

1672
428

1672
428

1020
740
296

0
800
296

1772
0

1772
0

4420
21698
9176

482
6842
3614

2604
17398
6622

0
6916
5256

1480
12746
6334

0
6184
4412

12522

3228

10776

1660

6412

1772

Визначимо термін служби гірничої виробки залежно від моделі кріплення, прийнятої для її зведення. З цією метою
встанови-мо сумарні витрати на видобування вугілля. Ці витрати (грн./міс.) можуть
бути розраховані за виразом:
Вв  Вб . в  Втр  Вгпр  Вкр  В р  Воб , (1)

де: Вб .в – витрати безпосередньо на видобування вугільної маси;
Втр – витрати на транспортування вугілля з лави по гірничим виробкам;
Вгпр , Вкр  витрати, відповідно, на гірничопрохідницькі та кріпильні роботи;
В р – витрати на ремонт і утримання

КМП
А5C-18,7

Бортовий ходок
АП3КМП
15,5
А3 Р2

трат Вв перебувають в тій або іншій залежності від моделі кріплення, що обумовлює
певні витрати Вкр . Ці залежності можна записати у вигляді:
Вб . в МК , Втр МК ,..., Воб МК  , Вкр МК  ,

де: МК – модель кріплення, вибрана
для закріплення виробки. Внаслідок зазначеної залежності доданки можуть або зменшуватися, або збільшуватися. Але якщо
протягом етапу експлуатації виробки модель
кріплення не змінюється, то зміна доданків
буде постійною величиною. Виключенням є
витрати В р на ремонтні роботи, які за часом

виробки в стійкому стані;
Воб – витрати на облаштування виробки, у тому числі рейкової дороги.
Перераховані у виразі (1) складові ви-

будуть збільшуватися. Ця зміна витрат показана на рис. 1.
Розглянутий приклад закріплення підготовчої виробки однією із трьох можливих
моделей кріплення. Якщо використовується
перша найдешевша модель МК  1 , то після
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закінченняя часу Т p .1 деякі елем
менти кріпллен-

ня, окремі рам
ми почнутьь виходити з ладу й

Рис. 1. Графіки
и, що демон
нструють з міну витраат на видоб
бування вуггілля при заастосуванні різзних засобіів закріплен
ння гірничи
их виробокк
треба будее їх ремонттувати. Том
му витрати Вв .1
почнуть ззростати. Можна
М
дляя закріплеення
виробки п
прийняти кріплення 2ої модделі
МК  2 – більш міцне,
м
маси
ивніше, ал е й
більш дороге. До поч
чатку ремон
нтних робітт це
кріплення у порівняянні з 1и
им кріплен
нням
працює трриваліший час
ч Т p .2 , од
днак ці робооти,
хоча й піззніше, при
и подальшій
й експлуаттації
штреку прризведуть до підвищен
ння витрат Вв .2
на видобуування вугіілля. Така ж законом
мірність змін
ни витрат Вв .3 буде спостерігати
с
ися,
якщо для закріпленн
ня виробки буде застоосоМК  3 – наайпотужніш
вана 3тя модель М
ша з
розглянути
их, але й наайдорожча.
З ри
ис. 1 витікаає, що в деякий
д
мом
мент
плуатації ви
иробки доціл
льно перейтти із
Т кр .1 2 експ
кріплення МК  1 наа кріпленняя МК  2 : витрати Вв .2 при подалльшій експл
луатації штрреку
будуть мен
нше витратт Вв .1 . Череез якийсь чаас у
момент Т кр .2  3 витратти Вв .2 стан
нуть більшее витрат Вв .3 і це свідчитьь про доцілььність перехходу
із кріпленн
ня МК  2 на
н кріпленн
ня МК  3 . Для
ухвалення доцільностті переходу
у із кріплеення
однієї модделі на іншуу необхідно
о мати відпповіді на такі п
питання:
1) якк довго сллугуватиме виробка піісля
зведення ккріплення іншої
і
модел
лі;
2) в який мірі згідно з життєвим
ж
ццик_________________________________________
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лом
м використтаний експплуатаційн
ний ресурсс
кріплення, що
о зведене у виробці;
3) на ск
кільки (відссотків) виконана аморористанням
м
ртизація витрат, пов'язанних із вико
дію
ючого кріпл
лення;
4) яка ліквідаційн
л
на вартістьь основнихх
засобів, що ро
озміщені у виробці наа момент їїї
пер
рекріпленняя металевиими арками
и іншої мо-дел
лі;
ф
ввпроваджен
ння новогоо
5) хто фінансує
кріплення як інноваційни
і
ий захід.
Розглянуто можлииві рішенн
ня зазначе-них
х питань. Нехай
Н
терм
мін служб
би виробки
и
стаановить Т в , а ресурс кріплення − Т кр . Як-що Т в  Т кр , то виробкаа буде повністю аморля її настуупного утри
имання поо
тизована, дл
заккінченні сттроку Т кр потрібнее зведенняя
новвого кріпл
лення, яке може при
извести доо
під
двищення потонної
п
сттавки й ам
мортизацій-них
х відрахув
вань. За раахунок лік
квідаційноїї
вар
ртості раніше викорристаного кріпленняя
відрахування можуть ббути зниж
жені. Якщоо
різн
ниця Т в  Т кр  не веелика, то вварто роз-глянути доці льність зб ереження наявногоо
кріплення шлля хом його посиленого ремон ту.
Коли Т в  Т кр , варртість виро
обки також
ж
буд
де повністю
ю перенесеена на обсяяг видобу-тогго вугілля. Оскільки ресурс крііплення нее
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буде викоористаний повністю,
п
то
т в порівннянні з поперреднім варііантом засттосоване крріплення маттиме вищуу ліквідаціійну варті сть,
що варто вврахувати при
п визнач
ченні потоннної
ставки ам
мортизації. Якщо гір
рнича вирообка
(штрек) сллужить доссить довго
о, то для їїї закріпленняя й утриман
ння в стійк
кому стані може бути заастосованаа лише одна модель М
МК
потужногоо (важкогоо) кріпленн
ня, коли ййого
ресурс достатній за терміном служби шттреку. Може бути також
ж використана інша модель МК спрощеноого кріплен
ння, однак виробку проотягом перріоду експл
луатації трреба
буде переекріпляти декілька разів
р
(рис. 2).
При виборрі моделі кріплення
к
варто
в
вихоодити з умовви, що витррати на кр
ріпильні й ремонтні рооботи за пееріод відпр
рацювання запопасів вугіілля, підготтовлених виробкою,
в
винні бути
и найменш
шими.
Коли
и порівню
юються оп
писані модделі
кріплення, то вибір однієї
о
з них
х визначаєтться
виконанняям умови:
Тв
1
( В в гпр .t  В в кр .t  В в рt  В в об .t ) 


(1  Е
Е) t
t 1

nк


i 1

Tкi



t T

к ( i 1)1

л
л
л
л
(Вгпр
.t  Вкр.t  В рt  Воб.t ) 

1
 0,
(1  Е )t

де: В , Вкрв .t , В рtв , Вобв .t − витрати, відповідно,
в
,
на гірничопр
рохідницьккі роботи, зведенняя
кріплення, йо
ого ремонт та утримаання, обла-шту
ування вир
робки при ввикористан
нні важкогоо
кріплення, грн
н./рік;
л
л
Вгпр .t , Вкрр .t , В рtл , Вобл .t − те ж при викорис-в
гпр . t

нні легкого кріплення,, грн/рік;
тан
Е – ефективніссть альтер
рнативногоо
вкл
ладення кош
штів, частка
ка од./рік;
nк – кіл
лькість етаппів викорисстання лег-когго кріпленн
ня для підтрримання штреку
ш
про-

i

1
,
2
,
...,
n
тяггом терміну
у його служ
жби
к ;
в
,
Т к i 1 , Т kik – поточчний рік, відповідно,
поч
чатку й зак
кінчення i –ого етапу
у викорис-тан
ння новітньього легкогоо кріпленняя протягом
м
пер
ріоду експл
луатації вирробки (для 1ого ета-пу Т к i 1  0 ).

Рис. 2. Гррафіки змін
ни сумарни
их витрат нна зведенняя кріплень й утриманння гірничих
х виробок
протягом
м часу їх екссплуатації
и витрати на
н видобувн
ні роботи в ччасі
Коли
відпрацюввання вугільної ділянк
ки змінюютться
так, що в момент Т крр .1 2 слід ввводити зам
мість
наявного ккріплення М
МК  1 нов
вітнє кріплеення
МК  2 , а потім череез якийсь час
ч замість ззведеного крііплення МК
К  2 – нов
вітнє кріплеення
МК  3 , то закономіррним буде питання,
п
чии не
краще післля кріпленн
ня МК  1 відразу перрейти на кріпллення МК  3 . Момен
нт зазначенного
переходу ввизначаєтьсся рівністю
ю витрат В в .1 і
идобуванняя вугілля, а потім Вв .2 і
Вв .2 на ви

йнятих модеелях кріплеення. Мож-Вв .3 при прий
ливво необхідн
но також ррозглянути умову, заа
яко
ою досягаєтться рівністть витрат Вв .1 й Вв .3 .
На рішення цього питаання значн
но впливаєє
факктор часу. Його впллив підвищ
щується зіі
збіл
льшенням тривалостіі використтання кріп-лен
ння, що зв
ведене у ви
виробці. Таакож вартоо
врааховувати, що вичерппання експл
луатаційно-го ресурсу
р
вик
користаногго кріпленн
ня призведее
до різкого під
двищення ввитрат за уссіма додан-кам
ми виразу (1
1).
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У раазі дешевш
шого кріпл
лення МК
К 1
де: Т к .1 2 – ек
кономічно доцільна межа
м
пере-порівняноо із кріпленням МК  2 знижеення
ход
ду із кріп
плення МК  1 на кріпленняя
 П в.12 витрат наа видобуввання вугіілля МКК  2 (триввалість викоористання));
идобуванняя
Вв .1 , Вв .2 – собіввартість ви
складе (ри
ис. 3):

 П в.1 2 

Т к .1 2

 (В
t 1

в .2

 Вв .1 ) 

1
,
(1  Е) t

(2)

вуггілля при використан
в
нні, відповідно, кріп-лен
нь МК  1 і МК  2 .

Рис. 3. Графік до
о визначенння межі виккористанняя окремих ззасобів
закріпленння гірничи
их виробок

Аналлогічним шляхом
ш
виззначають гграК 3
ничні умоови застосування кріплення МК
при обмееженні трривалості застосуваання
кріплень МК  1 і М
МК  2 . У кожному виміни кріплеення необх
хідно врахоовупадку зам
вати те, щ
що на прид
дбання нового кріплеення
потрібні ккошти, і харрактер джеерела фінаннсування мож
же істотно вплинути на
н доцільніість
прийняттяя того або іншого ріш
шення стоссовно порядкку впровад
дження й освоєння
о
іннно-

вац
цій для під
двищення еефективноссті відпра-цю
ювання вугіл
льних діляннок.
Підсумо
овуючи вищ
щенаведен
не, слід за-знаачити насттупне. Прии впровадженні тієїї
або
о іншої інн
новації етаппи інвестуввання, під-нессення та зр
ростання заалежать од
дин від од-ногго. Ці етапи у часі моожуть бути
и виконаніі
різн
ним чином
м і тому поотребують на станов-лен
ння етапу зрілості ррізної сум
ми коштів..
Три
ивалість еттапу зрілоості, коли підприєм-ствво отримуєє основнуу частину прибутку,,
зал
лежить від тривалостті служби інновацій-ногго продукту, яке впрооваджуєтьсся (у дано-му випадку від терміну служби но
ового кріп-лен
ння). Подаальші етаппи життєво
ого циклуу
про
одукту (спааду, реінвеестування та повтор-ногго зростання) будутьь обумовл
лені, окрім
м
інш
ших фактор
рів, також фактором часу, про-тяггом якого продовжууватимутьсся названіі
етаапи. Ця тр
ривалість ппов'язана із змістом
м
сам
мих етапів, але вона у той же час залежитьь
від тривалостті первиннних етапів життєвогоо
цикклу, починааючи з інвеестування.
Отже, еттапи життєєвого циклу
у пов’язаніі
між
ж собою фаактором чаасу, тобто тривалістьь
одн
ного з них
х може вплливати на тривалістьь
інш
ших етапів,, а якщо таак, то мож
жна стверд-жуввати, згідн
но з виразоом (3), що
о розподілл
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Якщ
що після досягнення граничної
г
ттривалості наявне кріп
плення МК
К  1 проддовжують ви
икористовувати, то в порівняннні з
витратами
и Вв .2 при використанні кріплеення
МК  2 п
подорожчан
ння у суміі

З

в .12

ви-

добуванняя вугільноїї маси дорівнюватимее:
Т гр .12
1
( Вв.1  Вв.2 ) 
,
(3)
 Зв.12 t 
(1  Е ) t
Т к .12

де: Т гр .1 2 − межа пеереходу дію
ючого у вирробці кріплен
ння на новве економічно доцілльне
кріпленняя (граничнаа тривалістть використтання).
З ви
икористанн
ням виразу
у (3) ця м ежа
визначаєтьься з рівності:
 П в.12   Зв.12
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етапів у часі визначатиме витрати на впровадження інноваційного продукту і прибуток від цього впровадження. Ефективність
інновації протягом життєвого циклу слід
оцінювати з використанням дисконтованих
оцінок суми виробничих витрат на випуск
продукту, включаючи витрати на освоєння
новітніх техніки й технології, та прибутку як
майбутньої вартості грошової суми, отриманої протягом періоду використання продукту. Перевищення сумарних результатів над
сумарними витратами визначається як сума
ефектів за весь розрахунковий період. Якщо
кріплення НТР впроваджується за інвестиційним проектом, то чистий дисконтований
дохід для постійної норми дисконту обчислюється за формулою:
Тс

ЧДД   ( Д t  Bt ) 
t 0

1
 Кс ,
(1  Е )t

(4)

де Д t – дохід від продажу вугілля з виробничої дільниці, що досягається на t −му році
життєвого циклу кріплення;
Bt – витрати на видобування вугілля,
за винятком капітальних вкладень (інвестицій), здійснювані на t −му році;
E – припустима для інвестора норма доходу на капітал (норма дисконту);
Tc – тривалість терміну служби продукту, що використовується (шахтного кріплення);
K c – сумарні капітальні вкладення,
пов’язані з придбанням та зведенням кріплення у виробці.
Величина капітальних вкладень визначається сумою:

міну від магістральних виробок підготовчі
виробки слугують протягом значно меншого
періоду (як правило, не більше 5–6 років) і
капітальні вкладення на їх кріплення, його
ліквідаційна вартість у витратах на гірничопрохідницькі роботи складають значну
частину. Порядок розподілу інвестицій і
виробничих витрат у часі життєвого циклу
кріплення тут відіграє важливу роль, що
обумовлює необхідність їх дисконтування.
Висновки. 1. Етапи життєвого циклу
гірничої виробки пов’язані між собою фактором часу таким чином, що розподіл етапів
у часі визначає рівень витрат на впровадження кріплення нового технічного рівня
(НТР) і прибуток від цього впровадження.
2. Термін служби гірничої виробки
залежить від моделі та ресурсу її кріплення.
Граничний термін служби однієї моделі
кріплення визначається з урахуванням залишку часу служби гірничої виробки після
зведення другої моделі кріплення, а також
можливості її подальшого закріплення третьою моделлю. Доцільність впровадження
кріплення НТР обумовлена співставленням
дисконтованих витрат та прибутку від його
зведення протягом життєвого циклу у порівнянні з традиційним кріпленням.
3. Економічну ефективність застосування інноваційних засобів закріплення гірничих виробок слід встановлювати з урахуванням їхньої ліквідаційної вартості. Ця вартість порівняно з ліквідаційною вартістю
виробок при традиційному закріпленні дозволяє знизити суму витрат на гірничопрохідницькі роботи на 10–15% й більше.
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Усовершенствован методический подход к выбору инновационной модели крепления
горных выработок на угольных шахтах. На основе сопоставления дисконтированных затрат
и прибыли, получаемой на протяжении жизненного цикла оборудования, обоснованы продолжительность функционирования крепления и сроки его замены. Предложено определять
экономическую эффективность использования инновационных способов крепления горных
выработок с учетом их ликвидной стоимости.
Ключевые слова: угольная шахта, горная выработка, металлическое крепление, жизненый цикл оборудования, инновации, затраты, прибыль, экономическая эффективность, ликвидационная стоимость.
Methodical approach to the selection of innovative models of mine workings supports in the
coal mines is improved. Based on the comparison of discounted costs and profits earned over the
life cycle of the equipment, such parameters as operation time and replacement time are grounded.
The cost-effectiveness of using innovative ways of mine workings support is proposed to determine
with regard to their realizable value.
Keywords: coal mine, mining, armature, equipment life cycle, innovation, cost, profit, economic efficiency, realizable value.
Рекомендовано до друку д. е. н., проф. Амошею О. І.

Надійшла до редакції 24.02.14 р.

УДК 658.589
ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГІРНИНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО
КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Л. Г. Соляник, к. е. н., доцент, ДВНЗ « Національний гірничий університет», l.g.s@ua.fm
У статті проаналізовано нинішній стан та тенденції інвестування на підприємствах
гірни-чо-металургійного комплексу України в контексті вирішення проблем його
економічного розвитку. На основі виявлених переваг та недоліків окреслено умови щодо
розробки та забезпечення реалізації ефективної інвестиційної стратегії підприємств гірничометалургійного комплексу.
Ключові слова: інвестиції в основний капітал, ступінь зносу основних засобів, джерела фінансування.
Постановка проблеми Промислова
галузь займає 46% загального обсягу інвестицій реального сектору економіки
України [1, 2]. Вугільна та металургійна
промисловість є базовими галузями сучасної економіки України та провідними
галузями її промисловості, які перебувають в складних умовах розвитку, спричинених як негативним впливом світової

фінансово-економічної кризи й посилення
міжнародної конкуренції, так і наслідками
тривалого технологічного відставання й
складних інституційних перетворень в
країні. Вугільна та металургійна промисловість взаємопов’язані та мають багато
спільних рис. Так, їх об’єднують зв’язки
по лінії «виробництво – споживання».
Металургійні комбінати споживають біль-
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ше 35% готової продукції вугільної продукції, а вугільні підприємства, в свою
чергу, є значними споживачами металопродукції, що сприяє формуванню вертикально інтегрованих компаній на основі
диверсифікації металургійного і вугільного виробництв та створення гірничометалургійного комплексу. («Метінвест
Холдинг, ПрАТ «Донецьксталь – металургійний завод» та ін. Як свідчить практика,
саме у вертикально-інтегрованих компаніях
металургійного сектору (Метінвест, ІСД та
ін.) виявилися сильніші позиції на ринку
металопродукції завдяки наявній можливості максимально знизити сировинну складову
в собівартості продукції.
Більшість підприємств обох галузей
створені понад 40 років тому. Незважаючи на процеси інноваційних перетворень й
модернізації, які відбуваються в основному на крупних підприємствах, більшість
підприємств гірничо-металургійного комплексу перебувають у стагнації, обумовленою дією численних зовнішніх й внутрішніх факторів, серед яких особливе місце посідають чинники, пов’язані з фінансовим забезпеченням відтворення основних фондів підприємств та організацією
інвестиційних процесів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам визначення механізмів
регулювання інвестиційно-інноваційних
процесів на національному й міжнародному рівнях, обґрунтування вибору джерел інвестування в умовах трансформації
фінансового ринку нині приділяється
значна увага вітчизняними економістами
(Амоша О. І., Гріньов В. Г., Вовченко А.
Р. [3], Бизов В Ф.[4], Кабанов А. І., Вовченко А. Р., Чуприна Е. С. [5] та ін ). Проте
залишаються недостатньо розробленими як
у теоретичному, так і в практичному аспектах питання, пов’язані із раціональним використанням інвестиційних ресурсів, посиленням регуляторного впливу держави на
інвестиційно-інноваційну діяльність підприємств, мінімізацією впливу ризиків на результати інноваційної діяльності з урахуванням сучасних тенденцій інвестування
підприємств.
Формулювання мети статті. Метою
даної статті є комплексний аналіз ниніш-

нього стану та виявлення основних тенденцій інвестування підприємств гірничометалургійного комплексу України в контексті вирішення проблем його економічного розвитку. На основі виявлених переваг та
недоліків окреслення умов щодо розробки
та забезпечення реалізації ефективної інвестиційної стратегії підприємств гірничометалургійного комплексу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розробка ефективної інвестиційної
стратегії підприємств гірничо-металургійного комплексу можлива тільки на основі урахування тенденцій інвестування
підприємств та визначення відповідності
якості інвестиційних процесів в галузі сучасним вимогам ринку щодо можливостей
використання фінансових інструментів.
Нинішній стан металургійного комплексу України характеризується технологічним відставанням порівняно з розвинутими країнами Європи та світу, відсталою
структурою виробництва, недосконалістю
структури металопродукції. Так, у металургійному комплексі в загальному обсязі випуску частка безперервного розливання сталі склала 53,5% у 2011 р., що нижче рівня
розвинутих країн (93%). У структурі випущеної металопродукції висока частка напівфабрикатів, катанки та арматурної сталі,
тобто продукції з низькою доданою вартістю. Сумарні енерговитрати на виробництво
чавуну, сталі та прокату на українських металургійних комбінатах приблизно на 30%
вище, ніж на сучасних підприємствах країн
Євросоюзу, Індії та Китаю. Як відзначають
фахівці, лише третина технологічних схем
металургійних процесів В Україні відповідає світовим показникам [6], що обумовлює
значне відставання за основними технікоекономічними показниками від металургії
розвинутих країн.
Такі негативні тенденції розвитку спостерігаються і в добувній промисловості
України, де на сьогодні функціонують 250
компаній, у структурі яких діє 145 шахт, із
них 43 – недержавні. Серед найбільш значимих негативних чинників, що гальмують
розвиток вугільної галузі, доцільно виділити
такі:
– погіршення гірничо-геологічних
умов вуглевидобутку за умов низьких тем-
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пів технічного оновлення виробництва;
– повільні темпи реструктуризації та
інституційних перетворень в галузі;
– неконкурентний внутрішній ринок
гірничошахтного устаткування, що стримує
процеси інноваційного оновлення виробництва;
– низький рівень інноваційної актив-

ності та інноваційного розвитку, що спричиняє низьку економічну ефективність підприємств галузі.
Важливою проблемою промисловості
України залишається старіння основних виробничих фондів, знос яких поступово зростає і станом на початок 2012 р. склав 75,3%
(рис.1).
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Рис.1. Динаміка показників ступеню зносу основних засобів у промисловості 2002–2012 рр.
(розраховано за: [1])
Така ж проблема має системне значення для розвитку гірничо-металургійному
комплексу України, де також спостерігається високий ступінь зношення основних фондів і відставання технічного рівня металургійної та вугільної галузей від кращих світових досягнень, що наочно відображають
показники фондоозброєності, ступеню зносу
і коефіцієнту оновлення основних фондів
підприємств цих галузей, представлених на
рис. 2–4. Так, у сфері видобутку паливноенергетичних корисних копалин ступінь
зносу основних фондів підприємств досяг

майже 50% і має негативну тенденцію до
зростання. Тому технічна озброєність праці
в більшості працівників вугільної промисловості суттєво не змінюється, що не дає
поштовху для кардинальних змін продуктивності праці як одного з основних чинників економічного зростання підприємства.
Аналогічні висновки можна зробити
щодо стану матеріально-технічної бази металургійного виробництва, де ступінь зносу
основних фондів надзвичайно висока (до
60%), а 30% основних засобів виробництва
має понаднормовий термін виробництва [3].
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Рис. 2. Динаміка показників ступеню зносу і коефіцієнту оновлення основних фондів
підприємств вугледобувної та металургійної промисловості
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Рис. 3. Динаміка показника фондоозброєності праці на підприємствах вугледобувної промисловості (розраховано за: [2])
Динаміка показника фондоозброєності праці у фактичних цінах на підприємствах металургійної промисловості зростає,
але враховуючи випереджальні темпи росту
цін на основні виробничі фонди, можна
стверджувати, що реальна фондоозброєність
праці суттєво не змінюється (рис. 4).
Фондоозброєнність,
тис. грн
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Рис. 4. Динаміка показника фондоозброєності праці на підприємствах металургійної
промисловості (розраховано за: [2])
Проведені дослідження свідчать про те,
що основні засоби виробництва вже не
Обсяг інвестицій,
млн. грн
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забезпечують ефективне й інтенсивне виробництво, належну продуктивність праці
через високий ступінь зносу основних
фондів та відсутність інвестиційної стратегії розвитку у довгостроковій перспективі
більшості
підприємств
гірничо-металургійному комплексу. Обумовлено це, на
наш погляд, не націленістю їх власників на
підвищення ефективності виробництва шляхом впровадження наукомістких технологій
через переслідування інших цілей, зокрема,
досягнення мети монополізації грошових
потоків.
Як відомо, розвиток підприємства в
процесі функціонування неможливий без
інвестиційних вкладень в оновлення, модернізацію та розширення виробництва,
тому успішна інвестиційна стратегія є
важливою складовою його корпоративної
стратегії. Забезпечення реалізації визначених в інвестиційній стратегії цілей розвитку підприємств передбачає вибір та
обґрунтування напрямів інвестування за
критеріями мінімізації ступеня ризику,
максимізацію прибутку та забезпечення
конкурентних переваг за основними техніко-економічними показниками. Саме тому в
контексті розвитку підприємства необхідно розглянути і проаналізувати динаміку
обсягу капітальних інвестицій за напрямками. Динаміка зміни обсягу і структури
капітальних інвестицій на українських
підприємствах за 2002–2012 роки зображена на рис. 5.
Отже, як бачимо, починаючи з 2002
року відбувалося поступове збільшення
обсягу інвестицій в основний капітал підприємств. З 2002 року по 2008 рік спостерігається зростання обсягу інвестицій як
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Рис. 5. Динаміка зміни обсягу і структури капітальних інвестицій на українських підприємствах за 2002–2012 роки [1]
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за всіма видами економічної діяльності на
200508 тис. грн., так і у промисловість на
62967 тис. грн. (рис. 6). Фінансова криза
2008 року негативно вплинула на їх інвестиційну активність: обсяги прямих інвестицій в економіку Україну скоротилися і в
2009 році склали всього 36,2 відсотка від
аналогічного періоду попереднього року,
українські банки перестали надавати кредити і, згідно з оцінками експертів, тільки
в червні-липні 2009 року «пройшли дно
кризи». Як наслідок, фінансова криза призвела до економічної кризи у всіх галузях
Обсяг інвестицій, млн.
грн
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національної економіки. Незважаючи на
помітне після кризове пожвавлення економічної ситуації в країні, обсяги інвестування ще досить низькі в порівнянні з
аналогічними показниками 2007 та 2008
років. Протягом 2008–2009 років відбувся
різкий спад суми інвестицій, але вже на
початку 2010 року ситуація покращилась.
Порівняно до 2009 року обсяг інвестицій
за всіма видами економічної діяльності
зріс на 19315 тис. грн., а у промисловість
– на 900 тис. грн.
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За всіма видами економічної діяльності
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Рис. 6. Динаміка інвестицій в основний капітал за всіма видами економічної діяльності та
промисловістю (у фактичних цінах; млн. грн) [1]

%

За динамікою індексів інвестицій в
основний капітал за всіма видами економічної діяльності та промисловістю
(рис.7.) з 2002 року по 2003 рік спостерігається зростання, але з 2004 року по 2005
рік відбулося погіршення цих показників
на 29,4% та на 20,8% відповідно. Продовж
2005–2007 рр. спостерігається покращення цих показників, але з 2007 р по 2009 р.
– зниження індексів інвестицій в основний капітал за всіма видами економічної
діяльності та промисловістю на 70,5% та
на 59,4% відповідно. З 2009 року по 2010
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помітно пожвавлення впровадження інвестицій в основний капітал за всіма видами економічної діяльності та промисловістю.
На долю промисловості в структурі
загальних інвестицій в основний капітал
за видами економічної діяльності у 2012
році припадає 35%, у т.ч. у добувну промисловість 10,7% від загальної суми інвестицій (Рис.8).
З 2002 року по 2008 рік спостерігається
підвищення інвестицій в основний капітал добувної промисловості (рис. 9.).
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Рис. 7. Динаміка індексів інвестицій в основний капітал за всіма видами економічної діяльності
та промисловістю (відсотків до попереднього року) [1]
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Рисс. 8. Структтура інвести
ицій в осноовний капітал за видам
ми економіччної діяльно
ості
у 20112 році (від
дсотків) [1]
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Починаючи з 2009 р., відбувається відновлення інвестування в основний капітал підприємств добувної галузі.
Серед джерел фінансування капітальних інвестицій у 2008 році найбільшу питому вагу займає фінансування за рахунок
власних коштів підприємств та організацій –
59%. Фінансування за рахунок кредитів та
інших позик дорівнює 16%, коштів іноземних інвесторів – 3%, державного бюджету –
6%, місцевих бюджетів – 5%, інших джерел
фінансування – 4%, коштів населення 7%. У

2009 році порівняно до 2008 року спостерігається зростання фінансування за рахунок
власних коштів підприємств та організацій –
до 67%, а починаючи з 2010 року – зниження фінансування за рахунок власного капіталу до 58,6%, місцевих бюджетів – до 3,4
%, коштів населення до 7,3%, що обумовлено негативною дією світової фінансовоекономічної кризи на функціонування підприємств всіх галузей економіки України та
реальні доходи населення.

Таблиця 1
Динаміка капітальних інвестицій в Україні за джерелами фінансування (тис. грн.) [1]

Капітальні інвестиції
Усього у фактичних цінах, млн. грн.
В т.ч. за рахунок
коштів державного бюджету
коштів місцевого бюджету
власних коштів підприємства
коштів банків та інших позик
коштів іноземних інвесторів
коштів населення на будівництво
власних квартир
коштів населення на індивідуальне
житлове будівництво
інших джерел фінансування

2006
148972

2007
222679

2008
272024

2009
192878

2010
189061

2011
259932

2012
293692

9605
6732
89136
21257
5094
7019

15077
9370
130515
33904
7251
9879

15403
12498
161277
42981
8087
9495

8361
5914
127435
25587
8209
4796

10952
6368
114964
23336
4068
4654

18395
8801
152279
42324
7196
4470

17141
9149
175424
50105
5041
3651

5110

8549

11589

5502

16176

15103

21975

5019

8134

10744

7074

8543

11364

11206

Фінансування за рахунок кредитів та
інших позик навпаки збільшилося до 16,3 %,
державного бюджету – до 7,1%, сума коштів
іноземних інвесторів почала зростати, досягнув 2,8%. Сума коштів з інших джерел фінан-

сування майже не змінилася і дорівнювала
4,3% (рис.11).
Таким чином, дослідження динаміки
інвестицій в основний капітал підприємств
та джерел інвестування дозволяють зробити

Рис. 11. Структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування у 2012 році [1]
висновки, що процеси приватизації, які забезпечили входження у вугільну та металургійну галузі великих міжнародних компаній,
обумовили позитивні зрушення в розвитку
досліджуваних підприємств шляхом підви-

щення їх інвестиційної та інноваційної активності. Капітальні інвестиції розглядаються
керівництвом підприємств як пріоритетний
напрям інвестування. Негативним є відсутність фінансових інвестицій, що свідчить
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про не ефективне функціонування підприємства на фондовому ринку. Як наслідок, у
підприємства відсутні можливості щодо
отримання додаткового інвестиційного доходу у процесі користування вільними грошовими активами, а також їх проти інфляційного захисту. В теперішній час більше
уваги потрібно приділяти використанню
можливостей фінансового ринку щодо формування інвестиційних ресурсів підприємства, придбання фінансових інвестицій, які
передбачають купівлю патентів, ліцензій,
ноу-хау, без чого підприємство не може забезпечити високу конкурентоспроможність
продукції як на національному, так і на між-

народному рівнях.
Слід відзначити, що у великих металургійних компаніях за останні роки теж відбулися певні технологічні зрушення та здійснювалися заходи з підвищення конкурентоспроможності продукції і ефективності
діяльності на основі реалізації сучасних інноваційних проектів. Але в умовах фінансової кризи інвестування процесів модернізації та технічного переоснащення металургійних підприємств різко скоротилося: річний обсяг інвестицій в основний капітал у
2009 р. порівняно з 2007 р. зменшився на
41%, а прямих іноземних інвестицій – майже в 3,5 рази табл. 2).
Таблиця 2
Інвестування металургійної галузі

Види економічної діяльності
Металургійне виробництво
та виробництво готових
металевих виробів
Промисловість (довідково)

Зведено за: [1;9]

2007

Річні обсяги інвестицій
в основний капітал, млн грн*
2008 2009 2010 2011 2012

11234 10503 6683

5161

9037

8530

2007

156,2 240,2

64341 76618 57658 58558 75808 87847 1893

В 2011–2012 рр. відзначається зростання інвестицій: в перерахунку на 1 тонну
виробленої сталі, питомі інвестиції в I півріччі 2012 р. виросли до 23,8 дол. в порівнянні з 14,9 дол. в I півріччі 2011 р. і 22,5
дол. в цілому за 2011 р. Найбільші інвестиційні ресурси у технічне переозброєння в
цей період направляли: «АрселорМіттал
Кривой Ріг» – 736,8 млн. грн., Алчевський
металургійний комбінат – 371,2 млн. грн.,
металургійний комбінат ім. Ілліча – 487,1
млн. грн., «Енергомашспецсталь» – 330,4

Річні обсяги прямих іноземних
інвестицій, млн дол. США**
2008 2009 2010
2011
2012

48,5

44,7

383,3

6084,2

6157

969,3 766,2 15238,6 17166,7

млн. грн. [6]. Однак на більшості підприємств процеси модернізації тривають повільно, а обсяги інвестування в галузь недостатні для необхідних структурних зрушень.
Не сприяли підвищенню ефективності та
фінансової стійкості підприємств гірничометалургійного комплексу інноваційні процеси, що відбувалися у галузях. Незначна
кількість упровадження нових технологічних процесів у вугледобувне виробництво
не забезпечила його модернізацію на інноваційній основі (табл.3).

Таблиця 3
Упровадження нових технологічних процесів на підприємствах вугледобувної та металургійної промисловості у 2007 – 2012 рр.
Види економічної діяльності
Видобуток паливно-енергетичних корисних копалин
Металургійне виробництво
Джерело: [6]

На державних підприємствах упровадження інновацій майже відсутнє, що підтверджує необхідність здійснення кардинальних інституційних перетворень в галузі. [6;7]. Інноваційна активність підприISSN 2073-9982, Економічний вісник, 2014, №2

2007
5
58

2008
10
101

2009
3
84

2010
14
82

2011
18
110

2012
19
115

ємств обох галузей одна з найнижчих в
промисловості (рис.13). В сфері видобутку
паливно-енергетичних ресурсів інноваційна активність підприємств є дуже низькою
і майже не змінилася протягом останніх
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Рис. 13. Поширеність інноваційної діяльності на підприємствах вугледобувної та
металургійної промисловості у 2005–2011рр. (розраховано за: [9])
років. Так, в 2005 р. питома вага підприємств, що здійснювали інноваційну діяльність складала 4,3% до загальної кількості
підприємств галузі, в 2009 р. – 3,4%, а в
2011 р. – 6,3% (рис.15) [6; 9].
Для металургійної промисловості характерним є більш активне упровадження
нових технологічних процесів на підприємствах, але їх незначна кількість ( у 2005 р. –
13,3%, у 2011 р. – 15,2% підприємств галузі
здійснювали інноваційну діяльність) теж не
може вирішити проблеми інноваційної перебудови металургійного виробництва та
забезпечити його високу ефективність, про

що свідчить наявність від’ємного фінансового результату діяльності у значної кількості підприємств галузі (рис.14). У 2010–
2011 рр. вітчизняні металургійні підприємства в більшості працювали зі збитком. Сукупний збиток до оподаткування вітчизняних сталеливарних компаній за 2011 р. склав
375 млн. дол. (практично на рівні 2010 р.).
Але слід зауважити, що показники сировинного сектора ГМК України виявилися кращими, ніж металургійного, а у гірничорудних підприємств – найкращі за всі двадцять
років, завдяки зростанню в 2011 р. цін на
залізорудну сировину на 50–55% [6].

Рис. 14. Фінансові результати від операційної діяльності підприємств гірничометалургійного комплексу (розраховано за: [1; 9])
Висновки Проаналізовані показники
дають підставу негативно оцінити обсяги та
якість інвестування у гірничо-металургійний
комплекс України. Інвестиційних ресурсів,
вкладених в його розвиток, недостатньо

для багатократної активізації інвестиційних процесів, адекватних потребам його
структурної перебудови і модернізації,
набуття ними інноваційного вектору. На
більшості підприємств процеси модернізації
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надзвичайно уповільнені, не дивлячись на
деякі техніко-технологічні зрушення, які
відбуваються, в основному у великих компаніях. Низький інноваційний розвиток підприємств гірничо-металургійного комплексу
в значній мірі підтримує низький рівень попиту на науково-технічні розробки, що зумовлено застарілою матеріально-технічною
базою багатьох підприємств для сприйняття
нових технологій. Таким чином, можна зробити висновок про відсутність ефективної
корпоративної стратегії розвитку, у тому
числі інвестиційної стратегії більшості підприємств гірничо-металургійного комплексу, яка базувалася б на інноваціях, нових
моделях управління та підвищення ефективності.
Забезпечення подальшого розвитку
гірничо-металургійного комплексу можливе
за умови його швидкої і ефективної перебудови шляхом суттєвої модернізації підприємств галузі відповідно до Комплексної
Державної цільової науково-технічно програми розвитку та реформування гірничометалургійного комплексу України на період до 2020 р. Метою державної політики в
інвестиційній сфері повинно стати створення сприятливих нормативно-правових та
господарських умов діяльності для інвестування у відтворення основних виробничих
фондів підприємств. До стратегічних завдань забезпечення принципово нового технічного рівня розвитку підприємств належать: здійснення кардинальних інституційних перетворень в галузі, підвищення ефективності амортизаційної політики для збільшення внутрішнього інвестиційного потенціалу вуглевидобувних підприємств, розробка механізмів прискореної амортизації
активної частини виробничих фондів; забезпечення ефективного використання інвестиційних ресурсів, удосконалення їх відтворювальної та технологічної структури; проведення незалежної позавідомчої експертизи
інвестиційних проектів. Фінансовою основою здійснення інвестицій для технічного
переозброєння підгалузі повинно стати активне впровадження змішаного фінансування інвестиційних проектів на основі акумулювання коштів самих підприємств, одержаних від реалізації продукції як на внут-

рішньому, так і зовнішньому ринках; залучення коштів інвестиційних та інноваційних
фондів, приватних вітчизняних та іноземних
інвесторів, заощаджень населення та інструментів фінансового ринку тощо. Подальші дослідження удосконалення інвестування у гірничо-металургійний комплексу
повинні відбуватися у напряму вирішення
стратегічних завдань щодо підсилення регуляторної ролі держави в умовах повністю
приватизованих підприємств шляхом запровадження низки законодавчих актів з координації заходів зі структурної перебудови
підгалузі та проведення виваженої науковотехнічної політики, посилення програмного
підходу при вирішенні питань з модернізації
на інноваційних засадах.
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В статье проанализировано современное состояние и тенденции инвестирования на
предприятиях горно-металлургического комплекса Украины в контексте решения проблем
его економического развития. На основе виявлених преимуществ и недостатков обозначены
условия по разрабоке и обеспечению реализации ефективной инвестицийонной стратегии на
предприятиях горно-металлургического комплекса.
Ключевые слова: инвестиции в основной капитал, степень износа основных средств,
источники финансирования.
Current status and trends in investment at enterprises of mining and metallurgical complex of
Ukraine are analyzed in the context of problem solving in terms of its economic development. Conditions for development and for ensuring the effective implementation of the investment strategy of
mining and metallurgical complex are outlined based on the identified strengths and weaknesses.
Keywords: investment in fixed assets, the degree of depreciation, funding sources of financing.
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО
ОБЛАДНАННЯ З УРАХУВАННЯМ ОПТИМІЗАЦІЇ СПОСОБУ ЗМІШУВАННЯ
МЕТАЛУ
О. М. Бондарчук, к. т. н., доцент, Криворізький економічний інститут,
ДВНЗ «Криворізький національний університет», om_bond@ukr.net
О. В. Чайка, студентка, ДВНЗ «Криворізький національний університет»
У статті розглянуто технологічну необхідність та економічну ефективність модернізації
основних засобів на металургійних підприємствах України. Досліджена оптимізація способу
змішування металу в сталерозливних ковшах на прикладі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».
Доведено економічну ефективність модернізації, заснованої на впровадженні другої аргонової пробки у сталерозливних ковшах.
Ключові слова: модернізація, сталерозливний ківш, змішування металу, аргонова пробка, економічний ефект.
Постановка проблеми. На сьогодні
важливою умовою, що висувається до будьякого продукту, є забезпечення високої
якості за найменших витрат при його виробництві. Постає проблема конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світовому ринку. Особливо це стосується продукції
металургійного комплексу, адже в нашій
країні дана галузь є надзвичайно матеріалоємною. Фізично і морально зношене обладнання потребує негайної заміни. Проте в
сучасних кризових умовах підприємство не
може дозволити собі технічне переоснащення та повну заміну устаткування. Насамперед, все це обумовлено низкою причин, основними з яких є: відсутність або нестача
власних обігових коштів, низька ліквідність

активів, застаріла матеріально-технічна база
(витрати на утримання якої перевищують
наявні прибутки), недосконала законодавча
база, яка в тій чи іншій мірі регламентує
діяльність підприємств. Тому все більшого
значення набувають ефективні інноваційні
рішення щодо модернізації основних засобів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній та іноземній літературі
широко розглядають питання ефективності
відтворення та покращення ефективності
використання основних засобів. Це питання
розглядається з двох сторін: модернізації та
професійності обслуговуючого персоналу
(Круш П. В.[3], Федорова В. А.[6]). Щодо
оптимізації способу перемішування сталі, то
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Смирнов А. М. [4] наголошує на турбулентності руху розчинів у ковші і на основі використання математичного моделювання
доводить необхідність встановлення двох
продувних пробок у сталерозливних ковшах. Вагомий внесок у дане питання вніс
Жемеров С. Г., який експериментальним
шляхом дослідив основні фактори впливу на
процес перемішування сталі та визначив
оптимальне розміщення у ковші другої аргонової пробки. Однак, зазначені наукові
здобутки при всій своїй важливості все ще
не вирішили остаточно проблему оптимізації способу змішування металу.
Формулювання мети статті. Метою
даної статті є встановлення економічної
ефективності оптимізації способу змішування металу в сталерозливних ковшах
шляхом продуву в розплав інертного газу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Україна займає належне місце серед
інших країн світу з випуску сталі, чавуну,
прокату, адже чорна металургія є однією з
провідних галузей її промисловості. Вітчизняна металопродукція займає близько 3,09%
світового ринку чорних металів (див. рис.1).

реби споживача.
Сьогодні постає проблема у тому, що у
зв’язку зі зниженням світових цін, українські
компанії більше не можуть конкурувати з
китайськими, російськими та іншими виробниками (див. табл. 1). Тому на складах компаній через проблеми зі збутом накопичено
металопродукції в обсязі місячного виробництва
Таблиця 1
Ціни на металопродукцію у 2012 р., дол./т
Продукція
Китай Туреч-чина США Україна
Арматура зі сталі
600
560
600
605
Гарячий прокат
450
550
650
688
Холодний прокат
500
580
690
770
Оцинкована сталь
700
720
750
795

Отже, як видно з табл. 1, ціна на українську металопродукцію на 16,65% перевищує ціни інших країн світу. Це пояснюється
використанням застарілих технологій, устаткування, які є матеріало- і енергоємними [6].
При прийнятті рішень про ремонт, модернізацію або заміну устаткування, а також при
обґрунтуванні ефективності інвестиційних
проектів щодо підвищення техніко-технологічного рівня виробництва, вагомими чинниками виступають фізичний і моральний
3%
4%
5%
знос техніки. Крім того, значення зносу є
Китай
6%
Японія
необхідним при купівлі-продажу підприСША
6%
ємств, переоцінці вартості їх основних фонРФ
Індія
дів, при страхуванні техніки, оформленні
Південна Корея
7%
59%
застави при кредитуванні підприємства та в
Німеччина
10%
Україна
інших випадках, а також в цілях управління
вартістю підприємства. Знос основних засобів значно перевищує середній рівень по гаРис. 1. Частка країн-виробників металопролузі (див. табл. 2).
дукції у 2011 р.
За офіційною інформацією, середнє
значення зносу устаткування вітчизняної
Головною умовою виходу продукції на
металургійної галузі досягає рівня 70%, а на
світовий ринок є забезпечення її конкурендеяких провідних підприємствах наближатоспроможності, адже ціна продукції повинється до 90%.
на відповідати якості та задовольняти потТаблиця 2
Знос основних засобів підприємств України у 2011 р., %
Рівень зносу

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

ПАТ «Азовсталь»

Середній рівень зносу, у т.ч.:
– будинки і споруди
– машини і обладнання
– транспортні засоби
– інші ОЗ

76,55
76,73
79,15
72,63
50,31

52,89
43,42
50,41
61,87
35,22
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ПАТ «Маріупольський
металургійний комбінат ім. Ілліча»
62,4
48,8
70,9
79,3
78,5

У середньому по
галузі
48
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Рівен
нь зносу металургій
йних підпприємств пееревищує середньогалузеве ййого
значення, що складаає 48%, що обумовллено
недосконаалістю існууючих меттодичних ппідходів до ввизначенняя фізичного
о і моральнного

зно
осу техніки
и.
Проте, рівень
р
зноосу основних засобівв
на різних підприємстваах холдин
нгу «Арсе-лор
рМіттал» таакож неодннаковий (таабл. 3).

Таблиця 3
Р
Рівень зноссу основни
их засобів нна підприєм
мствах «Ар
рселор Мітт
ттал» у 2011 р., %

Підпри
иємство
Рівень зносуу

ПАТ «А
АрселорМітттал
Кр
ривий Ріг»

ПАТ
Т «АрселорМ
Міттал
Темиртау»

П
ПАТ «Арсело
орМіттал
Клівлен
нд»

76,55

47

45,3

За дааними таблл. 3, рівеньь зносу оснновних засообів вітчи
изняного підприємсства
(ПАТ «АррселорМітттал Криви
ий Ріг») пееревищує інш
ші підприєємства хол
лдингу «АррселорМітталл», що проіілюстрован
но на рис. 22.

н удосконалення оснновОбліік витрат на
них засобів реглам
ментовано Податковвим
Про
кодексом України таа Законом України «П
оподаткуввання приб
бутку підп
приємств». До
поліпшенн
ня основни
их фондів згідно п. 8.7
Закону У
України «П
Про оподатткування пприбутку підп
приємств» №335/94-ВР [1] із ззмінами і доп
повненнями, відноситться поточнний
і капітальн
ний ремонтт, реконстр
рукція, моддернізація, теехнічне перреозброєння та інші в иди
поліпшенн
ня основни
их фондів. Разом з ттим
чіткого таа змістовного тракту
ування данного
поняття в Законі не наведено. У Податкоовому кодекссі України №2755-VI
№
від 02.12.22010
р. [2] ви
изначення поняття «поліпшен
«
ння»
також відссутнє, але здійснено
з
розмежува
р
ання
витрат, щ
що пов’язан
ні з ремонтом та полліпшенням оссновних заасобів. У пу
ункті 11 стаатті
146 Податткового код
дексу зазначено, що поліпшення призводитть до зросттання майббут-

ніх
х економічн
них вигод, первісно очікуваних
о
х
від використаання об’єкктів у сумі, що пере-вищ
щує 10 відссотків сукуупної балан
нсової вар-тоссті всіх гру
уп основниих засобів, які підля-гаю
ють амортизації. Доо видів поліпшенняя
відносяться: модернізацція, модиф
фікація, до-буд
дова, дообл
ладнання, рреконструк
кція тощо.
Для під
двищення ефективно
ості вико-рисстання осн
новних засообів необхідно випе-ред
джальними
и темпамии проводити рекон-стр
рукцію вир
робництва,, створюваати умови
и
дляя інтенсив
вних інвесстицій, ви
итримувати
и
кур
рс на динаамічну струуктурну пееребудову,,
швидко замін
нюючи заст
старілі техн
нології но-вим
ми, конкурентоздатниими.
Реконсттрукція ознначає доко
орінну пе-реб
будову і зміну, що явлляє собою сукупністьь
взааємопов’язааних заходдів, що спряямовані наа
зро
остання теехнічного рівня вир
робництва,,
зни
иження собівартості,, збільшен
ння вироб-нич
чих потужн
ностей, піддвищення продуктивп
носсті праці з найменшиими затратаами ресур-сів на одиниц
цю введеноїї потужноссті.
Техноло
огічна відссталість вітчизняної
в
ї
метталургії, що
щ обумовллює її орієєнтацію наа
ексспорт сировини і проодукції ни
изького пе-рер
робу з низьким рівнеем додано
ої вартості,,
поггіршує перспективи У
України у порівнянні
п
і
з країнами-ко
к
онкурентам
ми. У зв’яязку з цим
м
мод
дернізація вітчизняяних метаалургійнихх
під
дприємств і їх перехідд до сучассних більш
ш
ефеективних технологій
т
виробницттва є необ-хід
дною умов
вою зберееження ко
онкуренто-спр
роможності на світоввому ринку
у та факто-ром
м посилен
ння інтенссивного розвитку
р
і
зро
остання ефеективностіі виробництва. Моде-рніізація визначається яяк удосконаалення пе-вно
ої конструк
кції, яке заббезпечує зр
ростання їїї
про
одуктивноссті, сприяєє розширен
нню її тех-ніч
чних і технологічних властивосттей до рів--
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Рис. 2. Ріівень зносуу основних засобів піддприємсттв холдингуу «Арселор
рМіттал» у
2011р.
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ня сучасних вимог, покращенню умов праці
та досягненню економії ресурсів.
Основним критерієм оцінки ефективності оновлення та модернізації підприємств
є визначення економічного ефекту, який
розраховується шляхом порівняння витрат,
понесених на оновлення основних засобів та
витрат, пов’язаних з ремонтами застарілого
обладнання.
В глобальному світі актуальність модернізації додатково підкреслюється необхідністю конкурувати з міжнародними
суб’єктами. Заміна старого обладнання на
більш нове та технологічно досконаліше є
дуже затратним, тому важливого значення
набувають інноваційні рішення в модернізацію основних засобів підприємств ГМК [3].
Одним з таких рішень може бути оптимізація способу змішування металу в сталерозливних ковшах, що, як правило, здійснюється шляхом продуву в розплав деякої
кількості інертного газу (аргону).
Процес перемішування розплавленого
металу в замкнутому просторі є складним
фізичним процесом. В даний час в конверторному цеху при зливі сталі з конвертера у
сталерозливний ківш, розчинення феросплавів проводиться аргоном шляхом продуву
через одну аргонову пробку в ковші. При
такому веденні технології відсутня можливість повного розчинення феросплавів. Тому, для усунення цього недоліку зараз проводиться розгойдування сталевозу шляхом
реверсивних зворотно-поступальних рухів,
що призводить до виведення з ладу вузлів
приводу пересування візка. Простої устаткування для усунення аварійних ситуацій,
через що виходять з ладу приводи сталевозу,
призводять до втрат виробництва і відсутності планомірності в роботі цеху.
Для вирішення даної проблеми пропонується встановлення двох аргонових пробок у сталерозливний ківш. Дана модернізація забезпечить повне розчинення феросплавів без розгойдування сталевозних візків, що дозволить зменшити їх простої та
витрати на ремонт, при цьому стійкість футерування ковшів не зменшиться і середні
витрати аргону не збільшаться. Встановлення двох аргонових пробок і використання
гальм максимально знизить ступінь ризику
щодо створення аварійної ситуації, по-

в’язаної з відмовами в роботі сталерозливних ковшів (заливання продуктами плавлення шлаковозу і рейкового шляху тощо)
[5].
Розглянувши дану модернізацію як
можливість підвищення ефективності діяльності сталеплавильного виробництва на
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» виявили,
що використання двох аргонових пробок не
є новим рішенням і широко застосовується
на багатьох металургійних підприємствах
України: ПАТ «Азовсталь», ПАТ «Алчевський металургійний комбінат», ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім.
Ілліча» тощо. Проте для кожного з підприємств є певні технологічні особливості та
своя специфіка впровадження модернізації.
Відтак, вартість реалізації пропозиції
залежить від безлічі факторів:
– обсягу виробництва рідкої сталі;
– вартості продувного блоку;
– середньої стійкості стальковша (продувного блоку);
– середньої ваги плавки (металомісткість
ковша).
Поза увагою не слід залишати оптимальне розміщення продувного блоку, задля
забезпечення чотирьох основних зон циркуляції аргону і повного перемішування феросплавів.
Усі ці фактори необхідно враховувати
при розрахунку затрат на впровадження додаткової пробки та розрахунку кінцевого
ефекту.
Методика розрахунку ефекту повинна
включати не лише бухгалтерські витрати, а
й витрати втрачених можливостей, тобто
економічні. Такими економічними витратами є недоотриманий доход підприємства
через ремонти та простої сталерозливних
ковшів [6].
Таким чином, загальні вигоди від
впровадження додаткової пробки розраховували за формулою (1):
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В  С рем .  С уст .  С екон . ,

(1)

де С рем . , С уст . – витрати на ремонт та обслуговування сталерозливних ковшів і на
придбання виведеного з ладу устаткування
до модернізації;
С екон . – витрати втрачених можливостей
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(економічні).
Затрати на другу продувну пробку розраховували за формулою (2):

Q
С

mсер.

S PK

K – кількість ковшів.

Економічний ефект від впровадження
розраховували за формулою (3):

Е  ВС.
,

Витрати на ремонт та обслуговування
сталерозливних ковшів, які фактично існують на підприємстві, зведено у табл. 4 [7].
Вартість придбання устаткування, що
вийшло з ладу, а також загальні витрати на
його ремонт, наведені у табл. 5 [8].
Вихідні дані для розрахунку витрат
втрачених можливостей занесені у табл. 6.

(2)

де Q – обсяг виробництва рідкої сталі;

mсер . – середня вага плавки;
S – середня стійкість стальковша (про-

дувного блоку);
P – вартість продувного блоку;

Комплектуючі

конвертер
№1
конвертер
№2
конвертер
№3
конвертер
№4
конвертер
№5
конвертер
№6

Витрати на ремонт та обслуговування сталерозливних ковшів
на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2012 р.

Обладнання
1

2
3
Підшипники
3-го
Редуктор ВКУ-950 Завузла
міна 1 редуктора 8-год.
Підшипники
4-го
(3сл+1різч+1св). Збір
вузла
резервного редуктора 8год. (3сл+1різч+1св). Корпус редуктора
Підшипники 1-го
Редуктор ВКУ-965 Завузла
міна 1 редуктора 8-год.
Підшипники 3-го
(3сл +1різч +1св). Збір
вузла
резервного редуктора 8Підшипники
4-го
год. (3сл+1різч+1св).
3
вузла
Зубчаста втулка
МЗ-8 (заміна муф- 2
ти і обойми 3-год.)
Муфта

Промвал

4

5

1

6

7

8
1

1

2

1

3

1

1

2

1

1

2

3

1

1

5

2

5

3

1

21

2

8

2

5

6

1

24

Зубчаста втулка
МЗ-4 (заміна муф- 1
ти і обойми 2 год.)

1

1

4

4

8

1

1

1

3

1

2

1

Заміна муфти і
обойми 2 год.

4

Заміна викон. за
Ремонт рами сталевозу 18-год. Ремонт 60год.
Ремонт бугеля

(заміна 8 – год.
3сл+1різч+1св)

Колесо

(заміна 8 – год.
3сл+1різч+1св)

1
1
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1

Таблиця 4

ВСЬОГО:
ВСЬОк-сть комВСЬОГО:
ГО: пропл., що ви- к-сть затрачестоїв,
йшли з ладу, них люд./днів
год.
шт.
9
10
11

8

Зубчаста обойма
МЗ-8

(3)

30 люд./днів ×
520 грн. =
15600 грн.

48

45 люд./днів ×
520 грн. =
23400 грн.

72

40 люд./днів ×
520 грн. =
20800 грн.
45люд./днів ×
520 грн. =
23400 грн.
5 люд./днів ×
520 грн. =
2600 грн.
10 люд./днів ×
520 грн. =
5200 грн.
90 люд./днів ×
520 грн. =
46800 грн.
15 люд./днів ×
520 грн. =
7800 грн.
10 люд./днів ×
520 грн. =
5200 грн.

63
72
8
16
78
24
16
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1
2
3
Щомісячне обслуговування сталевозів шлаковозів дільницею ТОіР ЦРМО №2 РП і
ремонтним персоналом ЦРМО №2 РП
ВСЬОГО:

4

* Середня вартість одного люд. – дня складає 520 грн.

5

6

7

8

9

Продовження табл. 4
10
2124 люд./днів
× 520 грн. =
1104480 грн.
1255280

11

266
662,5

Таблиця 5
Загальні витрати на придбання та ремонт устаткування на ПАТ «АМКР» у 2012 р.

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

К-сть, Тривалість заміни 1- Загальна тривалість Вартість ТМЦ,
шт.
ї одиниці ТМЦ, хв.
заміни ТМЦ хв./рік
тис. грн.
Болт призонний М20×80
4576
10
45760/762,6
103,05
Муфта зубчата МЗ-8
21
180
3780/63
150,79
Вузол редуктора ВКУ-765
52
180
9360/156
213,60
Редуктор в зборі
6
240
1440/24
72,59
12
240
2880/48
435,54
Колесо ø1000 мм.
Проміжний вал
8
120
960/16
48
Двигун
8
180
1440/24
256
Залучення персоналу для виконання ремонтних робіт (табл. 4), тис. люд./днів
1255,28
Всього:
1093,6 год.
1815,28
Найменування витрачених ТМЦ

Затрати на другу продувну пробку
складають, за формулою (2):
5307
145,3
С
 115,635 тис. грн.
28,2  2480  36
Таблиця 6
Вихідні дані для розрахунку

Показник
Значення
Час позапланових простоїв конвертера
1093,6
(табл. 5), год.
Цикл плавки, хв.
54
Кількість плавок, шт.
1215
Середня вага плавки, т
145,3
Середня вартість рідкої сталі, грн./т
4043,46
Вартість браку першого переділу, грн./т
2475
Питомий коеф. витрат на ремонт механізмів пов’язаних з розгойдуванням стале0,8
возів, прийнятий протоколом на засіданні
від 25.03.2013 р.

Отже, економічні витрати складають:
С ек .  1215  145,3  ( 4043,6  2475 )  276919 ,86
тис. грн.
Витрати на ремонт механізмів,
пов’язаних з розгойдуванням сталевозів,
розраховували за формулою (4):

даткової пробки складають, за формулою
(1):
В  276919,86  1452,22  278372,08
тис. грн.
Вихідні дані для розрахунку витрат на
додаткову продувну пробку занесені у
табл. 7.
Таблиця 7
Вихідні дані для розрахунку витрат на додаткову продувну пробку
Показник
Об’єм виробництва рідкої сталі, т
Середня вага плавки, т
Середня стійкість стальковша (продувного блоку), плавок
Вартість продувного блоку, грн./шт.
Кількість ковшів, шт.

Значення
5307
145,3
28,2
2480
36

Економічний ефект від впровадження
становить, за формулою (3):

де К – питомий коефіцієнт витрат на ремонт механізмів, пов’язаних з розгойдуванням сталевозів.
С розг .  1815 ,28  0,8  1452 ,22 тис. грн.
Загальні вигоди від впровадження до-

Е  278372,08  115,63  278256,45 тис. грн.
Отже, впровадження пропозиції встановлення двох продувних пробок на сталерозливних ковшах ПАТ «АрселорМіттал
Кривий Ріг» є доцільним, адже економічний
ефект від модернізації складає 278256,45
тис. грн.
Висновки. Забезпечення конкурентоспроможності продукції чорної металургії є
основою виходу українських товаровиробників на світовий ринок. Перед вітчизняними промисловими підприємствами гостро
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стоїть питання щодо заміни основних засобів на технологічно більш досконаліші, у
зв’язку невідповідності якості продукції до
витрат, понесених на її виготовлення. Або ж
є можливість з меншими затратами провести
їх модернізацію, що доведено на прикладі
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Встановлення двох аргонових пробок у сталерозливний ківш забезпечує повне розчинення феросплавів без розгойдування, що
дозволяє зменшити їх простої та витрати на
ремонт. Економічний ефект від впровадження складає 278256,445 тис. грн. Таке
рішення дало змогу зменшити собівартість
продукції, а отже, і можливість конкурувати
з іншими товаровиробниками.
Дана модернізація є лише одним з багатьох прикладів оптимізації технологічних
процесів на підприємствах металургійної
галузі, що з найменшими витратами дозволить досягти необхідного рівня якості продукції.
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В статье рассмотрена технологическая необходимость и экономическая эффективность
модернизации основных средств на металлургических предприятиях Украины. Исследована
оптимизация способа смешивания металла в сталеразливочных ковшах на примере ПАО
«Арселор Миттал Кривой Рог». Доказана экономическая эффективность модернизации, основанной на внедрении второй аргоновой пробки в сталеразливочных ковшах.
Ключевые слова: модернизация, сталеразливочный ковш, смешивание металла, аргоновая пробка, экономический эффект.
The technological necessity and economic efficiency of fixed assets modernization at the
steelmaking enterprises of Ukraine is considered. The optimization of mixing metal method in steelteeming ladles is studied on the example of PJSC «ArcelorMittal Kryvyi Rih». Cost-effectiveness
of modernization based on introducing the second argon plug is proved.
Keywords: modernization, steel-teeming ladle, metal mixing, argon plug, economic effect.
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УДК 658.012.45
СКЛАДОВІ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ВИКОРИСТАННЯ
КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ
С. П. Лобов, к. е. н., доцент, ДВНЗ «Криворізький національний університет»
У статті визначено складові економічного ефекту від використання корпоративних інформаційних систем (КІС). Запропоновано продуктовий підхід до оцінки економічної інформації та КІС. Встановлено, що використання обчислювальної техніки дозволяє суттєво
прискорити виробництво економічної інформації та одночасно підвищити її якість. Доведено, що головний ефект системи управління ресурсами підприємства (ERP) полягає у приско_________________________________________
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ренні прийняття управлінських рішень.
Ключові слова: економічний ефект, інформаційна система, об’єкт калькулювання, внутрішньогосподарські резерви, ставка дисконтування, сукупна вартість володіння.
Постановка проблеми. Сучасні умови
жорсткої конкуренції вимагають від підприємств постійного збільшення темпів інноваційного розвитку, швидкого реагування на
зміни зовнішнього середовища. Це виявляється практично неможливим без використання інформаційних систем та технологій.
У даний час стрімко розвиваються та постійно удосконалюються новітні інформаційні технології, що розширює можливості накопичення та обробки інформації до нечуваних до цього часу масштабів. Управління
ресурсами підприємства в режимі реального
часу стало об’єктивною реальністю.
Особливо це актуально для підприємств корпоративного типу, які в більшості
випадків, мають значну кількість матеріальних, трудових та фінансових видів ресурсів,
управління якими потребує обробки великих
обсягів інформації. Наявність потужної
корпоративної інформаційної системи (КІС)
стає однією з важливих конкурентних переваг підприємств та фактором підвищення
економічної ефективності їх діяльності. Невипадково майже в усіх галузях економіки
України спостерігається постійне збільшення витрат на інформаційні технології (ІТ) та
обчислювальну техніку. Так, на ПАТ «Північний ГЗК» та ПАТ «Центральний ГЗК»
реалізується один з найбільших у світовій
гірничорудній галузі за масштабами та обсягом інвестицій проект з впровадження КІС
«SAP ERP 2005». Вартість лише першого
етапу цього проекту з урахуванням оновлення обчислювальної техніки та мереж перевищила 50 млн. грн. Не менш масштабні
проекти щодо впровадження інформаційної
системи SAP в даний час реалізуються на
багатьох вітчизняних металургійних підприємствах, зокрема, АрселорМіттал Кривий
Ріг, Азовсталь, Донецьксталь, Дніпроспецсталь тощо. Застосування корпоративних
інформаційних систем на промислових підприємствах вимагає постійного моніторингу
економічного ефекту від їх використання та
дослідження чинників його максимізації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. При оцінці КІС найбільш часто вико-

ристовуються експертні методи оцінювання
результативності їх роботи [1–3]. КІС завжди мають чіткий перелік виконуваних функцій, тому для них необхідно проводити відповідний функціонально-вартісний аналіз та
визначати економічний ефект. Найважливішою складовою КІС є технічне та програмне
забезпечення. Витрати на його придбання та
обслуговування складають основну частину
сукупної вартості володіння (ТСО). Підбір
та вдосконалення технічного забезпечення
КІС є чисто технічним завданням, тому в
даній роботі не розглядається. У той же час
програмне забезпечення КІС призначене для
вирішення, перш за все, економічних завдань, які, в свою чергу, залежать від стратегічних цілей підприємства. Від того, наскільки повно та адекватно програмне забезпечення КІС дозволяє реалізовувати стратегію діяльності підприємства, повністю залежить економічний ефект від його використання та економічно обґрунтована вартість
для підприємства. Проблема ускладнюється
тим, що в сучасних умовах нестабільного
ринкового середовища стратегічні цілі підприємства часто змінюються, а, отже, КІС
повинна бути достатньо гнучкою з метою
швидкої адаптації до нових завдань. Підприємство повинно оперативно визначати перелік функцій, які потрібно змінити з метою
реалізації нової стратегії.
Отже, одне й те ж саме програмне забезпечення КІС на різних підприємствах та у
різні періоди часу може мати принципово
різний економічний ефект. Тому в процесі
прийняття рішень про придбання програмного забезпечення підприємство повинно
оцінити економічний ефект, визначити його
економічно обґрунтовану вартість та порівняти з фактичною вартістю придбання.
При оцінці економічної ефективності
систем управління ресурсами підприємств
(ERP) традиційно розраховуються внутрішньогосподарські резерви зростання обсягу
виробництва, зниження собівартості, покращення використання основних та оборотних
коштів за рахунок впровадження цих систем.
У вітчизняній теорії цей клас систем отри-
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мав назву «автоматизовані системи управління підприємствами» (АСУП). Значний
внесок у розвиток теорії оцінки економічної
ефективності АСУП зробили М. Г. Чумаченко [5], М. І. Чешенко [6], М. Т. Матвеєв [7],
О. О. Модін [8], Г. Л. Смілянський [9].
У більшості робіт [7–10] проводиться
поетапний аналіз усіх можливих резервів на
даному підприємстві. При цьому апріорі
вважається, що впровадження АСУП дозволяє повністю використати ці резерви або їх
окремі види. Але навіть у сучасних потужних системах ERP прийняття рішень та їх
реалізація залишається за людиною. Єдине
виключення складають повністю автоматизовані виробничі лінії, які керуються автоматизованими системами управління технологічними процесами (АСУТП). Тому, на
нашу думку, не зовсім коректно повністю
відносити увесь використаний резерв до
економічного ефекту системи ERP. У роботі
М. І. Чешенко [6] пропонується визначати
частку впливу АСУП (ERP) на кожний вид
резервів з використанням колективної експертизи методом Дельфі. Однак, суб’єктивізм та необхідність підбору експертів
суттєво обмежує практичне використання
цього методу.
На наш погляд, у системах, де прийняття рішень та їх реалізація залежить від
людини, головний ефект системи ERP полягає у прискоренні прийняття управлінських
рішень. Дійсно, у більшості випадків система ERP використовується для формування
різноманітної звітності з усіх напрямків діяльності підприємства і, в першу чергу, відносно наявних резервів з метою їх використання.
Формулювання мети статті. Метою
статті є визначення складових економічного
ефекту від використання корпоративних інформаційних систем.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розглянемо детальніше, який економічний ефект може бути отриманий за різними функціями КІС. У даний час найбільш
поширеними на промислових підприємствах
є КІС, що відповідають стандарту ERP
(Enterprise Resource Planning, Управління
виробничими ресурсами). Обов’язковою
функціональною складовою цих систем є
MRP (Material Resources Planning, Управлін-

ня матеріальними ресурсами). Підсистема
MRP є однією з найстаріших та з’явилась у
зв’язку з постійним зростанням цін на матеріальні ресурси. Сучасні підприємства намагаються якомога точніше планувати закупівлі матеріальних ресурсів для того, щоб не
створювати їх надмірні складські залишки.
Це дозволяє отримати суттєву економію витрат на зберігання та вивільнити оборотні
кошти. За даними Американського товариства з виробництва та контролю за станом
запасів (APICS) впровадження систем класу
MRP дозволяє зменшити складські залишки
в середньому на 20–30%. Отже, економічний
ефект від використання зазначених систем
може бути визначений на підставі показника
зменшення складських залишків, що є дуже
актуальним у матеріаломістких галузях.
Ще одним стандартом у сучасних КІС
є CRM (Customer Relationship Management,
Управління взаємовідносинами зі споживачами). Ця підсистема дозволяє створити зворотній зв’язок з покупцями продукції підприємства та автоматизувати функції спеціалістів зі збуту продукції. Це досягається,
перш за все, за рахунок активного використання Інтернет-технологій для спілкування з
покупцями продукції. Останні можуть створювати замовлення самостійно через вебсайт підприємства, відстежувати стан обробки кожного замовлення, контролювати
свою заборгованість і, навіть здійснювати
розрахунки з використанням платіжних карток. Веб-сайт працює цілодобово у режимі
онлайн, тому покупці можуть у будь-який
час ознайомитись з останніми новинами,
визначити актуальні ціни та залишки продукції, зробити замовлення продукції. У разі
змін у прейскурантах, розширення асортименту продукції, виникнення простроченої
заборгованості покупці автоматично можуть
отримувати повідомлення через електронну
пошту, мобільний та звичайний телефонний
зв'язок. Всі ці операції можуть здійснюватись частково або повністю без участі спеціалістів зі збуту. Враховуючи тенденцію до
постійного здешевлення вартості Інтернету,
ці технології дозволяють отримати суттєву
економію.
Звісно Інтернет технології не можуть
замінити «живе спілкування» з покупцем.
Для створення зворотного зв’язку активно
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використовується листування покупців з
відповідальними працівниками підприємства
через електронну пошту, а також служби
миттєвих повідомлень. При цьому по кожному покупцю накопичується уся історія
спілкування з ним, а також архів усіх наданих йому документів. Це суттєво спрощує
можливі заміни працівників, що обслуговують покупців, та дозволяє отримати економію робочого часу. У системах CRM на підставі планової дати відвантаження та дати
оплати продукції, що зазначена у замовленні, також автоматично формується платіжний та товарний календар, що дозволяє кожному спеціалісту зі збуту переглянути стан
обробки замовлення, виявити випадки затримки відвантаження або оплати. При цьому система може щоденно автоматично повідомляти спеціаліста про виявлені проблеми.
Отже, економічний ефект від використання підсистеми CRM полягає у економії
робочого часу спеціалістів зі збуту продукції
та у збільшенні обсягів продажу.
Враховуючи
популярність
систем
CRM, останнім часом активно почали використовуватись також системи SRM (Suppliers Relationship Management, Управління
взаємовідносинами з постачальниками). Ці
системи працюють по тих же принципах, що
і CRM, але відносно постачальників. В даному випадку постачальники мають можливість через веб-сайт підприємства ввести
дані про товарно-матеріальні цінності, які
вони планують постачати на підприємство.
Відмінність полягає у тому, що серед постачальників проводиться тендер закупівель з
метою визначення найкращих умов постачання. Це дозволяє оптимізувати строки поставки та ціни на матеріальні ресурси.
Ще однією важливою складовою сучасних КІС є BI (Business Intelligence, Бізнес-аналітика) або OLAP (On-Line Analytical
Processing, Інтерактивна аналітична обробка). Зазначена підсистема дозволяє проводити швидко та з необмеженою деталізацією
контроль та аналіз усіх можливих напрямків
діяльності підприємства. Користувач може
легко та зручно виділити певні масиви даних
(куб OLAP) для подальшої обробки, які потім легко може вставляти в потрібні йому
форми звітів. При цьому дані можуть бути

наочно відображені у формі таблиці, графіку, діаграми. Системи OLAP отримали подальший розвиток у так званих «дорадчих
системах» з елементами штучного інтелекту,
в яких КІС не лише надає інформацію по
запиту користувача, але й надає поради, які
саме рішення прийняти. Зокрема, дорадчі
системи можуть самостійно за певним розкладом проводити аналіз та контроль даних,
повідомляти про знайдені помилки, створювати звіти та відсилати їх у поштову скриньку відповідних користувачів. Також в КІС на
підставі планів продажу продукції можуть
автоматизовано складатись плани виробництва продукції та закупівель ТМЦ з автоматичним формуванням та розсилкою постачальникам замовлень через електронну
пошту, мобільний та звичайний телефонний
зв'язок. Отже, використання систем OLAP
дозволяє знизити витрати робочого часу
спеціалістів-аналітиків та можливі непродуктивні втрати на створення звітів з неактуальною інформацією.
Різновидом дорадчих систем є також
системи комп’ютерного аудиту, які дозволяють автоматично знаходити і виправляти
арифметичні та логічні помилки. Це дозволяє отримати економічний ефект від автоматизованого контролю та знизити збитки від
отримання неякісної інформації.
В літературі [2, 4] економічна інформація частіше всього розглядається як ресурс, а не продукт. Це пов’язано з тим, що
без неї неможливо ведення виробництва основної продукції. Єдине виключення складають випадки, коли виробництво інформаційних продуктів і є основним видом діяльності підприємства, наприклад, створення
нормативно-правових баз даних, друк рекламної та поліграфічної продукції. В роботі
[4] розглянуті особливості створення саме
таких інформаційних продуктів.
Дійсно, інформація, яка отримується з
зовнішнього середовища, є ресурсом. Але
будь-яка внутрішня економічна інформація,
що обробляється та готується на підприємстві, має всі ознаки продукції, а КІС є середовищем, в якому виробляється ця продукція.
Тому пропонуємо наступний підхід до
оцінки економічної інформації та КІС. Бухгалтери та інші користувачі КІС виробляють
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управлінську інформацію на персональному
комп’ютері аналогічно з тим, як робочий за
верстатом виробляє основну продукцію. У
економічної інформації, на відміну від інших видів інформації, завжди є чітко виражений матеріальний носій – документ, що
може зберігатись як у паперовому, так і електронному вигляді. Ця особливість економічної інформації дозволяє поставити її в один
ряд з будь-якою іншою продукцією, проводити окремий її облік та калькулювання її
собівартості. Слід зазначити, що економічна
інформація, як і матеріальні активи, є неоднорідною. В її структурі є первинні документи, управлінська та фінансова звітність,
інші внутрішні документи. При цьому первинні документи використовуються при підготовці (виробництві) управлінської та фінансової звітності. Тому при калькулюванні
собівартості цих звітів потрібно включати
собівартість виготовлення відповідних первинних документів, які в даному випадку
можуть розглядатись як напівфабрикати.
Таким чином, аналогічно основної продукції, економічна інформація проходить всі
стадії обробки працівниками підприємства.
Автоматизовані КІС надають широкі
можливості глибокого аналізу витрат,
пов’язаних з кожним документом. Так, в
інформаційних системах фіксується весь
процес обробки документів, час роботи користувача, вид операцій над документом.
Сучасні КІС дозволяють контролювати поточний стан обробки документа, ким він
обробляється в даний момент. Деякі документи мають дуже обмежений час існування,
тому що використовуються для прийняття
оперативних рішень і після визначеного моменту втрачають свою актуальність. Тому в
КІС може автоматично визначатись час запізнення обробки таких документів, порівняно
з встановленим регламентом.
Отже, об’єктом калькулювання для
економічної інформації є документ або звіт.
Загальноприйнятою одиницею виміру будьякої інформації є біт, але найбільш розповсюдженою та зручною одиницею є байт (8
біт). Це пов’язано з тим, що саме байт дозволяє зберігати один символ алфавітноцифрової інформації. Будь-який документ
(звіт) містить, як правило, саме алфавітноцифрову інформацію, та кількість символів

(байт) цієї інформації і складає обсяг цієї
продукції. Дійсно, великий звіт, що містить
сотні показників завжди має більшу собівартість, ніж звіт з одного показника.
Економічна інформація, як і основна
продукція, має незавершене виробництво у
вигляді документів, що не пройшли всі стадії обробки, в тому числі документів, що не
повернулись від покупців основної продукції та не передані в архів. Також по економічній інформації можуть бути залишки нереалізованої продукції, наприклад, внутрішня звітність, яка сформована, але не
опрацьована споживачем інформації – менеджером.
Аналогічно до основної продукції,
економічна інформація має різну якість. У
разі якщо документ надійшов до споживача
(менеджера) пізніше, ніж у встановлений
термін, він має ознаки браку у виробництві,
тому усі витрати на його виготовлення є
прямими збитками підприємства. У багатьох
документів є обов’язкові реквізити, встановлені законодавством або внутрішнім регламентом. Якщо документ надійшов до споживача без одного з цих реквізитів, він повинен
бути повернений на доробку, що викликає
збільшення витрат часу та може призвести
до порушення встановлених термінів та браку. В КІС такі випадки виключаються шляхом блокування запису документів в базу
даних без відповідних реквізитів. Також
можлива ситуація, коли документ містить
неповну або помилкову інформацію. Більшість арифметичних помилок може бути
усунена шляхом автоматизованого розрахунку та контролю введених даних у КІС.
Але складні логічні помилки виявити проблематично. Для цього можуть використовуватись методи, загальноприйняті у сучасній теорії аудиту та контролю: звірка, контроль кореспонденцій рахунків, пошук
від’ємних сальдо активних рахунків тощо.
При цьому у КІС фіксується автор документа та усі операції, які він виконував. Тому у
разі виявлення помилки, є можливість встановити винних та прийняти адекватні управлінські рішення. Слід зазначити, що якщо
системи обліку та аналізу в даний час вже
широко використовуються на вітчизняних
підприємствах, то системи автоматизованого
контролю та комп’ютерного аудиту знахо-
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дяться ще в початковому стані.
Отже, використання обчислювальної
техніки дозволяє суттєво прискорити виробництво економічної інформації та одночасно
підвищити її якість. Але сучасні КІС значно
відрізняються як за функціональними можливостями, так і продуктивністю (виробничою потужністю). При цьому як зазначалося
вище, потужні системи мають велику вартість. Це потребує проведення детального
аналізу їх економічної ефективності та обґрунтування їх вартості.
Слід зазначити, що у економічної інформації дещо відрізняється період існування. Це пов’язано з тим, що її споживачі не
співпадають зі споживачами основної продукції, за винятком документів, що надаються споживачам основної продукції для їх
потреб. Також споживачі економічної інформації рідко сплачують безпосередньо за неї.
Тому традиційно усі витрати на її виробництво перекладаються на ціну основної продукції, тобто на споживачів основної продукції.
На нашу думку, підприємства повинні
проводити окремий аналіз економічного
ефекту від виробництва різних видів документів. Так, своєчасне та якісне формування
податкової звітності дозволяє уникнути відповідних штрафів. Слід зазначити, що цей
економічний ефект повинен перевищувати
витрати на підготовку цієї звітності. В протилежному випадку, доцільно відповідно
удосконалювати інформаційну систему. При
цьому можливе порівняння собівартості виготовлення 1 байта відповідної інформації в
інших інформаційних системах. Також, враховуючи витрати виробництва, необхідно
проводити планування підготовки (виробництва) документів в залежності від зміни потреб споживачів інформації. В даному
випадку по кожному виду продукції (документу) потрібно враховувати виробничу потужність інформаційної системи (пропускну
здатність), тобто максимальний обсяг інформації, який може бути вироблений в
одиницю часу, а також граничний період
актуальності інформації згідно встановленого регламенту. Слід зазначити, що економічна інформація, як і основна продукція, може
бути пошкодженою, причому як в паперовому, так і електронному вигляді. Пошкод-

ження інформації у електронному вигляді
може бути пов’язано з несправністю обладнання або з функціонуванням спеціальних
комп’ютерних програм – вірусів. Тому підприємство повинно забезпечити зберігання
економічної інформації аналогічно, як це
робиться на складах продукції підприємства.
При цьому надмірну та непотрібну інформацію доцільно ліквідувати, тому що витрати
на її зберігання часто можуть бути не меншими, ніж загальновідомі складські витрати.
Важливою особливістю інформації є
те, що витрати на її копіювання значно менші, ніж витрати на її виготовлення. При цьому для різних споживачів інформація має
різну вартість, що виражає адресність інформації. Існує інформація, що складає комерційну таємницю підприємства. Економічний ефект від її використання конкурентами підприємства може в декілька разів
перевищувати ефект, який саме підприємство отримує від неї. Тому потрібно забезпечити не лише збереження такої інформації,
але й обмежити можливості її копіювання.
При цьому потрібно окремо оцінити доцільність зберігання такої інформації, тому що
витрати на обмеження доступу можуть в
багато разів перевищувати економічний
ефект від її використання.
Використання запропонованого нами
продуктового підходу дозволяє не лише покращити економічну ефективність виробництва та використання економічної інформації, але й більш точно оцінити ефективність
роботи персоналу підприємства, задіяного у
цьому виробництві.
В багатьох роботах [5, 8, 9] вважається,
що вирішення задач, що виконуються у системі ERP, неможливо без цієї системи. Насправді, більшість задач завжди можна вирішити і без ERP, але звичайно це потребує
значно більших трудовитрат. Виключення
складають деякі задачі, які мають дуже короткий (критичний) період можливого використання резервів, що потребують управління у режимі реального часу. За наявності у
менеджера часу та ресурсів для реалізації
цих резервів, в таких випадках цей резерв
дійсно можна включити до економічного
ефекту ERP.
В противному випадку, потрібно
обов’язково з резерву виключити частку
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ефекту, що може бути отриманий при ручній
обробці даних. Як зазначалось вище, головний ефект системи ERP полягає у прискоренні прийняття управлінських рішень. Отже, система ERP надає резерв часу, менеджер може раніш прийняти рішення, використати наявні резерви, а підприємство та
його інвестори можуть раніш отримати додатковий прибуток та додатковий грошовий
потік. Таким чином, економічний ефект системи ERP з позиції інвесторів може бути
визначений шляхом дисконтування майбутнього грошового потоку:


1
,
(1)
Еінв  ГП  1 
Т 
 (1  q/360) 
де: ГП – додатковий грошовий потік,
який може бути отриманий на підставі інформації, отриманої у системі ERP, грн.;
Т – резерв часу, який надає система
ERP, порівняно з ручною обробкою даних,
дні;
q – річна ставка дисконтування, час.од.
Резерв часу (Т) є об’єктивним показником, що не потребує експертних оцінок та
може бути встановлений на підставі хронометражу робочого часу, потрібного для
формування відповідної звітності в умовах
ручної обробки даних та в системі ERP. Крім
того, для його визначення можуть використовуватись нормативи робочого часу та чисельності, встановлені Мінпраці для різних
категорій працівників [11].
В умовах рівномірного та безперервного виробництва по деяких внутрішньогосподарських резервах економічний ефект системи ERP може бути визначений методом
прямого рахунку. Так, на гірничо-збагачувальних комбінатах (ГЗК) внаслідок
нерівномірної якості руди потрібно постійно
змінювати режими роботи обладнання, в
противному випадку, можливі суттєві перевитрати матеріально-енергетичних ресурсів.
Отже, за умови регулярного контролю витрат цих ресурсів стає можливим знизити
витрати та використати відповідні резерви.
Але збирання, обробка та передача даних
про витрати є трудомістким процесом та в
умовах ручної обробки інформації призводить до втрат часу та затримки прийняття
управлінських рішень. Затримка прийняття
управлінських рішень призводить до за_________________________________________
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тримки переналагодження обладнання та
недоотримання економії витрат. Враховуючи те, що виробництво на ГЗК є безперервним та рівномірним, величина недоотриманої економії витрат може бути визначена
пропорційно робочому часу обладнання:
T

N

Еконт.вит   Евит it  Т i /Т роб i

(2)

t 1 i 1

де: Еконт.вит – економічний ефект системи ERP від контролю витрат (недоотримана економія витрат за умови ручної обробки
інформації), грн.;
Евитit – економія витрат i-го виду ресурсів, яка була досягнута у день t в результаті
використання даних про витрати, наданих
виключно системою ERP, грн.;
Тi – додатковий час, потрібний для
збирання, обробки та передачі даних про
витрати i-го виду ресурсу без використання
системи ERP, години;
Т робi – фонд робочого часу обладнання i-го виду, години.
У економічній літературі [1; 12] для
оцінки інформаційних технологій (ІТ) частіше всього використовується показник сукупної вартості володіння (Total Cost of
Ownership – ТСО), який представляє собою
просту суму усіх прямих та непрямих витрат
на ІТ. Цей показник вперше був розроблений компанією Gartner Group ще в 1987р. та
в даний час постійно вдосконалюється цією
компанією сумісно зі світовим лідером з
розробки програмного забезпечення –
Microsoft. Заслуга розробників показника
ТСО полягає в уточненні непрямих витрат,
які по даним Gartner Group більш, ніж втричі
перевищують прямі витрати. До непрямих
витрат відносяться, в першу чергу, витрати
робочого часу користувачів на самостійне
(без залучення працівників відділу ІТ) навчання роботі в системі, самостійний пошук
та усунення помилок в роботі програм, консультування інших користувачів. Показник
ТСО частіше всього визначається з метою
порівняння з минулими періодами та розробки заходів щодо подальшого його зниження.
Слід зазначити, що якщо показник
ТСО активно використовується багатьма
зарубіжними компаніями та вже почав застосовуватись вітчизняними підприємствами, то показник сукупних вигід володіння
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(Total Benefits of Ownership – TBO) майже не
визначається. Цей показник характеризує
повний економічний ефект, який підприємство отримує від використання ІТ. ТВО також був запропонований компанією Gartner
Group, але лише теоретично без надання методичних рекомендацій, враховуючі суттєві
відмінності у функціональному призначенні
різних видів ІТ.
В даний час показник TCO використовується на усіх стадіях життєвого циклу КІС
та його мінімум визнається критерієм економічної ефективності цих систем.
На наш погляд, зазначений показник
може застосовуватись як головний критерій
лише в процесі вибору системи на стадії її
придбання, коли майбутні вигоди від впровадження системи визначити проблематично. При цьому спочатку визначається перелік типових програмних рішень (ТПР), що за
своєю функціональністю найбільше відповідають стратегії, обраній підприємством. Далі потрібно для кожного ТПР встановити
величину ТСО, яка окрім вартості програмно-технічних засобів повинна враховувати
експлуатаційні витрати, пов’язані з установкою цих засобів, навчанням персоналу, доробкою та підтримкою системи. Для визначення цих витрат частіше використовуються
фактичні данні підприємств, які вже впроваджували та успішно використовують у практичній діяльності відповідні системи. Але
при цьому потрібно привести ці данні у порівняний вигляд. В роботах [1; 12] пропонується визначати середній рівень експлуатаційних витрат у відсотках до вартості програмно-технічних засобів, що використовуються у відповідній системі. Але насправді,
експлуатаційні витрати слабо корелюють з
цим показником та залежать, в першу чергу,
від обсягу інформації, яка обробляється у
відповідній системі.
Тому, на наш погляд, величину експлуатаційних витрат необхідно визначати у розрахунку на 1 Кбайт інформації, яка була вироблена за відповідний період у цієї системі.
Далі при визначенні показника TCO на даному підприємстві усереднена величина
експлуатаційних витрат на 1 Кбайт інформації може бути перерахована на обсяг інформації, що планується обробляти на даному
підприємстві. Отже, з урахуванням обсягу

інформації та фактору часу, показник ТСО
за весь період експлуатації системи буде
дорівнювати:
T
Sексп.кб  Vінф t
(3)
TCO  Sтпр  
,
(1  q) t
t 1
де Sтпр – вартість придбання програмно-технічних засобів, що планується використовувати у оцінюваній системі, грн.;
Sексп.кб – сума експлуатаційних витрат у розрахунку на 1 Кбайт інформації в
середньому по інших підприємствах, що
успішно використовують оцінювану систему, грн./Кбайт;
Vінфt – обсяг інформації, який планується обробляти на даному підприємстві у
періоді часу t, Кбайт;
Т – період експлуатації оцінюваної
системи, роки.
Слід зазначити, що на стадії впровадження та промислової експлуатації системи
використання винятково критерію мінімуму
витрат може привести до суттєвого уповільнення процесу зниження економічної ефективності використання цієї системи. На цьому етапі обов’язково повинні враховуватись
економічні вигоди, фактично отримані від
використання системи на даному підприємстві, які можуть бути розраховані по фактичних даних підприємства. Але більшість
проектів впровадження КІС на великих промислових підприємствах мають довгостроковий характер. Це пов’язано з необхідністю
проведення навчання великої кількості співробітників, зміною оргструктури підприємства та більшості бізнес-процесів. Тому на
етапі промислової експлуатації в якості головного критерію економічної ефективності
повинен використовуватись показник чистого приведеного доходу (NPV), що враховує
накопичений чистий грошовий потік з початку впровадження системи до досліджуваного періоду. При цьому на відміну від загальноприйнятого показника, пропонуємо
враховувати виключно ті економічні вигоди,
які надає безпосередньо оцінювана система
без урахування впливу людини. У цьому
підрозділі нами розроблено показники економічного ефекту від прискорення прийняття управлінських рішень та від використання
КІС у режимі реального часу, що дозволяють визначити частку впливу оцінюваної
системи на економічні результати діяльності
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підприємства.
Висновки. Таким чином, внутрішня
економічна інформація, яка обробляється та
готується на підприємстві, має всі ознаки
продукції, а КІС є середовищем, в якому
вона виробляється. Підприємства повинні
здійснювати постійний аналіз економічного
ефекту від виробництва різних видів документів. Втрата оперативності у прийнятті
управлінських рішень призводить до уповільнення процесу переналагодження обладнання та недоотримання економії витрат.
Величина недоотриманої економії витрат
може бути визначена пропорційно робочому
часу обладнання.
При визначенні показника TCO усереднена величина експлуатаційних витрат
на 1 Кбайт інформації повинна бути перерахована на обсяг інформації, що планується
обробляти на даному підприємстві.
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В статье определены составляющие экономического эффекта от использования корпоративных информационных систем (КИС). Предложен продуктовый подход к оценке экономической информации и КИС. Установлено, что использование вычислительной техники
позволяет существенно ускорить производство экономической информации и, одновременно, повысить ее качество. Доказано, что главный эффект системы управления ресурсами
предприятия (ERP) состоит в ускорении принятия управленческих решений.
Ключевые слова: экономический эффект, информационная система, объект калькулирования, внутрихозяйственные резервы, ставка дисконтирования, совокупная стоимость владения.
Components of economic effect of corporate information systems (CIS) are determined. Efficient approach to the assessment of economic information and CIS is offered. It is established that
the use of computer facilities allows to significantly accelerate the production of economic information and at the same time to increase its quality. It is proved that the main effect of enterprise
resources planning (ERP) system consists in acceleration of administrative decision-making.
Keywords: economic effect, information system, object of calculation, internal economic reserves, discounting rate, total cost of ownership.
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КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ВИРІШЕННІ
ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ
Н. В. Вецепура, к. е. н., доцент, «Донецький державний університет управління»
nvecepura@gmail.com
А. О. Филипюк, магістр, «Донецький державний університет управління»
alesya_filipjuk@mail.ru
На прикладі Донецького регіону доведено, що однією з головних проблем функціонування вітчизняних промислових підприємств у складі інтегрованих корпоративних структур
є порушення екологічної безпеки, яке виникає через надмірні викиди забруднюючих речовин
в атмосферу. Визначено та обґрунтовано необхідність використання корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) як стратегії ведення бізнесу для вирішення екологічних проблем
регіону та забезпечення його конкурентоспроможності.
Ключові слова: екологічні проблеми, промислові підприємства, інтегрована корпоративна структура, конкурентоспроможність, корпоративна соціальна відповідальність
Постановка проблеми. Широко масштабна виробничо-господарська та інноваційно-інвестиційна діяльність, що характерні для великого бізнесу, завжди передбачають високу концентрацію грошових ресурсів, створення сприятливих умов для їх
мобілізації. Це, в свою чергу, зумовлює виникнення господарських структур різного
ступеня складності, адекватних рівню розвитку ринку, в тому числі вимогам ефективного переливу капіталу в оптимальні з точки
зору прибутковості сфери. Найбільшою мірою цим вимогам відповідають великі корпорації або інтегровані корпоративні структури. Підвищення ролі корпоративної ланки
в регулюванні процесів трансформації всієї
економіки та забезпеченні економічного
зростання стало визначальним фактором
конкурентоспроможності економіки України. Великі інтегровані структури, як економічні системи, створюють реальні передумови для динамічного промислового і технічного розвитку.
Загострення протиріч між закономірностями еволюції екологічної системи та
особливостями функціонування економічних систем різних рівнів ієрархії характеризує сучасний етап розвитку людства. В сучасних умовах розвитку вітчизняної економіки висока складова природних ресурсів у
виробництві та його сировинна орієнтація,
значна фізична і моральна зношеність ос-

новних засобів, екологічні втрати потребують зосередження уваги науковців на вирішенні екологічних проблем в умовах розвитку ринкових відносин. Це пов’язано із
необхідністю забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств у
складі інтегрованих корпоративних структур, які складають переважаючу більшість
серед усіх крупних підприємств Донецького
регіону
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Конкурентоспроможність як оціночний критерій характеризує можливості
суб'єкта господарювання у довгостроковій
перспективі, динаміку та якість його розвитку. Загальновідомо, що конкурентоспроможність країни і підприємства співвідноситься між собою як ціле і одиничне.
Тому, найважливішою передумовою забезпечення конкурентоспроможності, є не тільки облік сукупного впливу зовнішніх і внутрішніх факторів але й врахування екологічного чинника, що передбачає екологізацію
ланцюгів створення цінності і, відповідно,
випуск екологічно чистої продукції.
Різні питання підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств та
держави через екологізацію виробництва
розглядаються в роботах як зарубіжних, так
і вітчизняних авторів. Такі вчені, як: О. А.
Грішнова та В. П. Думанська [1] проаналізували екологічний вектор у контексті соці-
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альної відповідальності. Питання забезпечення стратегічної конкурентоспроможності
промислового підприємства з урахуванням
екологічного фактора розглянули В. М. Кислий та Т. В. Бондар [3]. В. Крук дослідив
державні механізми управління розвитком
екологічної демократії в регіонах [4], а В. М.
Черторижський вказав, що екологізація регіону – це стратегічний напрямок підвищення його конкурентоспроможності [10].
Однак, незважаючи на наявність досліджень з даної проблематики, сьогодні питання взаємодії промислового підприємства
як складової інтегрованої корпоративної
структури регіону та держави у контексті
корпоративної соціальної відповідальності
(КСВ) для забезпечення конкурентоспроможності не набуло остаточного вирішення
і потребує поглибленого дослідження.
Формулювання мети статті. Метою
дослідження
є
визначення
проблем,
пов’язаних із загостренням екологічної ситуації у Донецькому регіоні, а також узагальнення теоретичних засад щодо забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств як складової інтегрованих
корпоративних структур за рахунок впровадження КСВ та вирішення екологічних
проблем.
Виклад основного матеріалу дослідження. Однією із передумов довгострокового сталого розвитку корпоративної ланки
України є конкурентоспроможність вітчизняних промислових підприємств.
Промислові підприємства є як основою конкуренції, так і її гальмом. Організаційна структура, виробничий потенціал та
виробнича потужність більшості промислових підприємств не відповідають реаліям та
вимогам сучасного ринку та суспільства.
Однією з головних проблем вітчизняних
промислових підприємств є екологічна, а

саме: надмірні викиди забруднюючих речовин в атмосферу. Питання екології особливо
актуальні у Донецькому регіоні, який є промисловим центром України. Зосередження
більшості промислових підприємств у Донецькій області викликає посилення екологічних проблем у даному регіоні, зокрема це
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Так, збільшення викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел у
2012 році відносно до 2009 р. становило
16,54%. У 2012 р. в атмосферне повітря стаціонарними джерелами було викинуто
1514,8 тис. тонн забруднюючих речовин, у
порівнянні з 2011 р. викиди зменшились на
11,1 тис. тонн (на 0,72%) [2]. Статистичні
показники дозволяють відслідковувати
зменшення викидів забруднюючих речовин
від стаціонарних джерел, що пояснюється
спадом виробництва та поступовою реструктуризацією підприємств, впровадженням
автоматичної системи контролю за викидами забруднюючих речовин в атмосферне
повітря та модернізацією виробництва. Динаміка викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря свідчить, що протягом
останніх років обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря знаходяться відносно на одному рівні, що обумовлено стабілізацією роботи промислових
підприємств та впровадженню ними природоохоронних заходів, які забезпечують
утримання валових показників. Але про
тенденцію зменшення говорити ще рано,
показники є дуже високими (табл. 1).
У 2012 р. загальна кількість викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря становила 1714,8 тис. т, що складало біля
34,9 % обсягу викидів в атмосферне повітря
в Україні. В таблиці 2 наведені дані викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря за видами економічної діяльності. Обсяги

Динаміка викидів забруднюючих речовин
в атмосферне повітря за 2009–2012 рр. у Донецькій області

Роки
2009
2010
2011
2012
Джерело : [2]

Обсяги викидів забруднюючих речовин
у тому числі
Всього, тис .т
стаціонарними джерелами пересувними джерелами
1513,3
1299,8
213,5
1589,9
1370,1
211,8
1729,3
1525,9
203,4
1714,8
1514,8
199,9
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Таблиця 1

Щільність викидів у розрахунку на 1 кв. км., т
57,0
52,0
57,5
57,1
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викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря підприємства добувної промисловості складають 427,917 тис. т, або

28,25 %, чорної металургії – 400,032 тис. т,
або 26,41%, енергетики – 592,115 тис. т, або
39,09 % [8, с. 20].
Таблиця 2
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за видами економічної діяльності за
2012 рік

№
з/п

Види економічної діяльності

1

Усі види економічної діяльності,
у тому числі
1.1 Сільське господарство, мисливство, лісове
господарство
1.2 Добувна промисловість,
у тому числі:
видобування енергетичних матеріалів
видобування неенергетичних матеріалів
1.3 Переробна промисловість
у тому числі:
виробництво коксу
хімічне виробництво
металургійне виробництво
виробництво машин та устаткування
1.4 Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
1.5 Будівництво
1.6 Діяльність транспорту та зв’язку
Джерело: [8,с.20]

Тис. т.

У % до 2011 р.

Викинуто в середньому одним підприємством, т

1514,8

99,3

1

4,03

81,5

1.1

427,9

101,6

1.2

423,1
4,8

102,6
55,2

450,9

89,9

34,9
2,7
400,0
2,2

87,0
98,0
89,8
84,1

608,4

105,9

1.4

16,0
5,2

117,8
76,0

1.5
1.6

Обсяги викидів по регіону

1.3

Серед населених пунктів Донецької
області, як і раніше, найбільшого антропогенного навантаження зазнала атмосфера
міст Маріуполь, де річні викиди забруднюючих атмосферу речовин склали 330,4 тис.
т, або 21,8% обласного обсягу, в Дебальцеве
– 172,2 тис. т, або 11,4%, в Мар'їнському
районі – 148,7 тис. т , або 9,8%, у Старобешівському районі – 118,5 тис. т, або 7,8%, у
Харцизьку – 110,2 тис. т, або 7,3%, в Єнакієвому – 77,3 тис. т, або 5,1%, у Донецьку –
71,1 тис. т, або 4,7%.
Якщо в Донецьку викиди забруднюючих речовин за 2012 рік залишилися на рівні
попереднього року, в Маріуполі вони скоротилися на 13,6%, в Мар'їнському районі – на
10,7%, то в Харцизьку викиди забруднюючих атмосферу речовин зросли в порівнянні
з 2011 роком на 6,9%, у Старобешівському
районі – на 11,7%, в Дебальцеве – на 35,6%
[8, с. 14–16].
Основними забруднювачами атмосферного повітря в регіоні залишаються підприємства металургії, теплові електростанції та підприємства вугільної промисловості.

На виробничі об’єкти, цих підприємств припадає майже 93,5% викидів всіх шкідливих
речовин (табл.3).
Однією з причин значних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
є моральне старіння та фізичне зношення
технологічного та пилогазоочисного устаткування. За останні роки майже на всіх підприємствах області установки очистки газу,
технологічне обладнання не оновлювались
(кількість обладнання з терміном експлуатації 40 років і більше складає більше 70%).
На промислових підприємствах області на
протязі останніх років майже не впроваджувались найкращі доступні, екологічно чисті
технології. Через це на підприємствах –
основних забруднювачах атмосферного повітря в довкілля – викидаються значні
обсяги. А саме: Старобешівська ТЕС –
117,97 тис. т, Слов’янська ТЕС – 53,44 тис.
т, Вуглегірська ТЕС – 163,53 тис. т,
Курахівська ТЕС – 146,75 тис. т, ПАТ
«Єнакіївський металургійний завод» – 60,15
тис. т, ПАТ «ММК ім. Ілліча» – 205,78 тис.
т, ПАТ МК «Азовсталь» – 120,55 тис. т.
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Промислові підприємства – основні забруднювачі атмосферного повітря
(викиди забруднюючих речовин)
№
п/п
1
2
3

Підприємство – забруднювач
Старобешівська ТЕС
(ПАТ «Донбасенерго»)
СО «Зуївська ТЕС»
(ТОВ «Східенерго»)
Вуглегірська ТЕС ПАТ «Центренерго»
(«Центренерго»)

Валовий викид,
тис. т
2012
2011

Зменшення/– Збільшення/+

118,0

105,4

12,6

99,2

98,6

0,6

163,5

117,9

45,6

4

Слов'янська ТЕС
(СО ПАТ «Донбасенерго»)

53,4

60,1

–6,7

5

Курахівська ТЕС
(ТОВ «Східенерго»)

146,8

164,4

–17,6

6

ПАТ «Металургійний комбінат
«Азовсталь»

120,6

144,8

–24,2

7

ПАТ «ММК ім. Ілліча»

205,8

233,6

–27,8

8

ПрАТ «Донецьксталь-МЗ»

5,9

7,0

–1,1

0,9

1,9

–1

60,2

49,5

10,7

9
10

ПрАТ «Донецький електрометалургійний завод»
ПАТ «Єнакіївський металургійний
завод»

11

ПрАТ «Макіївкокс»

5,9

7,1

–1,2

12

ПрАТ «Єнакіївський коксохімпром»

3,8

7,6

–3,8

13

ПАТ «Донецьккокс»

1,10

1,14

–0,04

16,8

17,8

–1

14
15
16

ПАТ «Авдіївський коксохімічний
завод»
ПАТ «Ясинівський коксохімічний
завод»
ПАТ «Шахта ім. О.Ф. Засядька»

5,1

4,8

0,3

14,8

15,3

–0,5

ВСЬОГО:

1021,8

1036,9

–15,14

Джерело: [8, с.20–21]

Таблиця 3

Причина зменшення/
Збільшення
Зношеність фондів. Зменшення
кількості ремонтів технологічного
обладнання.
Зменшення кількості ремонтів
технологічного обладнання.
Зменшення кількості ремонтів
технологічного обладнання.
Збільшення кількості ремонту та
переоснащення виробничого обладнання.
Збільшення кількості ремонту та
переоснащення виробничого обладнання.
Спад металургійного виробництва
на 15%
Спад металургійного виробництва
на 15%
Спад металургійного виробництва
на 15%
Спад металургійного виробництва
на 15%
Зменшення кількості ремонтів
технологічного обладнання.
Зниження обсягів випущеної продукції
Зниження обсягів випущеної продукції
Зниження обсягів випущеної продукції
Зниження обсягів випущеної продукції
Зменшення кількості ремонтів
технологічного обладнання.
Зменшення видобутку вугілля.
Скорочення викидів відбулося в
умовах зниження промислового
виробництва області на 5,4%

Основними проблемами на коксохімічних підприємствах являється закриття циклу кінцевого охолодження коксового газу,
реконструкція установок біохімочищення,
відсутність безпилової видачі коксу, тощо. В
Донецькій області близько 24,6% загального
обсягу викидів складають викиди підприємствами вугільної промисловості газу метану
[8, с.21–22].
В сучасних умовах, через збільшення
антропогенного навантаження на навколишнє середовище, що зумовлює загострен-

ня екологічних проблем, обов'язковий мінімум полягає у наступному: бізнес повинен
вносити у розвиток суспільства та забезпечення конкурентоспроможності країни екологічні обмеження. Усвідомлення екологічних проблем у багатьох країнах супроводжується активізацією діяльності держави в
екологічній сфері. Тому, з кожним роком
питання соціальної відповідальності загалом, і, зокрема, екологічної відповідальності, стають все актуальнішими для України,
що пов’язано з багатьма групами причин,
найсильнішими з яких є: глобалізація еко-
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номічного простору, зростання загрози техногенних та екологічних катастроф, актуалізація цінностей тривалого і здорового життя, соціалізація трудових відносин та ін.
Однак, в суспільстві як і раніше не
вщухають суперечки про роль і місце соціальної відповідальності корпоративної ланки. Предметом даних спорів стає як трактування самого цього терміна, так і способи її
практичної реалізації.
Існують три основні інтерпретації концепції соціально - відповідального бізнесу.
Перша і найбільш традиційна точка зору
була озвучена М. Фрідманом в 1971 році
(названа теорією корпоративного егоїзму)
[12, с.6] і підкреслює, що єдина відповідальність бізнесу це збільшення прибутку для
своїх акціонерів. Друга точка зору прямо
протилежна теорії М. Фрідмана, називається
теорією корпоративного альтруїзму та належить Комітету з економічного розвитку
США. Вона полягає в тому, що корпорації
зобов'язані вносити значний внесок у поліпшення якості життя суспільства. Третю
позицію представляє теорія «розумного егоїзму». Вона наполягає на тому, що соціальна
відповідальність бізнесу це просто «хороший бізнес», оскільки скорочує довгострокові втрати бізнесу. Витрачаючи гроші на
соціальні та філантропічні програми, корпорація скорочує свої поточні прибутки, але в
довгостроковій перспективі створює сприятливе соціальне оточення і, отже, стійкі
прибутки. Соціально відповідальна поведінка – це можливість для корпорації реалізувати свої основні потреби у виживанні, безпеки і стійкості.
Інститут досліджень Світового банку
соціальну відповідальність розуміє двояко:
– комплекс напрямів політики і дій,
пов'язаних з ключовими стейкхолдерами,
цінностями, виконання вимог законності, а
також врахування інтересів людей, спільнот
і оточуючого середовища;
– націленість бізнесу на сталий розвиток [10, с. 1-2 ].
Європейська Комісія в своїх документах спирається на саме широке визначення:
корпоративна соціальна відповідальність, за
своєю суттю, є концепцією, яка відображає
добровільне рішення компаній брати участь
у покращенні життя суспільства і захисту

навколишнього середовища» [11, с. 1–2].
У розвинених країнах громадяни під
соціальною відповідальністю мають на увазі
добровільний внесок компанії у боротьбу з
бідністю і хворобами, а у вітчизняній практиці в першу чергу говорять про чітке виконання компанією своїх прямих зобов'язань
перед працівниками, державою і партнерами. І лиш небагато хто вважає, що бізнес
повинен робити внесок у розвиток суспільства понад цього обов'язкового мінімуму.
В умовах процесу структурної трансформації, який характеризується посиленням ролі інтегрованих корпоративних структур в Україні, використання корпоративної
соціальної відповідальності (КСВ) як стратегії ведення бізнесу може бути серйозним
інструментом, за допомогою якого підприємства підвищують власну конкурентоспроможність і формують правила гри в
галузі в цілому [9]. Проблематика КСВ
знайшла своє відображення у всіх основних
концепціях стратегічного управління. Припущення, що корпоративна соціальна діяльність може носити стратегічний характер,
будучи орієнтованої на зовнішні по відношенню до підприємства джерела конкурентних переваг було обґрунтовано в рамках
концепції позиціонування. Основоположником школи позиціонування є М. Портер.
Найбільш повне доповнення концепції позиціонування до аналізу КСВ було запропоновано М. Портером і М. Креймером у статті «Бізнес і суспільство: конкурентоспроможність і соціальна відповідальність» [7].
М. Портер і М. Креймер сформулювали дві
моделі прив'язки корпоративної соціальної
відповідальності до корпоративної стратегії:
«реагуючу КСВ» і «стратегічну КСВ». Реагуюча КСВ спрямована на позиціонування
компанії як «хорошого корпоративного громадянина». Стратегічна КСВ включає в себе
два основних виміри, відповідних галузевої
концепції: вплив конкурентного середовища
на фірму і, навпаки, вплив фірми на конкурентне середовище. Таким чином, стратегічна КСВ передбачає інтеграцію КСВ в
корпоративну стратегію, причому інтеграцію, яка здатна цю стратегію збагатити за
рахунок підвищення потенціалу компанії в
створенні цінності.
Інтерпретації КСВ в термінах ресурс-
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ної концепції породили об'ємну літературу,
де ідентифікувалися пов'язані з корпоративною соціальною діяльністю ресурси і здібності, створення, розвиток і комбінування
яких здатне створити компанії конкурентні
переваги. При цьому показово, що перша
спроба використання ресурсної концепції,
що отримала широку популярність, була
пов'язана зі становленням концепції корпоративної стійкості, причому в її початкової,
«екологічної» трактуванні. Логічним завершенням інтерпретації КСВ в рамках ресурсної концепції стратегічного управління стали роботи, пов'язані з виділенням етапів
відповідного організаційного навчання.
У сучасних умовах господарювання
використовується для інтерпретації корпоративної соціальної діяльності актуальна
концепція динамічних здібностей у двох
основних напрямках. По-перше, робляться
спроби додання сучасним версіями концепції зацікавлених сторін статусу самостійної
концепції стратегічного управління. Подруге, велику популярність в останні роки
отримали дослідження, що акцентують інноваційний потенціал корпоративної соціальної діяльності.
Концепція динамічних здібностей найбільшою мірою відображає тенденцію трактування сучасної інтегрованої корпоративної структури, здатної підтримувати стійкі
конкурентні переваги, як соціально відповідальною. При всьому термінологічному різноманітті сучасні стратегічні трактування
КСВ відтворюють всю ту ж логіку «принципи – процеси – результати».
Для забезпечення екологічного результату у контексті КСВ виділяють корпоративну соціально-екологічну відповідальність яку розглядають як добровільно покладене зобов'язання підприємства, спрямоване на систематичне виконання соціальних
та екологічно значущих програм для стейкхолдерів, які прийняті інтегрованою корпоративною структурою понад те, що вимагає
законодавство та пов'язані зі стратегією розвитку бізнесу, що не суперечить принципам
ефективного корпоративного управління.
Ключовими стейкхолдерами є бізнесодиниця, населення регіону, в котрому воно
розташоване та держава, як суб’єкт, відповідальний за загальну екологічну ситуацію в

країні.
Більшість українських підприємств в
кращому випадку визнають лише юридичну
екологічну відповідальність, тобто організовують свою діяльність відповідно до вітчизняного екологічного законодавства. Проте із
року в рік зростає кількість підприємств,
керівництво яких усвідомлює гостроту глобальної екологічної кризи та намагається
зробити свій внесок у поліпшення довкілля.
Тому, формування екологічної відповідальності бізнес-середовища в Україні потребує
зміни світоглядних і ціннісних орієнтирів із
застосуванням економічного, правового,
інформаційного інструментарію. Зокрема це
[5]:
– посилення примусового соціальноекологічного контролю відповідальності
бізнесу шляхом підвищення штрафних санкцій. Розмір штрафів за порушення норм
природоохоронного законодавства має відповідати економічним збиткам від порушення довкілля та перевищувати вартість
запобіжних заходів;
– забезпечення екологічної відповідальності за допомогою економічних інструментів задля прибутковості бізнесу.
Необхідно створити систему економічних і
правових механізмів матеріального стимулювання бізнесу для підвищення рівня екологічної відповідальності;
– екологізація національної економіки
за рахунок податкових пільг, регулювання
цін на ресурси та екологічно чисту продукцію, організація держзакупівель продукції,
надання пільгових кредитів для реалізації
природоохоронних заходів тощо .
Впровадження загальної практики корпоративної соціальної відповідальності
(КСВ) передбачає випуск екологічно чистої
продукції, зменшення негативного впливу
на навколишнє природне середовище, забезпечення
конкурентоспроможності та
створення основи і потенціалу для майбутнього економічного розвитку України на
засадах сталого розвитку. Підприємство є
головним суб’єктом управління та виконання КСВ, виконуючи свої інтереси на мікрорівні, воно представляє інтереси регіону на
мезорівні та держави на макрорівні. Орієнтуючись на цілі, котрі ставить перед собою
держава, як головний регулятор соціально-
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економічного розвитку країни, підприємство
залишається головним ініціатором виконан-

ня практики КСВ (рис.1).

Інтереси:

Цілі:

1.Економічна вигода.

1.Сталий розвиток країни.

Держава
Регіон

2.Соціально-екологічна вигода.

Підприємство

2.Забезпечення гідних
життя населенню.

умов

Синергічний ефект від КСВ

Рис.1. Система взаємодії суб’єктів діючих на засадах КСВ
Синергічний ефект відбувається тоді,
коли у КСВ зацікавлені усі суб’єкти взаємодії. Зосередивши увагу на інтересах населення регіону у покращені екологічної ситуації в регіоні, промислові підприємства, як
основні джерела забруднення повітря повинні орієнтуватися на принципи [6]:
– виконання соціальних програм з метою скорочення шкідливого впливу на природу та забезпечення суспільства правом на
сприятливе навколишнє середовище;
– збереження та раціональне використання природних ресурсів, включаючи енергоресурси;
– мінімізація і попередження негативного впливу виробничих циклів на навколишнє середовище (землю, повітря, воду і
екосистеми).
Висновки. Отже, проведене дослідження засвідчило, що проблема забезпечення конкурентоспроможності промислових
підприємств є стратегічним напрямом діяльності як держави так і інтегрованої корпоративної структури. В умовах існування
застарілої матеріально-технічної та технологічної бази вітчизняної економіки, які обумовлюють негативний вплив на довкілля,
сучасна стратегія ведення бізнесу повинна
бути заснована на КСВ та спрямована на
вирішення екологічних проблем та забезпечувати перехід на інноваційно-технологічний шлях розвитку з метою забезпечення довгострокової конкурентоспроможності.
На основі теоретичних узагальнень
було доведено, що практика ведення бізнесу

на засадах КСВ з урахуванням екологічного
фактора є потенційною і реальною здатністю промислових підприємства до зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище в умовах структурної
трансформації та забезпечення конкурентоспроможності країни у цілому. Разом з тим
питання організації фінансового забезпечення політики промислових підприємств у
складі інтегрованої корпоративної структури та держави у контексті КСВ за рахунок
обов’язковості або вибірковості все ще становлять наукову невизначеність та потребують подальшого розгляду та аналізу.
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На примере Донецкого региона, доказано, что одной из главных проблем функционирования отечественных промышленных предприятий в составе интегрированных корпоративных структур является нарушение экологической безопасности, возникающей из-за чрезмерных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Определена и обоснована необходимость использования корпоративной социальной ответственности (КСО) как стратегии ведения бизнеса для решения экологических проблем региона и обеспечения его конкурентоспособности.
Ключевые слова: экологические проблемы, промышленные предприятия, интегрированная корпоративная структура, конкурентоспособность, корпоративная социальная ответственность.
On the example of the Donetsk region, it is proved that one of the main problems of domestic
industrial enterprises in the integrated corporate structures is excessive environmental pollution of
atmosphere. The necessity for corporate social responsibility (CSR) as a business strategy to address environmental issues and to ensure competitiveness is defined and justified.
Keywords: environmental problems, industrial enterprises, integrated corporate structure,
competitiveness, corporate social responsibility.
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ІNVESTMENT ACTIVITIES FOR THE RESTORATION OF THE MAIN
PRODUCTION FUNDS SUITABILITY IN RESPECT TO DEEPENING
MINING OPEN PITS ZONE
V. I. Prokopenko, D.E., Prof., «National Mining University», prokopenko_vasil@ukr.net
O. O. Timoshenko, post-grad. st., «National Mining University», aatymosh@ukr.net
Components of constantly renewed cycle of the investment formation on maintaining productivity of production fixed assets and the mechanism of ensuring environmental and economic efficiency while exploiting iron ore deposit are substantiated. The methodological fundamentals for
investing into extended reproduction of fixed assets at the mining enterprise for increasing completeness of using the operational stocks of raw ore materials are developed.
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tivity, extended reproduction.
Statement of problem. Production parameters of any enterprise which show the capacity of its output and production costs are
determined by available production potential in
which the important role is given to the basic
mechanical facilities. These mechanical facilities comprise technological complex of the enterprise and determine the level of its advancement and economy. Maintenance of ore mining
and processing enterprise capacity is related to
investment ensuring suitability of fixed assets
to mining and processing of crude ore.
In the process of using, the production
funds are subjected to wear. The basic equipment of Kryvyi Rih Mining Complex is 50%
worn out, though lately some complexes (North
Mining Complex and Central Mining Complex)
renewed a definite part of their funds and that
lead on the average to the reduction of their
wear and tear level [1, p.30]. Increasing the
depth of deposit exploitation results not only in
wear and tear of the principal equipment, largely of technological equipment, but also in the
worsening of production processes conditions
which causes the reduction of production capacity and growth of production cost. At the
same time nowadays powerful mining and metals production sector is the basis of Ukrainian
economy. Iron-ore deposits and adjacent metallurgical enterprises form up to a fourth of domestic GDP.
Analysis of recent papers. When coming
to a decision about investment suitability of a
definite action, the significant role is played by
the opportunity to assess effectiveness assessment and risk of this decision. The authors of
the scientific paper [2, p.55] point out that an
investor should have the information about possible contingencies or extra profit [2, p.56].
This risk will be reduced if the investments for
the rational usage of natural resources are accomplished in a system in terms of time and
space. According to Fedchak O. M. [3], if there
are preventive investments, further even significant investments that are aimed to eliminate
the consequences are low-effective and in general cause the problems accumulation and
worsening of nature restoration [p.214]. In the
work [4, p.8], it is mentioned that creation of
investment activity managing system on the

basis of scientific suspended prediction of its
directions and forms ensures the realization of
the main aims of the enterprise development
and adapts it to the conditions of changing environment of its functioning. Thanks to the appropriate investment support the steady state of
the enterprise in the market and its economic
development in the long term are ensured. The
essence of investment activity as the principled
important direction of the coal mines durable
equipment technical level growth is tacked in
the article [5, p.4]. This paper describes a
method of investment project planning of technological reequipment of coal production and
preparation of new mining extracted areas for
exploitation.
It is also noteworthy that the capacity of
necessary investments for the restoration of the
main mining funds is set according to their state
which is characterized by the factor of wear,
suitability, outdating and increase of these
funds [6, 7]. In the authors' view, it is more
reasonable to define the investments volume in
terms of yield on capital investment of funds
that should be assessed considering its suitability factor taking into account partial ousting of
the durable equipment and its partial renewal
during the current period of exploitation.
Present research demonstrates that a lot of
enterprises, first of all mining and metals production sector, which nowadays has well-worn
main assets, require investment activities. Relevant scientific base is developed enough on the
level of general approaches to defining the volume and order of investment taking, into account changing enterprise environment. In general, the deeper the working zone of pit and the
longer deposit exploitation time, the harder for
the enterprises to overcome the difficulties in
maintaining the production capacity and competitiveness. The solution for the problem stated, in the first place, is related to innovative
activities based on the newest achievements in
science. So, in the course of operational activity
ore mining and processing enterprise has to
carry out constantly renewable cycle of creating
investment costs on maintaining the main production funds.
Aim of the paper. As for open-pit mining the investing costs must concern not only
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expended reproduction of the main enterprise
funds in proportion with the open cuts mining
zone but also ensure ecological and economic
during ore reserves exploitation. The object of
this article is to offer solution to the abovestated problems by taking as an example of
Kryvyi Rih Mining Complex.
Materials and methods. In the cycle of
forming the investment costs for the production
processes realization there are four stages: 1)
obtaining extra profit from the operational activity; 2) investing the development of the production potential; 3) forming the internal environment of the enterprise; 4) production and
realization of metallurgical raw materials. At
large, these cycles comprise the mechanism of
forming the investments for the reproduction of
the durable equipment.
Extra profit from the operational activity
is supposed to be received due to production
capacity and quality increase by means of using
upgraded iron ore which can be done by targeted managing of the mining operation mode.
Herewith the enterprise firstly saves money on
the development of production potential investing, namely, expended reproduction of the main
enterprise funds, and then by these funds, it
refines to low-grade ore reserves. The solution
for this issue is based on the creation of technical funds and high-level technologies in respect to scientific and technological advance
under the influence of time factor.
Thus, according to the cycle of reproduction of the main enterprise funds, during the
first phase of the open cuts exploitation, the
enterprise gets sufficient profit from mining
and enrichment of high-grade ore and then,
during the second and the third phases, it gains
profit by using renovated and modernized production funds which produce output from the
low-grade ore (Fig.2). During the initial stage
of the open pit exploitation the production processes are performed with available technical
and technological funds in favorable mining
conditions, then – with improved funds that can
adapt to the worth exploitation conditions because of the pit deeping.
The amount of durable equipment subject
to reproduction because of wear is conditioned
by its suitability for exploitation. Taking into
account wearing out of a part of durable
equipment and its partial renovation during the
_________________________________________
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current period of exploitation (a year), suitability of its equipment for the planned period can
be defined by the formula:
F  Fв  Fн  АD  E м (1)
;
C п .о . з  1  C з  п .2
Fп .2

where C п .о . з – a coefficient of suitability
of the durable equipment for exploitation, of
share units;
Cз – coefficient of wearing out of the durable equipment, share of units;
Fп.2 – planned cost of the durable equipment for the beginning of the year, UAH;
F в , F н – cost of the durable equipment
that were taking out of exploitation and introduced to exploitation during the current year,
UAH;
AD – allocation for depreciation on reproduction of the durable equipment during the
current year, UAH/year;
E м – enterprise expenses on the repair
and modernization of the durable equipment
during the current year, UAH/year.
Let us define how the suitability of the
durable equipment will increase (or decrease)
next planned year, depending on the amount of
introduced and withdrawn funds. The change of
suitability during the planned year compared
with that during the current year is equal to the
difference:
F
F
Cп.о. з  Cп.о. з.к  Cп.о.з.п  к.2  к.1 ; (2)
Fп.2 Fп.1
where  C п .о . з – the change (increase or decrease) of the suitability level of the durable
equipment in the planned period compared with
the current period, share of units;
Fк.1 , Fк.2 – depreciated book value of
fixed assets in the current and planned periods,
UAH, accordingly;
Fп.1 , F п .2 – original value of fixed assets
in the current and planned periods, UAH, accordingly.
The difference (Фп.2  Фв  АB) in the formula (1) is a depreciated book value of fixed
assets of the planned period without taking into
account repair, modernization and renovation
costs ( Ф з .2 ), and sum (Фн  В м ) – costs that are
unaccounted for by foregoing value Фз.2 (mark
it В в .2 ).
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Extra profit from the operation activity

Investment to the productive
potential development

Production and realization of
metallurgical raw material

Forming of the internal enterprise environment

Increasing production capacity
and labor quality

Extended reproduction of the main production
funds

Selling the surplus product of
premium quality

Managing the mode of mining
Controlling the level of using crude ore supply

Fig. 1. The mechanism of ensuring ecological and economic efficiency of the iron-ore deposit exploitation
Increase of output and product quality
can lead to
Increase of profits from the enterprise operation activity
and also can lead to
Increase of mining volume and enrichment of high-grade ore
A definite part of profit can be invested for the extended reproduction of the durable equipment
which has to ensure
adaptation of the durable equipment to the worsening of mining conditions and enrichment of
low-grade ore with the pit deepening
which creates an opportunity
to support the output level and product quality
which can lead to
getting extra profit from the sale of metallurgical raw materials
and creates an opportunity
To utilize low-grade crude ore resources in production
A definite part of profit can be invested into extended reproduction of the durable equipment
which can ensure
mining and enriching of low-grade crude ore resources
which creates an opportunity
to produce extra output volume of proper quality
which can lead to
getting extra profit from the sale of metallurgical raw materials
which can be invested into reinovation
extended reproduction of durable equipment which on the basis of adaptation to the worsening of
mining conditions and enrichment of low-graded crude ore with the pit deepening will lead to...

Fig. 2. The scheme of investing to the extended reproduction of the durable equipment for the
more complete exploitation of crude ore deposit
ISSN 2073-9982, Економічний вісник, 2014, №2

_________________________________________
79

______________________________________________________________________________________
ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT
on reproduction of the durable equipment in the
It means that the figure Фз.2 will reflect the

straight value of fixed assets directly remaining
from their current exploitation period, and the
figure В в .2 – sum of costs, that will be allocated
to restoring lost suitability of fixed assets in the
planned period. Thus the authors mark out
straight depreciated book value of fixed assets
and their incidental value, that is formed by
adding to the latter sum the costs needed for
maintaining and developing production power
of fixed assets next year. The environmental
factors of the durable equipment exploitation
that produce influence on their depreciated
book value and the areas of assets suitability
reproduction are given in the Fig. 3.
Straight depreciated book value directly
takes into account the cost of technological
equipment that was withdrawn from exploitation and the sum allocated for depreciation. The
number of technological machines, self-loading
hauling units, wearing-out equipment depends
on the operating life and working conditions,
while the depreciation sum is determined by its
standards set for each kind of equipment. According to the loss of fixed assets straight value,
remaining by the end of the current period, the
reproductive measures must be taken (in contrast to equipment exploitation, these measures
suggest repair, modernization and renovation
activities), the cost of which should be considered as incidental which is allocated as compensation for the loss of the depreciated value
of the fixed assets. Such an approach to defining the structure of the durable equipment allows to determine the minimum amount of
money, required for maintaining the open pits
capacity in proportion to the time and depth of
mining operations.
Thus the formula (2) can be introduced in
the following way:
 C п .о . з 

F З .2  E в .2
F  E в .1
. (2а)
 З .1
F п .2
F п .1

In the formula (2а) it is assumed that the
original value of durable equipment is the cost
of these for the beginning of the period, and the
depreciated book value – for the end of the given period (current and planned periods). After
the transformation of this formula, we obtain:
F
F
 C п . о . з  ( з . 2  з . 1 )  100 %; (3)
E в .2
E в .1
where E в .1 , E в .2 – accordingly, the expenses
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current and planned periods, UAH.
Analyzing the component of the formula
(3) we can conclude that the change of suitability level of mining and building durable equipment during the definite period of the deposit
operation is equal to the difference between the
straight value of these funds and the sum of
costs spent on their reproduction at the beginning and at the end of the planned period
(Fig.3). If the suitability level changes, that is
Cп.о.з  0 , then the reproduction costs of the
fixed assets must be equal to:
F F
(4)
Fв .2  з .2 в .1 , UAH.
Fз .1

Taking into account that Fв  Fн  Eм , the
formula (4) can be introduced in such a way:
F
E м .2  з .2 ( F п .1  E м .1 )  Fн .2 , UAH. (5)
F з .1
The value E м should be known for planning costs on maintaining the productive capacity of the open pit after its deepening. On the
one hand, the rate of expenses on the reproduction and repair of the fixed assets will be
known, on the other hand – we should take into
consideration costs on maintaining the open pit
productivity mining operations as go deeper.
That is why we should add the value В п . к
reflecting the increment of fixed assets due to
the open pit deepening, to the value В м . 2 , determined by the formula (5).
The formula (5) allows to plan the
amount of costs for the renovation of fixed assets, their modernization and repair so that the
assets suitability will not change (increase or
decrease).
As the result, the cost amount depends on
correlation of depreciated book values of fixed
asses at the beginning and the end of the
planned year, on the original value of fixed
assets and also on the appropriated costs
amount for the maintaining of the productive
capacity during the current year.
The graphics given in Fig. 4 and 5, show
the change in enterprise costs allocated on the
installation of new equipment and capacity in
planned year, depending on changes in the original value of this assets, which is related to the
cost of their repair and modernization during
the current year.
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Factors of impact on incidental
value of fixed assets (FA)

Factors ensuring the process of
manufacture

Physical wear

Factors of maintaining the productive
power

Moral depreciation

Reproduction of FA

Influence of the technological process

Reducing the social costs
of FA reproduction

Repair of
technological equipment

Damage from external
influencing actions

Introduction of more effective equipment

Operative equipment
modernization

Effect of the time
factor

Creation best conditions of
service and operation

Updating durable
equipment

Difficult adaptation to
conditions of the pit
deepening

Market requirements to the
quality of manufactured
products

Adaptation to conditions of deposit exploitation

Compliance to environmental requirements during
deepening of the pit
Straight depreciated book value

Compensatory value

Depreciated book value of FA

Fig. 3. Graphic presentation of the influence of environmental factors on their depreciated
book value of fixed assets.
Св.2, million UAH
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0
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700
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-850
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-570
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1300
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Св.1, million UAH

Fig. 4. Change of expenditure, necessary to ensure the suitability of fixed assets in the
planned year depending on the expenses on repair, modernization and updating funds in the current
В
year: 1, 2, 3 if з .2  0 , 7 ; 1,0; 1,3, accordingly.
В з .1
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Fig. 5. Change of expediture necessary to ensure the suitability of fixed assets in the planned
В
year depending on their original value: 1, 2, 3 if з.2  0,7 ; 1,0; 1,3, accordingly.
Вз.1
From the graphs it follows that the voldepth H к .t in t –th year of the deposit exploitaume of expenses on the renewal of fixed assets,
tion is:
their modernization and repair is determined by
the ratio of residual values of assets at the end
O
(6)
Ф оt  пt , t/(UAH per year )
of the planning year and the beginning of this.
ОФ t
Table 1 gives the approximate data of
Poltava MPP concerning the volume of fixed
where O пt – amount of extracted crude ore in
assets, which ensure its production capacity,
the pit, tons / year;
efficiency of using funds in general and their
ОФ t – the total amount of the pit funds,
individual kinds. Typically, the intensity of
funds using in terms of capacity is characterUAH.
ized by capital productivity ratio, for open pit
Table 1
Capital productivity ratio of fixed assets in terms of purpose
Kind of fixed assets
Total
production facilities:
buildings and structures
machinery and equipment
Vehicles
Other

Depreciated book value,
million UAH/year
2011
2012
3297,8
5247,4
3241,4
5193,7
1118,8
2235,7
975,8
1120,5
1101,7
1778,8
45
58,7

Economic capacity,
million t/year
2011
2012

9,811

9,69

Capital productivity
ratio, t/1000 UAH
2011
2012
2,98
1,85
3,03
1,87
8,77
4,33
10,05
8,65
8,91
5,45
218,02
165,08

In oder to find the value Δ Ф оt , it is nec-

essary to know the relation between the productivity of the technological equipment and the
open pit depth.
Pit productivity will determine the
equipment that is used in four main production
processes: 1) rock preparation for extraction by
drill and blast tunneling method; 2) extractionand-loading works, performed by shovel excavator; 3) rock delivery by conveyor transport to
the processing plant; 4) rock storage. The
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With deepening of the pit, productivity of
fixed assets of extracting crude ore is reduced.
If at the beginning of the year the pit depth was
H к .п , and at the end of the year it was H k . k ,
the capital productivity ratio as a function
Ф ( H к ) of this depth will decrease
Δ Ф оt  Ф ( Н к . п )  Ф ( Н к . к . ) .
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amount of works, that are performed by the pit
equipment, machinery, self-loading hauling
units, are a function of open cuts depth. This
function can be represented for the i-th process
in the following general form:
Q pi  f i (H к ) , t/year.
As follows from the analysis performed,
deepening of the pit causes decrease in productivity of production means and this leads to the
reduction of mining ore output; but, according
to equation (6), decrease in ore output brings
about reduced capital productivity ratio of the
pit fixed assets (it should be noted that the value of assets due to wear and tear is not reduced,
because the repair and restoration were allocated by the funds defined by the sum ( В м . 2 +
В п . к )).This reduction of capital productivity
ratio must be set off by the introduction of additional funds specified by the capacity and the
cost of extracting ore production processes into
operation.
To produce the planned amount of ore
О п due to lower performance of the pit
equipment by the value  О п , equal to the difference of
О

п

 О

п

(Н

н

)  О

п

(Н

к

)

, t/year,(7)

additional amount of funds can be estimated by
the equation:
Оп
, UAH/year. (8)
 Ф о .п 
Фо
In equation (7) amount О п is considered
as function of depths Н н and Н к at the beginning and the end of the planned year. These are
taken as the smallest values of the performance
of technical equipment for the main industrial
processes of mining pit operations in general.
Let us consider solution to the present
problem. If the performance of the i-th equipment at the initial phase of the operation time is
Q ео , but in t-th year – Q еt , the decline in
productivity will be (Qео  Q et ) . To compensate this reduction in t-th year, additional
equipment should be installed in the amount
equal to (Qео  Q et ) / Фоі , where Ф оі is capital productivity ratio of і-th type of equipment.
It is necessary to allocate funds for mining and
processing ore equipment to offset decline in its
performance with deeper pits in the amount
ISSN 2073-9982, Економічний вісник, 2014, №2

determined by the equation:
Ф д.t 

m

Q oi  Q ti , UAH/year, (9)
Ф oi К ф.it
i 1



where Ф д.t – value of fixed assets, which
have to be additionally put into operation in t-th
year of exploitation, UAH/year;
– coefficient, for the rise-fall in
К ф.it
prices of i-th type of process equipment in the t-th
year of its exploitation.
Productivity of drilling rigs, excavators
and open-pit dump trucks changes with pit
deepening from 300 m to 390 m. On average,
with the deepening from 300 m to 330 m
productivity is reduced by 20%, to the depth of
360 m - by 40%, to the depth of 390 meters – it
is more than a half. At the same time, productivity of open-pit dump trucks in the specified
deepening of mining operations is reduced by
10, 30, 40%, but for shovel excavators it is 10,
20, 35% (Fig. 6). It means that the largest decrease in operational productivity under the
influence of depth and time factor is related to
drills: productivity of machines is reduced by
more than 2 times with deepening of the
working area from 300 m to 390 m over 12
years, the productivity of excavators and dump
trucks dropping by 1.6 times. Thus production
capacity in mining ore pits must be primarily
provided, depending on the values of drilling
equipment productivity at different depths.
Additional number of drilling rings must be
installed and commissioned considering degree
of reduced productivity as for other types of
quarry equipment (dump trucks and
excavators), its additional amount should be
introduced taking into account the decreased
volume of mining works in the related processes (extraction-and-loading of rock formation and hauling).
Using equations (7) – (9), we calculated
the investment costs required to restore the pit
fixed assets at different depths , departing from
the data presented in Table 1.
According
to the authors' estimations, the cost of the pit
fixed assets is from 852.7 thousand UAH to
3392 2 thousand UAH which must be compensated as a result of wear and tear under the influence of environmental factors operation at a
deeper pit (Fig. 3). The amount of investment
_________________________________________
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funds to be allocated for restoring funds suitability, should compensate this wear, on the one
hand, and to provide renovation and modernization of production means, on the other; which
will support planned capacity of the mining ore
pit at deeper zones of mining operations. To

determine the estimated capability for accumulation of funds at Poltava MPP, we investigated
profit from operating activities, which can be
used for the reproduction of fixed assets in different modes of ore excavation.
Table 2

Comparison of the needs and opportunities of mining and processing
plant for the extended reproduction of the fixed assets
Items of comparison
The sum of investment, needed to reproduce the FA, millions UAH
Accumulated sum of MPP profit, thousands UAH
version 1
version 2
version 3

330

852,7

1011,5

2011,8

2868,0
1585,6
438,9

5221,7
2935,4
888,7

6330,6
4044,2
1997,6

The results listed in Table 2 (percentage
shows the ore quality at different periods of the
pit exploitation), indicate that the plant will be
able to allocate the required investment capital,
if it excavates ore reserves by mining operations modes with a reduction of quality (version
productivity, %

Open cuts depth, m
345
360

315

375

390

2259,3

2874,1

3392,2

7257,1
4970,8
2924,1

7665,9
5756,8
4126,7

8058,0
6431,0
5111,0

1 in accordance with Fig. 1) or average ore
quality (version 2). As follows from Table 2,
total profits from the sale of mining operations
product at all depth in the specified modes by
far exceed the investment needs for the extended reproduction of the pit fixed assets.

Regulatory productivity

100
90

3

80
70
60

2

50
40

1
300

315

330

345

360

375

390
pit depth,m

Fig. 6. Decline in productivity of technological equipment due to increase in pit depth ,% :
1 – drilling rings; 2 – open-pit dump trucks; 3 – excavators.
Conclusion. In general, the study resulted
in scientific and methodological principles of
investing costs into reproduction of fixed assets
suitability in mining and processing industries,
taking into account deterioration of operation
conditions at deeper horizons of pit works,
which provides a complete extraction of mineral ore reserves. The main conclusions consist in
the following:
1) increase in economic capacity and cost

of metallurgical raw materials production using
rich iron ore (high grade), achieved through a
targeted control of the pit mining mode, allows
the mining plant to receive additional profit
from sale of products;
2) reasonable structure of constantly recovered cycle of funds investment is aimed at
supporting the company's facilities through the
introduction of new technologies due to the
additional income from operations. By this, the
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company first collects money for investing into
the development of production capacity, namely the extended reproduction of fixed assets,
and then, using these assets, it refines lowgrade ore stocks;
3) it is recommended to consider the recovery measures costs (repairs, modernization
and updating of equipment) not like straight
costs but collateral ones which seek to compensate the loss of the residual value of fixed assets. This allows to determine the minimum
amount of investment necessary for maintaining the pit capacity depending on the degree
and time of its deepening;
4) assessment of Poltava MPP capability
to accumulate profits from operations for the
extended reproduction of fixed assets indicates
that if it develops low grade ore reserves, the
plant will be able to allocate the necessary investment funds because the amount of profit is
2–3 times higher than the investment needs for
reproduction of fixed assets;
5) further research should be focused on
the motivation of mining enterprises to establish investment funds based on the approach
proposed by the authors for the reproduction of
fixed assets that will provide high degree of ore
extraction in the pit.
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Обґрунтовано складові постійно відновлюваного циклу формування інвестицій на
підтримку продуктивності основних засобів підприємства і механізм забезпечення екологоекономічної ефективності експлуатації залізорудного родовища. Розроблено методичні основи інвестування розширеного відтворення основних фондів гірничого підприємства для
підвищення повноти використання експлуатаційних запасів рудної сировини.
Ключові слова: гірниче підприємство, інвестування, додатковий прибуток, вартість основних фондів, фондовіддача, розширене відтворення.
Обоснованы составляющие постоянно обновляемого цикла формирования инвестиций
на поддержание производительности основных средств производства и механизм обеспечения эколого-экономической эффективности эксплуатации железорудного месторождения.
Разработаны методические основы инвестирования расширенного воспроизводства основных фондов горного предприятия для повышения полноты использования эксплуатационных
запасов рудного сырья.
Ключевые слова: горное предприятие, инвестирование, дополнительная прибыль, стоимость основных фондов, фондоотдача, расширенное воспроизводство.
Рекомендовано до друку д. е. н., проф. Петенко І. В.
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CURRENT APPROACHES TO COMPANY’S
INVENTORY MANAGEMENT
Shishkova N. L., PhD Candidate in Economics, Ass. Prof., SHEI «National Mining University»,
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The basic parameters of the enterprise inventory management by means of a neural network
are defined. An algorithm of selecting the best strategy for inventory management is given. It is determined that the results obtained using neural network best correspond to the hierarchical nature of
economic indicators and allow to differentiate the space of alternatives to ensure the stability and
high reliability of constraint equation parameters.
Keywords: enterprise, management, inventory optimization, strategy, model, artificial network.
Statement of problem. Research is being
carried out on the problem of optimizing finished goods inventory based on various combinations of such factors as demand, business implementation costs, business maintenance costs,
material costs. The comparison of accuracy of
improved model forecasting with the analog
has been held and conclusions about their sufficient efficiency have been made. The proposed
model allows to determine the optimal amount
of inventory with great accuracy.
Analysis of recent papers. The analysis
of recent researches and publications, with
studies of stated problem, increases significantly with each year. V. V. Kulazhenko [1], M. P.
Linderson , R. B. Chase, R. J. Carter, M. Christopher, J. Cooper [5,6] have made significant
contribution to the development of inventory
management.
The problem of creation and functioning
of neural networks is examined in publications
of Uossermen F. [2], Gorban A. N. [3], Ramazanov S. K. [4].
The combination of these two areas of research becomes a new analytical tool that generates information and makes the basis for
management decisions.
Aim of the paper. Choosing the optimal
strategy for inventory management of enterprise in conditions of uncertainty and substantiation of necessity of a certain method applica-

tion is the purpose of the thesis. Switch from
the study of the subject area to the formulation
of the problem in mathematical form is an important part of the process of inventory management.
Materials and methods. Managed factors that delineate the space of analyzed alternatives are at the disposal of the inventory control
manager. Managed factors represent axes and
the alternative ways out in the form of certain
space point. Identification of specific alternative involves determining the coordinates of the
appropriate point in space of managed factors.
Difficulties because of providing the independence of alternatives do not appear when
using the method of neural network programming.
Economic indicators depend on each other, so change of one indicator is accompanied
by changes of related indicators. The nature of
the neural networks’ constructions coincides
with the features of links of economic indicators. This allows to combine all the meanings of
individual factors.
Neural network structure is fully consistent with the nature of links between economic indicators. Each neuron of random layer
is connected to all neurons of the previous layer, with all the inputs of the neural network.
Each neuron in network has its own structure.
(Fig. 1).
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Inputs


The Adder

F(  )

The exit

The activation function

Fig.1 The structure of each neuron in network
Determination of the boundaries of factor’s change comes down to the problem of the
functional dependence of the analyzed factors
on the factors that affect it.
The use of neural networks as the tool of
component analysis determines the stability and
high reliability of constraint equations’ parameters.
Meaningful interpretation of synthetic
components is simplified by their compliance
with the basic aspects of inventory management:
1) probability of violation of the delivery
schedule;
2) possibility of demand fluctuations;
3) seasonal fluctuations in the production
of certain goods;
4) discounts for buying large quantities of
goods;
5) rapid response to price fluctuations;
6) optimization of costs associated with
placing the order;
7) possibility of steady implementation of
manufacturing and distribution;
8) possibility of immediate customer service;
9) minimization of the quantity of devices
in production due to lack of spare parts;
10) simplification of the management of
production.
Significant difficulties arise only with the
independence of alternatives, due to the nature
of the economic indicators and their hierarchical interdependence. For example:
– availability of inventory: warehouse
stocks, stocks of goods which are in the warehouses of various types and levels of certain
parts of the logistics system, inventory in transit, transit stocks, stocks and other cargo, ect;
– turnover of inventory: current (regular)
stocks, insurance (warranty) stocks, training
(buffer) stocks, seasonal stocks, speculative
stocks, obsolete (illiquid) stocks;

– the level of inventory control: point of
order, normative level of reserves, the amount
of individual purchases, frequency of purchases
of stocks, replenished quantity of products.
Therefore, methods of component analysis, the construction of discrete incessant models do not meet the situation of generating alternatives in inventory management. Instead of
this, it is proposed to use the programming neural networks.
The results of the application of neural
networks in different areas allow to allocate
such their advantages over traditional mathematical methods as the following [1]:
– no restrictions on the incoming data (as
opposed to statistical data processing);
– ability to learn from examples in cases
where the unknown patterns of situations in an
uncertain dependence between the input and
output data, as well as in cases of incomplete,
not accurate and internally inconsistent input
information;
– opportunity to find the optimal settings
for a specific tool and construct the optimal for
a given number of input parameters of forecasting model.
Moreover, the forecasting models are able
to adapt and change according to the situation,
which is particularly important for Ukraine,
which is characterized by low predictability of
processes at macro and micro level; more efficient data compression by constructing nonlinear mappings; automation of administration and
processing of raw data; identifying of complex
dependences between input and output data,
and their generalizations, ensured by training of
neural networks; neural network modeling is
based only on actual data without a priori conditions and restrictions.
In this case input and output parameters
should be enough for «training» of the neural
network; building and training a neural network
is enough to solve the direct problem, which
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will also solve the inverse problem; neural networks solve the problem of interpolation, which
greatly improves the reliability of the decision;
an opportunity to solve several problems (if
more than one output); opportunity to almost
limitlessly build the capacity of a neural network (due to internal parallelism, which is inherited in neural networks); the potential sustainability of neural networks to failures; the
slow decline of the quality of the neural network; the possibility of further optimization of
various properties of the neural network by
adding regularization criteria decision or optimization of the structure of the neural network
(with the neural network training algorithms
remain unchanged); prediction accuracy greater
than 95%; the sphere of the use of neural networks is practically unlimited.
The greatest efficiency of neural network
is shown in the following areas: pattern recognition, semantic search, forecasting stock prices
and other financial instruments, security systems and others.
Among the tasks solved by the neural
network are the following: participation in exchange trading, advertising on the Internet,
spam filtering, checking suspicious conduct
transactions with bank cards, security systems
Inputs

and video surveillance and more. However,
sectors such as healthcare, advertising, marketing, economics and finance, information technology and telecommunications open perspectives for further theoretical and practical researches in the field of neural networks.
Programming of neural network is conducted in terms and with the use of matrix algebra [2–4].
Considering a dynamic system, it is given
a set {u (t), y (t)}, where u (t) is the input control actions, and y (t) - output system at time t.
In control systems with the standard
model there is a calculation of the input u (t), in
which the system operates on a desired trajectory, which is given by reference model.
The exterior of the neural network for determination of the weight of the resulting component indicators (Fig. 2) illustrates the mechanism of compression-driven factors (inputs) to
the first synthetic component (the first layer of
neurons), and then the resulting index (second
layer neurons).
The resulting indicator can become a reversibility of inventories and overall liquidity
ratio that will meter management efficiency. It is reasonable to take turns to use all

The first layer of neurons
(the number equals the
number of outputs)
The second layer of
neurons (consisting
of one neuron)

The first indicator
w(1)
The second indicator

w(2)

Σ

The output
The resulting indicator

w(n)
The n-th indicator
Weight of component
indicators in the
resulting indicator
Destination of the signals

Fig. 2 The exterior of the neural networks for determination of the weight of component indicators
possible values for a more complete list of alternatives.
But it is impossible to guarantee that the

resulting network is the optimal network. Application of neural networks requires the developer perform a number of conditions: the set of
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data that includes information that can adequately describe the problem; respectively
fixed-sized set of data for training and testing
the network; understanding the basic nature of
the problem to be solved; selecting adder function, transfer function and learning methods;
understanding of the developer tools; appropriate treatment capacity.
The adder serves as a compilation of inputs, then this amount becomes the argument of
the activation function. For input and output
neurons there is a function F = X (X – amount
of inputs), and for neurons and layers ns nscorr.
This function (sigmoid) provides compression
of any value of X in range from 0 to 1 and has a
simple derivative of (F '= F * (1-F)), which is
used for the correction of weighting coefficients during training the neural network.
When creating algorithm for determining
the weight factors in the controlled synthetic
components and the resulting indicator based
on neural networks’ unit (neural network learning algorithm) back distribution procedure is
The input

used (signals distributed from the outputs of the
neural network to its inputs in the direction opposite to that signal distribution in normal operation) [2].
The result is a specific measurement scale
for alternative indicators that, in contrast to the
input, are clearly delineated, and their number
is reduced.
Their numerical values characterize the
diversion of this component from the average
level in the aggregate, which is under study.
For example, if the decision was made to
increase the level of components «inventory
turnover» (respectively k-th version control) to
0.5 units, the scope of the specific changes are
not yet clear. But after solving the problem of
the choice of control options (using the modified matrix changes from game theory) is held
back for the weekend shift indicators. The exterior of the neural network for the return from
the resulting figure to outgoing is given on
Fig.3.

The first layer of
neurons

The second layer of
neurons
Ooutputs
w11
w12

w1n
w12
w2n
wn1

w22

wn2
wnn

Σ

The first indicator

Σ

The second indicator

Σ

The n-th indicator

The array of weighting
coefficients
Destination of the signals

Fig.3. The exterior of the neural network for the return from the resulting figure to outgoing
one
The mentioned algorithm (Fig.4) allows
to pass from the abstract to outgoing synthetic
component factor indicators, allowing to model
dependent’s parameters.
Neuro programming could be the basis
for determining the optimal scale for a particular company stock of the company. Identified
groups of indicators (synthetic components) are
subject to the inspection by the golden section.

The real power of neural networks is evident
when the trained network is able to provide
good results for data, which the network has
never seen before, data that were not in cluded
in the training process. This set of observations
is called the test data. A high correlation between the test data and the network prediction
indicates that the model has not only been able
to learn the nature of the economic relation-
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ships, but also has succeeded in generalizing
the relationships and providing successful results. It is important to monitor the performance
of the testing sample at different stages of the
training process and stop the training at the

point wee the test sample provides the best result. In order to increase the probability of a
stable model, a minimum of two test samples is
required.

The start
Incoming Input (two-dimensional array of data by the
terms of which are indicators, and the column - periods of
measurement) and Output (one-dimensional array measurement periods synthetic indicators nick) sequence data
for neural network training

??????architecture (number of neuDefining the neural network
rons in the first layer, the choice of activation function
Factiv (out) = out, out - amount neuron inputs)
Initialize the neural network weighting coefficients W
(one-dimensional array) using Cauchy machine (random
number generator)

В

Yes

Have the required accuracy of learning networks been achieved or have the maximum
number of iterations been exceeded?

D

No
C

Random selection of numbers j sequence of inputs for
training

i = 1 , nneir , 1
Firstlayer[i].out = Input[i,j];
x[i] = Firstlayer[i].out*W[i];

Lastlayer.neiron.out = 0;
A
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Firstlayer – the name of
the first layer of neurons;
Firstlayer[i].out – amount
of the i-th input neuron
layer Firstlayer;
x –– temporary onedimensional array
Lastlayer.neiron.out
–
amount of input neurons
of second layer neurons
Lastlayer;
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A
i = 1 , nneir , 1
Lastlayer.neiron.out = Lastlayer.neiron.out + x[i];

Так

|Lastlayer.neiron.out – Output[j]| < error

Ні
Delta = Lastlayer.neiron.out – Output[j];

error – maximum
possible
error in-learning
network

В
Delta – difference between

the desired and actual outputs
of the network

i = 1 , nneir , 1
DeltaWeights[i] = – η*Delta*Firstlayer[i].out

DeltaWeights – the array of
weighting coefficients;
η – rate of network training’s speed

W[i] = W[i] + DeltaWeights[i]

D

C

The output values of the weights of indicators found in
the resulting
The end
Fig. 4. The algorithm for the weight of driven factors in synthetic components and the resulting indicator.
In expanded form generalized model of
the decision on the choice of control options
have an equation system.
Determining the decision-making process
within the inventory control in the form of a
system of interrelated elements offered in the
following way (relationships are simplified,
illustrating the complexity of formalizing the

decision process): in a problem situation Sо,
available time T and resources Q necessary to
formulate the system goals A, identify controlled factors X, uncontrolled factors S, probability distributions of environment states P;
based on the analysis of relations f and F to determine the result vector Y; based on the criteria
system K and utility functions L to determine
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the usefulness of evaluation results Z; based
evaluation functions expected effect of actions
E and comprehensive assessment KA to determine the optimal solution x*, which satisfy the
constraints C.
Particular attention should be paid to improving the analytical part of choosing the best
variant of management. The purpose of this
phase is to create a list of alternatives that has
the best plan for inventory management. Method of programming neural networks complement traditional methods of decision theory,
business analysis and provides a concrete results towards identifying alternative spaces.

Identifying a list of alternatives refers to
the economic aspect of the mechanism of company’s inventory management. In models of
optimal control and mathematical programming
options are the plans, strategies, and a set of
options to be compared, given limitations.
Alternatives actions, environmental conditions, the probability distribution of environment states and results of alternatives in specific environmental conditions are the basic elements of the decision process, as reflected in
the basic model of decision-making and characterized as «right results» in terms of risk (Table 1).
Table 1
The base model of decision making in the inventory management

Ambient
environment

Environmental conditions
...
s

s1

s2

...

sm

Alternatives
Action

p1

Chance of environmental conditions
…
…
p2
pj

pm

x1

y 11

y 12

...

y1j

...

y 1m

…
xi

...
y i1

...
y i2

...
...

...
y ij

...
...

...
y im

...
xn

...
y n1

...
y n2

...
...

...
y nj

...
...

...

j

Field of
results

y nm

The base model corresponds to the process of standard solution’s making: we have a
limited number of alternative courses of action
and the full set of independent states of the environment, the results of alternatives vector has
only one component Y which uniform quality
within the entire set of environmental conditions and quantified, the numerical values of
which yij is the basis design decisions taken.
Results of the alternatives evaluated for
their conformity to the set of these purposes.
Substituting in the base model of the indicator
results yij their estimated useful-ness zij, get
«right decision» in terms of risk: zij = L (yij).
To simplify the results of implementing
the alternatives are measured in terms of utility
on the set goal (zij = yij). Thus, in the basic
model, decision field coincides with result
field. The results obtained by this method will
consist of primary factor indicators, and have a
specific value the resulting characterizing the
efficiency of inventory management company.
Quite a large number of iterations will produce
a high quality modeling results in the optimal

size of inventory.
Conclusion. In theory, neural networks
should be able to duplicate, and in some cases,
exceed the performance of regression techniques. Neural networks can be seen as a wide
class of flexible nonlinear regression and discriminant models, data reduction models and
nonlinear dynamical systems. For the purpose
of economic forecasting neural networks have
some clear advantages over regression analysis.
Thus, applying of the neural networks method
is not only more appropriate to the nature of the
hierarchical structure of economic indicators,
but also simplifies the definition and delimitation of space inventory management alternatives.
The coincidence of management areas
with groups of factors (synthetic components)
simplifies the understanding of the process of
identifying alternatives and their connection
with current situation on enterprise for agents
of management.
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У статті визначено основні параметри управління запасами підприємства за допомогою
нейронних мереж та продемонстровано переваги даного методу. Запропоновано алгоритм
вибору найкращої стратегії управління запасами. Визначено, що результати, отримані за допомогою нейропрограмування, найбільш повно відповідають ієрархічному характеру економічних показників, дозволяють розмежовувати простір альтернатив, забезпечувати стабільність та високу надійність параметрів рівнянь зв'язку.
Ключові слова: підприємство, управління, оптимізація запасів, стратегія, модель, штучна мережа.
В статье определены основные параметры управления запасами предприятия с помощью нейронных сетей. Предложен алгоритм выбора лучшей стратегии управления запасами.
Определено, что результаты, полученные с помощью нейропрограммирования, наиболее
полно отвечают иерархическому характеру экономических показателей, позволяют разграничивать пространство альтернатив, обеспечивать стабильность и высокую надежность параметров уравнений связи.
Ключевые слова: предприятие, управление, оптимизация запасов, стратегия, модель,
искусственная сеть.
Рекомендовано до друку д. е. н., проф. Швецом В. Я.
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УДК 631.15.1
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МЕТОДУ МОДЕЛЮВАННЯ
Шаповал О. А., к. пед. наук, доцент, Академія внутрішніх військ МВС України
У статті проаналізовано сучасний стан управління процесами використання персоналу
підприємства. Обґрунтована актуальність застосування економіко-математичного моделювання для вирішення завдань управління персоналом підприємства. Доведено доцільність
вибору пакету SPSS для Windows стосовно побудови математичних моделей управління
процесами використання персоналу. Розглянуто можливості застосування базисного модуля
пакету SPSS для побудови багатофакторної лінійної моделі продуктивності праці з метою
виявлення невикористаних резервів її підвищення.
Ключові слова: управління, персонал, моделювання, соціально-трудові показники, аналітичні інструменти, регресійний аналіз.
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Постановка проблеми. Ефективне
управління процесами, пов’язаними з кадровою політикою, передбачає наявність підтримуючих інструментальних засобів, які
забезпечують моніторинг використання персоналу. У якості таких підтримуючих інструментальних засобів доцільно використовувати методи економіко-математичного
моделювання. Впровадження математичних
методів і моделей у задачі управління трудовими ресурсами дозволяє забезпечувати
оптимальну кадрову політику та ефективний
менеджмент персоналу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати аналізу літературних
джерел [1 – 10] свідчать про наявність наукових досліджень стосовно механізмів формування персоналу підприємства, ситуаційного аналізу руху трудових ресурсів, оцінки
якості трудового потенціалу. Проте у спеціалізованій літературі є відсутнім комплексний підхід щодо управління процесами використання персоналу підприємства на основі економіко-математичного моделювання.
Формулювання мети статті. Метою
даної статті є аналіз специфіки управління
процесами використання персоналу підприємства на основі методів математичного моделювання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Соціально-трудові показники, розглянуті з інформаційної точки зору, можна
визначити як поняття, які відображають розміри та кількісні співвідношення ознак, що
характеризують трудовий потенціал працівників, зайнятість населення і безробіття,
ефективність, організацію й умови праці,
його матеріальне та моральне стимулювання
та ін. Оскільки задачі моделювання в управлінні трудовими ресурсами є доволі різними, то виникає необхідність у цілих комплексах соціально-трудових показників, які
б всебічно описували кількість та якість
трудових ресурсів, умови виробничого споживання робочої сили і розміри безробіття,
організацію оплати праці, соціально-економічну ефективність використання трудового потенціалу тощо.
Разом з цим, досягнення стратегічної
мети будь-якої організації праці – оптимально високий у даний конкретний період

рівень продуктивності праці – дозволяє впорядкувати всю сукупність соціально-трудових показників, тобто розглядати їх як
систему.
В ринковій економіці підприємець,
оцінюючи ефективність використання ресурсів робочої сили, яка є в його розпорядженні, вимушений вирішувати дві відносно
самостійні задачі. По-перше, необхідно оцінити в кожному із періодів часу ефективність застосування у процесі виробництва
наявної робочої сили, і, якщо виявиться, що
ефективність за будь-якими причинам знижується, то на базі економіко-статистичного
аналізу прийняти відповідні заходи управлінського характеру.
По-друге, враховуючи, що окремі види використаних в виробництві ресурсів характеризуються певною взаємозамінністю
(наприклад, коли замість продавця в тютюновому магазині встановлюють автомат з
продажу цигарок або замість виготовлення
лиття у своєму цеху використовують вже
готовий матеріал, що постачається іншим
підприємством), необхідно правильно оцінити, як відображається на витратах виробництва і обороті результатів споживання робочої сили. Тобто, маються на увазі результати споживання живої праці не в натуральному вимірі, а в грошовій формі [5, с. 89].
Перша задача вирішується на практиці за допомогою розрахунку показників
продуктивності праці, аналізу їхньої динаміки та виявлення резервів підвищення, що
в ряді випадків потребує від економічних
служб фірми розробки спеціальних планів
організаційно-технічних заходів. У результаті вирішення цієї задачі отримаємо дані
про рівень затрат робочої сили (робочого
часу) на виготовлення продукції на базі інформації про об’єм продукції та трудоємності її одиниці.
Друга задача базується частково на
даних, вже отриманих у результаті вирішення першої задачі, а частково – на даних про
ціну використання одиниці трудових витрат.
У якості складових такої грошової оцінки
витрат виробництва, безпосередньо пов’язаних із споживанням у виробничому процесі живої праці, мають включатися не тільки суми оплати праці робітників у вигляді
нарахованої їм заробітної плати, але й мож-
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ливі нарахування й відрахування в різні
фонди (пенсійний, обов’язкового медичного
страхування, фонд зайнятості тощо), податки, ставка яких визначається у залежності
від фонду оплати праці або чисельності персоналу (транспортний податок, шкільний
податок тощо). Єдиним критерієм включення тих чи інших сум у витрати, пов’язані зі
споживанням живої праці, є нормативно
встановлений порядок формування витрат
виробництва обігу.
При цьому не слід вважати, що
включення різних нарахувань на фонд
оплати праці у витрати виробництва носить
чисто фіскальний характер і здійснюється
виключно в інтересах збільшення доходів
державного бюджету. Річ у тому, що розміри фонду оплати праці, нараховані на конкретного працівника, далеко не відображають
народногосподарську вартість товару робоча сила.
Ця вартість окрім фонду індивідуального споживання, що забезпечує просте
відтворення робочої сили даного робітника,
включає ще й показники розширеного відтворення робочої сили (витрати на освіту,
охорону здоров’я тощо). Чим меншими при
інших рівних умовах є витрати, пов’язані із
затратами живої праці фірми, тим більшою
є величина прибутку – найважливішого інтегрального критерію економічної ефективності діяльності фірми. Тому для максимізації прибутку у довгостроковій перспективі, а
також вирішення завдань управління персоналом підприємства необхідно застосовувати економіко-математичного моделювання,
яке дозволяє виявляти невикористані резерви трудового потенціалу підприємства.
На сьогодні існує велика кількість
програмних продуктів, які використовуються при економіко-математичному моделюванні процесів управління персоналом. На
нашу думку, найбільш дієвим із них є пакет
SPSS для Windows, в якому реалізовано
кілька методів регресійного аналізу. Це
дозволяє встановити співвідношення між
однією залежною змінною та одним або
більше факторами.
Всі аналітичні інструменти, що наявні в системі, доступні користувачеві і можуть бути обрані за допомогою альтернативного інтерфейсу. Користувач може все-

бічно автоматизувати свою роботу, починаючи із застосування простих макросів і закінчуючи інтеграцією системи з двома додатками або Інтернетом.
У базисному модулі до таких додатків відносяться лінійна регресія (Linear
Regression) і процедура оцінювання кривої
(Curve Estimation). У процедурі лінійної регресії є можливість покрокової побудови
моделі шляхом включення або виключення
змінних.
Додатковий регресійний модуль
(SPSS Regression Models) містить двохкроковий метод найменших квадратів (TwoStage Least-Squares Regression), нелінійну
регресію (Nonlinear Regression) та інші процедури регресійного аналізу.
Розглянемо можливості використання базисного модуля для побудови багатофакторної лінійної моделі продуктивності
праці (Y) з метою виявлення невикористаних резервів її підвищення. Основні вихідні
дані аналізу продуктивності праці можуть
бути представлені у вигляді наступних
змінних:
Х1 – вироблення на одного працівника
підприємства, тис. грн.;
Х2 – вироблення на одного робітника,
який працює фізично, тис. грн.;
Х3 – частка робітників, зайнятих спостереженням за роботою автоматів, %;
Х4 – частка робітників, зайнятих при
машинах і механізмах, %;
Х5 – частка робітників, зайнятих ручною працею при машинах і механізмах, %;
Х6 – частка робітників, зайнятих ручною працею не при машинах і механізмах,
%;
Х7 – частка робітників, зайнятих ручною працею з налагодження машин і механізмів, %;
Х8 – відсоток плинності кадрів;
Х9 – коефіцієнт змінності за всіма групами робітників;
Х10 – коефіцієнт змінності робітників
основних цехів;
Х11 – частка профільної продукції в загальному обсязі продукції, %;
Х12 – кількість типів продукції, що випускається, од.;
Х13 – частка покупних виробів і напівфабрикатів у витратах на виробництво про-
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дукції, %;
у
ня в основ них
Х14 – частка устаткуванн
цехах у заагальній кіллькості устаткування,, %;
ного устатткуХ15 – частка технологіч
т
вання в усстаткуванніі основних цехів, %;
Х16 – частка оссновних ро
обітників у загальній чи
исельності робітниківв, %;
Х17 – частка рообочих осн
новних цеххів у
загальній чисельностті робітник
ків, %;
Х18 – частка фахівців
ф
і службовціів у
загальній чисельностті працююч
чих, %;
Х19 – фондоозб
броєність на
н одного робітника, ти
ис. грн.;
Х20 – фондоозб
броєність на
н одного ппрацівника, тис. грн.;
Х21 – електроозброєність потенціййна,
кВт;
Х22 – електрооозброєністьь фактичнаа на
одного робітника, ти
ис. кВт. год
д.;

Х23 – ел
лектроозбрроєність фаактична наа
1 ти
ис. відпрац
цьованих лю
юд.-год, кВ
Вт.-год.;
Х24 – чаастка напіваавтоматів і автоматівв
у теехнологічн
ному обладднанні;
Х25 – чаастка напіввавтоматів у техноло-гічн
ному облад
днанні;
Х26 – чаастка автом
матів у технологічно-му обладнанн
ні;
Х27 – чаастка в теххнологічно
ому облад-нан
нні автоматтичних лініій.
У ході апріорногго аналізу на основіі
виввчення маттриць парнних коефіц
цієнтів ко-рел
ляції й виходячи з тееоретичних
х положеньь
про
о продуктивність прраці були
и відібраніі
тільки 10 незаалежних зм
мінних: X4, X6, X8, X9 ,
X11, X13, X18, X19, X21, X266. На рис. 1 представ-лен
на вхідна панель аналлізованої пр
роцедури з
увееденими зн
наченнями ззмінних.

Рис. 1.
1 Вхідна ппанель проц
цедури лініійної регреесії
Усттановимо метод Bacckward (поослідовне викключення). Він відзначається ббільшою екон
номічністю
ю у порівняянні з іншиими,
оскільки в ньому може бутти реалізоввана
и тільки наайкращі реггреспроба досліджувати
сійні рівн
няння, які містять пеевну кількіість
змінних. О
Основні крроки цього
о методу ззводяться до наступногоо:
1. Роозраховуєтьься регресіійне рівнянння,
що включає всі змінн
ні.
2. О
Обчислюєтьься величи
ина частки F–
критерію для кожноої незалеж
жної змінноої в
припущен
нні, що вон
на була осттанньою зм
мінною, уведеною в реггресійне ріввняння.
3. Н
Найменша величинаа частки F–
критерію (FL) поріввнюється із заздалеггідь
м F-removall.
обраним ккритичним значенням
4. Яккщо FL < F-removal,
F
то змінна XL,
яка забезп
печила досяягнення тіл
льки рівняя FL,
виключаєтться із роззгляду. Наадалі рівняяння
регресії перераховуєється з ураахуванням тих
ються післ
ля виключеення
змінних, яякі залишаю

XL,, що дозвол
ляє перейтии до наступного кро-ку. Якщо FL > F-removaal, то регреесійне рів-нян
ння залишаають у неззмінному ви
игляді. Та-ким
м чином, пр
ри виборі м
методу вик
ключення в
SPS
SS всі нессуттєві факктори видааляються з
мод
делі за кри
итеріями, ввстановлен
ним у поліі
Opttions (опціїї).
Після наатискання ццієї клавіш
ші з'явитьсяя
діалогове вікн
но. Активіззуємо переемикач Usee
F-v
value (вик
користовуввати привватний F-кри
итерій). Інш
ші поля заллишимо зі значення-ми за замовч
чуванням. Зроблені установки
и
озн
начають, що
щ викорисстовується процедураа
викключення несуттєвихх факторіів. Прапо-рец
ць у полі Include constant in
n equationn
(вкключити ко
онстанту в рівняння) припускаєє
наяявність у моделі
м
вільнного членаа. Установ-лен
но, що F-кр
ритерій дляя включенн
ня (F-entry))
і ви
иключенняя (F-removaal) незалеж
жних змін-них
х дорівнюєє 3,84 і 2,711 відповідн
но. Спосте-реж
ження із пр
ропущеним
ми значенн
нями будь-яко
ої змінної (Missing V
Values) поввністю ви--
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– список виключених змінних (Variables
Entered/Removed);
– підсумкові характеристики моделі (Model
Summary);
– таблиця дисперсійного аналізу (ANOVA);
– нестандартизовані й бета-коефіцієнти рівняння регресії (Coefficients);
– основні статистичні характеристики виключених факторів (Excluded Variables);
– статистичні характеристики передвіщених
значень і залишків моделі (Residuals
Statistics).
При використанні крокової регресії з
установкою Backward на першому етапі будується початкова модель на основі всіх
факторів. Результати побудови цієї моделі
подані в табл. 1. Для всіх факторів моделі
розраховуються звичайні (Unstandardized
Coefficients) і стандартизовані коефіцієнти
регресії (Standardized Coefficients), а також
критерій Стьюдента (t) і його значимість
(Sig.).
Таблиця 1
Попередні результати побудови моделі 1 (витяг з лістингу)

ключаються з обчислень (Exclude cases
listwise).
Табличний висновок про побудову
адекватної моделі можна підтвердити за допомогою графіків. На особливу увагу заслуговують графіки залишків моделі, які можна
використовувати для перевірки нормальності розподілу. Ці графіки корисні також для
виявлення викидів, надзвичайних спостережень (outliers) і спостережень, які здійснюють великий вплив на модель (influential
cases).
У процедурі лінійної регресії також існує можливість перевірити основні передумови класичного регресійного аналізу: випадковий характер значень, які різко виділяються, нормальність розподілу залишків,
відсутність автокореляції й незмінність дисперсії залишків у часі, тобто гомоскедастичність.
У таблицях представлені наступні результати:

Модель
Константа
X4
X6
X8
X9
X11
X13
X18
X19
X21
X26

1

1

Нестандартизовані коефіцієнти
B-коефіцієнти і константа
Стандартна
лінійного рівняння регресії
похибка
–204,837
72,995
–4,922 E-02
,604
–1,158
,635
–1,831
,632
34,629
15,572
2,946
,563
,267
,458
–, 911
1,406
5,801 E-02
,056
,751
,451
4,634 E-03
,188

Стандартизовані
коефіцієнти:
Бета

критерій
Стьюдента

–, 022
–, 467
–, 680
,348
,596
,071
–,117
,171
,319
,006

–2,806
–, 081
–1,824
–2,896
2,224
5,233
,582
–, 648
1,036
1,667
,025

Таблиця 2

Дисперсійний аналіз моделі 1
Модель
1

Регресія
Залишок
Усього

Сума квадратів
2874,555
154,240
3028,795

Число ступенів
вільності
10
6
16

Середній
квадрат
287,456
25,707

Коефіцієнт
Фішера F
11,182

Зведення для моделі 1
Модель
1

Коефіцієнт кореляції R
,974

Коефіцієнт детермінації R2
,949
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Величина pрівня ймовірності
,031
,938
,118
,027
,068
,002
,582
,541
,340
,146
,981

Скоригований коефіцієнт детермінації R2
,864

Величина p-рівня
ймовірності
,004

Таблиця 3
Стандартна помилка
оцінки
5,0702
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У табл. 1 та 2 відбиті дані дисперсійного аналізу початкової моделі, які свідчать
про те, що розрахунковий критерій Фішера
дорівнює 11,182. У табл. 3 наведено коефіцієнт детермінації (R Square), коефіцієнт детермінації з урахуванням ступенів волі
(Adjusted R Square), стандартна помилка

оцінювання (Std. Error of the Estimate).
Дані таблиць 1–3 дозволяють простежити всі етапи розрахунку адекватної моделі та дають можливість побудувати зведену
таблицю 4, яка містить остаточні результати
побудови моделі 6.
Таблиця 4

Остаточні результати побудови моделі 6 (витяг з лістингу)
Модель
6

Константа
X6
X8
X9
X11
X21

Нестандартизовані коефіцієнти
B - коефіцієнти і константа
лінійного рівняння регресії
–201,883
–1,508
–1,952
38,308
2,932
,676

Стандартна
похибка
48,437
,268
,264
8,068
,414
,216

Стандартизовані коефіцієнти: Бета

Критерій
Стьюдента
(t)

Величина
p-рівня
ймовірності

–, 608
–, 725
,385
,593
,287

–4,168
–5,625
–7,398
4,748
7,081
3,130

,002
,000
,000
,001
,000
,010

Таблиця 5

Дисперсійний аналіз моделі 6
Модель
6

Сума квадратів

Регресія
Залишок
Усього

2828,707
200,088
3028,795

Число ступенів вільності
5
11
16

Середній
квадрат
565,741
18,190

Коефіцієнт
Фішера (F)
31,102

Зведення для моделі 6
Модель
6

Коефіцієнт кореляції R
,966

Коефіцієнт детермінації R2
,934

Скоригований коефіцієнт детермінації R2
,904

Величина p-рівня
ймовірності
,000

Таблиця 6
Стандартна помилка
оцінки
4,2650

З таблиць 4 – 6 видно, що на основі
часток F-критеріїв із десяти незалежних
змінних у модель включені 5 факторів: частка робітників, зайнятих ручною працею
(X6); відсоток плинності кадрів (X8); коефіцієнт змінності робітників (X9); частка профільної продукції в загальному обсязі виробництва (X11) і потенційна електроозброєність праці (X21). Побудовано наступну модель із нестандартизованими коефіцієнтами
(Unstandardized Coefficients):
Y = – 201,883 – 1,50831X6 – 1,95169X8
+ 38,3085X9 + 2,93168X11 +…+0,676291X21...
Ці коефіцієнти відбивають залежність продуктивності праці від відповідної
змінної при виключенні впливу на виробіток
продукції інших факторів.
Для порівняльного аналізу інтенсивності впливу пояснюючих змінних на зале-

жну змінну розраховуються стандартизовані, або бета-коефіцієнти (Standardized
Coefficients). На відміну від звичайних коефіцієнтів їх можна безпосередньо порівнювати один з одним. За значенням и цих коефіцієнтів роблять висновок про інтенсивність впливу змін окремих факторів на залежну змінну. Бета-коефіцієнти показують,
на яку частину стандартного відхилення
змінилося б середнє значення залежної
змінної, якби значення відповідного фактора
збільшилося на стандартне відхилення, а
інші змінні залишилися без змін.
Модель у стандартизованому масштабі має такий вигляд:
Y = – 0, 608X6 – 0,725X8 + 0,385X9 +
0,593X11 + 0,287X 21
Усі відібрані фактори статистично
значимі, тому що фактичний критерій
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ше таблично
ого. Про цце ж
Стьюдента (t) більш
свідчить гграфа «Велличина p-рівня ймовіррності», у якіій відбиті ймовірност
й
ті знаходж
ження більш істотних факторів
ф
динаміки
д
ппродуктивноссті праці длля даної су
укупності ппідприємств.
Емпіричний критерій Фішера (F),
рівний 31,,1, майже у 8 разів пееревищує ттабличне знаачення. Стандартна помилка залишків (Std. Error off the Estimaate) становвить
4,26496. Н
Наведений з урахуван
нням ступеенів
волі коеф
фіцієнт деетермінації (Adjustedd R
Square) доорівнює 0,90391, тоб
бто приблиизно
90% варіаації виробіттку продук
кції зумовллено
включеними в моделль факторам
ми.
Сф
формульовааний висно
овок про аддекватність моделі моожна підтвердити ннормально-йм
мовірнісним
м графіко
ом залиш
шків.
Цей графіік, представлений на рис. 2, доззволяє оцінитти якість побудовано
п
ої моделі. Ч
Чим
ближчими
и є точки до
д лінії, ти
им краще ррівняння регрресії описуує фактичніі дані.

ці; a0 – вільни
ий член;

a j – коефііцієнти ре--

греесії при неерегульован
аних факто
орах; z j –
нер
регульовані фактории;

ai –

коефіцієнти
и

реггресії при регульованних факто
орах; xi –
реггульовані фактори;
ф
u – випадковві фактори.
Ця мо
одель мож
же бути ви
икористанаа
дляя аналізу по
оточних реезервів росту продук-тиввності прац
ці.
Даний аналіз пприпускає побудовуу
мод
делі, що відбиває
в
впплив нереггульованихх
факкторів. У загальном
му вигляді її можнаа
преедставити як:
я
k

Y = b0 +  a j z j + u,
j 1

n

де b0 = a0 +

a x .

i  k 1

i i

де Y – показн
ник продук
ктивності ппра-

Для роззрахунку сеередніх значень ско-рисстаємося паанелями Deescriptives (описові) і
Sum
mmarize (підсумкові
(
і) з пунк
кту меню
ю
Staatistics (статтистика).
Здійснимо розраху
хунок модеелі, спира-ючись на вих
хідне рівнянння регрессії. Нагада-ємо
о, що воно має виглядд:
Y = – 20
01,883 – 1,,50831X6 – 1,95169X8
+ 38,3085X9 + 2,93168X111 +…+0,67
76291X21...
Знаючи середні знначення реггульованихх
факкторів за обстеженою
ю сукупністтю підпри-ємсств, розрах
хуємо вільнний член моделі.
м
Дляя
цьо
ого усереднимо реегульовані фактори::
пли
инність кад
дрів (X8), ккоефіцієнтт змінностіі
роб
бітників (X
X9) і питоому вага профільної
п
ї
про
одукції в загальному
з
у обсязі ви
иробництваа
(X11). У резул
льтаті отриимуємо насступне рів-нян
ння:
b0 = 201,883 – 1,952··18,118 +
38,308·1,458 + 2,932·93, 618 = 93,09
92.
Тоді yí = 93,092 – 1,508 X6 + 0,676 X21.
Отже, модель
м
є сттатистично значимою
ю
(p-llevel для всіх
в
парамеетрів менш
ше 0,05), таа
адеекватною (коефіцієнт
(
т кореляціїї дорівнюєє
0,99).
м фактором
м
Робоча сила є визнначальним
фор
рмування кадрової пполітики. РозглядаюР
чи ситуації, які
я пов’язан
ані з попитом та про-поззицією тру
удових рессурсів на підприєм-ствві, можна вважати, щоо вакансії – це попитт
на трудові ресурси,
р
а при ситу
уації, коли
и
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Ри
ис. 2. Нормально-імоввірнісний грраз
фік залишків
Піссля побуд
дови адеквватної модделі
наступає н
найбільш відповідаль
в
ьний етап допретація її паслідження – економічна інтерп
раметрів та викори
истання оттриманих результатів у практичн
них цілях.
З уурахуванням розподіл
лу факторівв на
регульовані й нерегуульовані мо
ожна предсстаману моделль у наступ
пному видіі:
вити отрим
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прийнятих більше ніж вивільнених, вирішується питання пропозиції трудових ресурсів
на ринку праці. З метою поліпшення ситуації при співвідношеннях попиту та пропозиції трудових ресурсів слід здійснювати реалізацію основних напрямків управління персоналом на макро-, мезо- та мікрорівні.
Оцінка ефективності використання робочої сили повинна включати визначення у
кожному із періодів часу значень ефективності застосування в процесі виробництва
наявних ресурсів та визначення ступеню їх
відображення на витратах виробництва і
обороті результатів споживання ресурсів
робочої сили. Тобто, результати споживання
живої праці мають аналізуватися не в натуральній, а в грошовій формі.
Висновки. Таким чином, в даному дослідженні знайшов своє відображення аналіз
специфіки управління процесами використання персоналу підприємства на основі методів математичного моделювання.
Науковий результат запропонованого
рішення представлено у формі моделі
управління процесами використання персоналу підприємства, а практичним результатом є рекомендації стосовно використання
пакету SPSS для вирішення завдань управління персоналом.
Подальшим напрямком даного дослідження може стати проектування методики
розробки інформаційного забезпечення процесами управління персоналом підприєм-

ства.
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В статье проанализировано современное состояние управления процессами использования персонала предприятия. Обоснована актуальность использования экономикоматематического моделирования для решения задач управления персоналом. Доказана целесообразность выбора пакета SPSS для Windows по построению математических моделей
управления процессами использования персонала. Рассмотрены возможности использования
базисного модуля пакета SPSS для построения многофакторной линейной модели производительности труда с целью выявления неиспользованных резервов ее повышения.
Ключевые слова: управление, персонал, моделирование, социально-трудовые показатели, аналитическое инструменты, регрессионный анализ.
The current state of workforce planning management is analyzed. The necessity of using economic-mathematical modeling to solve the problems of personnel management is justified. The expediency of Windows SPSS to build mathematical models of workforce planning is proved. The
possibilities of using the basic functions of SPSS for building multi-linear model of labor productivity in order to identify untapped reserves of its increase are considered.
Keywords: management, staff, modeling, social and labor indicators, analytical tools, regression analysis.
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
УДК 336.774.3
ВИЗНАЧЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ НЕПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ ОСОБАМИ,
ЩО НЕ МАЮТЬ КРЕДИТНОЇ ІСТОРІЇ
І. М. Пістунов д. т. н., професор, ДВНЗ «Національний гірничий університет», pistunovi@gmail.com

М. І. Пістунов, аспірант, Полтавська державна аграрна академія, n.pistunov@gmail.com
У статті розглядаються випадки, коли новий клієнт банку не має кредитної історії,
внаслідок чого виникають труднощі у визначенні ймовірності неповернення ним кредиту.
Розроблено та перевірено на системі додаткових індикаторів комплекс спеціальних показників, на основі якого забезпечується можливість визначення ймовірності неповернення кредиту для клієнтів банку, які вже мають кредитку історію. Встановлено аналітичну залежність
ймовірності неповернення кредиту від місячного доходу позичальника, його віку та кількості
утриманців в сім’ї для осіб, які не мають кредитної історії.
Ключові слова: кредитна історія, особи, що мають кредитну історію, особи, що не мають кредитної історії, ймовірність неповернення кредиту, аналітична залежність.
Постановка проблеми. За 2013 рік
депозити фізичних осіб на рахунках у вітчизняних банках зросли майже на 70 млрд
грн. або на 19%. Про це повідомляє Національний банк України. Як зазначили у цій
фінансовій установі, зростання внесків населення відбувався за рахунок вкладів у національній валюті: рівень доларизації вкладів фізичних осіб скоротився з 50,8% на початку року до 42,5% на його кінець. При
цьому питома вага довгострокових депозитів населення суттєво зросла порівняно з
минулим роком. За даними банку, кошти
фізичних і юридичних осіб в цілому з початку року збільшилися на 96 млрд. грн.,
або на 16,4%, як повідомляє Інтерфакс [1].
Такий притік депозитних коштів змушує банки шукати нові форми залучення
клієнтури, яка бажає взяти кредит. При цьому постійно зростає кількість дрібних клієнтів. Це призводить до зростання обсягу інформації, для обробки якої банки вдаються
до скорингу – автоматизації розрахунків
щодо ризику неповернення кредитів. Однак,
такі розрахунки повинні бути простими і
охоплювати незначну кількість даних, адже
клієнти, що не мають кредитної історії, за
визначенням не можуть надати необхідний
обсяг інформації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні роки у скорингу для розраISSN 2073-9982, Економічний вісник, 2014, №2

хунку рейтингу позичальників та управління
кредитними ризиками стала доволі широко
використовуватися логістична регресія.
Логістична регресія – це різновид
множинної регресії, загальне призначення
якої полягає в аналізі зв'язку між кількома
незалежними змінними (за іншою термінологією, регресорами або предикторами) і
залежною змінною. Бінарна логістична регресія, як випливає з назви, застосовується у
разі, коли залежна змінна є бінарною (тобто
може приймати тільки два значення). Іншими словами, за допомогою логістичної регресії можна оцінювати ймовірність того,
що подія настане для конкретної випробуваної ситуації (повернення кредиту, дефолт і
т. п.).
Сутність даного методу полягає в побудові рівняння регресії виду:
n

y  a0   ai xi

(1),

i 1

де: а0…аі…аn – коефіцієнти моделі, хі
– вхідні фактори моделі, тобто, дані, які
збирають банки про своїх клієнтів у процесі
надання кредиту та його повернення разом з
процентами [2; 3].
Однак, застосування даного методу на
практиці виявляє, що визначити плавні зміни значення ймовірності в діапазоні від 0 до
1 неможливо внаслідок бінарності результату. Для встановлення факту повернення або
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неповернення кредиту використовується так
зване логіт-перетворення у вигляді:
1
P
(2),
1  e y
де: P – ймовірність того, що станеться
цікавить подія; e – основа натуральних логарифмів 2,71 ...; y – стандартне рівняння
регресії.
Результатом такого перетворення вже
є ймовірність, що плавно змінюється в діапазоні від 0 до 1.
Незважаючи на простоту постановки
задачі, логіт-перетворення не можна вважати таким, що допускає повну автоматизацію
розрахунків. Для нього потрібно вводити
додаткові дані і визначати, які із них характеризуються поверненням кредиту, а які –
ні. Оператор повинен слідкувати за процесом «навчання» моделі, визначаючи наступні типи помилок:
– TP ( True Positives) – вірно класифіковані позитивні приклади (так звані істинно позитивні випадки);
– TN ( True Negatives ) – вірно класифіковані негативні приклади ( істинно негативні випадки);
– FN ( False Negatives ) – позитивні
приклади , класифіковані як негативні (помилка I роду). Це так званий «помилковий
пропуск» – коли цікавить нас помилково не
виявляється (помилково негативні приклади);
– FP ( False Positives ) – негативні приклади, класифіковані як позитивні (помилка
II роду); Це помилкове виявлення, оскільки
за відсутності події помилково виноситься
рішення про його присутність (помилково
позитивні випадки) [4].
Далі проводиться аналіз, де частіше
оперують не абсолютними показниками, а
відносними – частками (rates), вираженими
у відсотках, а саме:
– частка істинно позитивних прикладів
(True
Positives
Rate):
TP
TPR 
(3);
TP  FN
– частка хибно позитивних прикладів
(False
Positives
Rate)
:
FP
FPR 
(4).
TN  FP
При цьому, вводяться ще два визна-

чення: чутливість і специфічність моделі. За
допомогою останніх визначається об'єктивна цінність будь-якого бінарного класифікатора.
Чутливість (Sensitivity) – це частка істинно позитивних випадків :
TP
Se  TPR 
(5).
TN  FP
Специфічність (Specificity) – частка
істинно негативних випадків, які були правильно ідентифіковані моделлю:
TN
(6).
Sp 
TN  FP
Зауважимо, що FPR = 100 - Sp.
Надалі будується графік залежності Se
= F(FPR), який називається ROC-кривою
(Receiver Operator Characteristic) і дозволяє
визначити якість моделі. Площа під кривою
називаються AUC (Area Under Curve) і чим
ближче її значення до одиниці тим точнішою вважається отримана модель імовірності дефолту. В табл. 1 подано приклад
значень AUC, визначених експертами.
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Таблиця 1
Експертна шкала значень AUC
Інтервал AUC
0.9–1.0
0.8–0.9
0.7–0.8
0.6–0.7
0.5–0.6
Джерело: [5]

Якість моделі
Чудова
Дуже хороша
Хороша
Посередня
Незадовільна

Навіть у такому спрощеному вигляді
стає зрозумілим, що наведений метод визначення дефолту є емпіричним, не наведено статистичну достовірність результатів.
Зрозуміло також, що отримана модель не
може бути використана для розрахунку
ймовірності неповернення кредиту для осіб,
що не мають кредитної історії. Вона з самого початку створена для визначення дефолту
осіб, які вже отримали кредит.
Формулювання мети статті. Метою
даної статті є розробка зручного способу
визначення ймовірності неповернення кредиту особами, що не мають кредитної історії, та визначення прийнятної межі для розрахованої ймовірності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Найбільш популярними показника-
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ми, які збираються банками про своїх клієнтів, є ті, які ми представили у табл. 2.

Таблиця 2

Найменування показника

Відношення заборгованості по
кредитним картам і кредитним
лініям (окрім іпотек і авто у кредит), до загальної суми кредитних
лімітів.

Вік позичальника

Кількість прострочених платежів в
межах 30–59 днів за останні 2
роки

Відношення щомісячних платежів
позичальника (житло, аліменти та
ін.) до його місячного заробітку

Місячний дохід позичальника

Кількість діючих кредитів (автомобілі, іпотека) та платежі з- кредитних карток.

Кількість випадків, коли позичальник прострочив платіж більше,
ніж на 90 днів.

Кількість іпотек та кредитів під
нерухомість.

Кількість випадків, коли позичальник прострочив платіж в межах
60–89 днів за останні 2 роки

Кількість утриманців в сім’ї ( діти,
батьки, чоловік, дружина, тощо)

Чисельне
значення
показника

процент

цілий

Цілий

процент

речовинний

цілий

цілий

цілий

Цілий

цілий

Умовне
позначення показника

Перелік показників, за якими визначається надійність клієнта

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

Х7

Х8

Х9

Х10

Джерело:[6]

В нижній частині цієї таблиці подано
умовні позначення, які будуть використані в
подальшому викладенні матеріалу.
Аналіз таблиці показує, що для клієнта, який не має кредитної історії, з наведених вище показників можна отримати тільки
такі, як вік (Х3), дохід за місяць (Х5) та кількість утриманців у сім’ї (Х10). До них ще
можна долучити показник відношення щомісячних платежів позичальника (житло,
аліменти тощо) до його місячного заробітку
(Х4), оскільки його можна вирахувати після
визначення обсягу кредиту. Всі інші показники стосуються клієнтів, які вже мають
кредитну історію.
Висунемо гіпотезу, що всі клієнти, як
ті, що мають кредитну історію, так і ті, що її
не мають, є однорідною групою позичальників. Тоді, визначивши ймовірність неповернення кредиту для позичальників з відомою кредитною історією, можна розповсюдити ці висновки і для тієї групи, кредитна
історія яких невідома.
Очевидно, що таке розповсюдження
можна зробити тільки на підставі показників, які можна зібрати до видання кредиту, а
саме: Х2, Х4, Х5 та Х10.
Наступними етапами дослідження по-

винні стати:
1. Розробка простої формули для визначення ймовірності неповернення кредиту
для клієнтів з відомою кредитною історією.
2. Розрахунок ймовірності неповернення кредиту за цією формулою для клієнтів з відомою кредитною історією.
3. Побудова аналітичної залежності
виду:
P  F ( X 2 , X 4 , X 5 , X 10 )
(7),
де: Р – розрахована ймовірність неповернення кредиту.
4. Перевірка точності прогнозування
формули (7) на даних, які не були використані при розрахунку коефіцієнтів моделі.
5. Визначення прийнятного для банку
рівня розрахованої ймовірності для клієнтів,
що не мають кредитної історії.
Етап 1. Аналіз показників, які можна
визначити тільки для клієнтів, що мають
кредитну історію, показує, що їх можна розбити на дві групи:
1. Кількісні показники, що охоплюють
кількість прострочених платежів у межах
30–59 днів за останні 2 роки (Х3), кількість
діючих кредитів (автомобілі, іпотека) та
платежів з кредитних карток (Х6), кількість
випадків, коли позичальник прострочив

ISSN 2073-9982, Економічний вісник, 2014, №2

_________________________________________
103

ECONOMETRICS IN MANAGEMENT DECISION MAKING
______________________________________________________________________________________

платіж більше, ніж на 90 днів (Х7), кількість
іпотек та кредитів під нерухомість (Х8) та
кількість випадків, коли позичальник прострочив платіж у межах 60–89 днів за
останні 2 роки (Х9).
2. Відносні показники, що включають
відношення заборгованості за кредитними
картами і кредитними лініями (окрім іпотек
і придбаних автомобілів у кредит), до загальної суми кредитних лімітів (Х1).
Кожна з цих груп показників дозволяє
розрахувати ймовірність неповернення кредиту за чисельними значеннями вказаних
показників.
Для першої групи ймовірність неповернення кредиту може бути вирахувана
аналогічно розрахункам при страхуванні, де
ймовірність настання страхового випадку
визначається як:
K
P ( A)  в ,
(8)
Kд
де: Кв – кількість виплат за той чи інший період (звичайно за рік), Кд – кількість
укладених договорів у даному році [7].
Для нашого випадку аналогом параметру Kд є сума всіх кількісних факторів
X6  X8  X3  X7  X9 .
Аналогом параметру Кв є кількість
прострочених платежів у межах 30–59 днів
за останні 2 роки (Х3), кількість випадків,
коли позичальник прострочив платіж більше, ніж на 90 днів (Х7) та кількість випадків,
коли позичальник прострочив платіж в ме-

жах 60–89 днів за останні 2 роки (Х9). Причиною такого вибору є логічний висновок
про те, що оскільки клієнт вже допустив
прострочення чи неповернення будь-яких
платежів, то він їх може й взагалі не повернути. Це принцип мінімізації ризику.
Тоді ймовірність того, що клієнт не
поверне кредит за кількісними показниками,
можна знайти з виразу:
X3  X7  X9
. (9)
P1 
X6  X8  X3  X7  X9
Друга група показників, представлена
одним параметром – відношенням заборгованості за кредитними картами і кредитними лініями (окрім іпотек і придбаних автомобілів у кредит), до загальної суми кредитних лімітів (Х1).
Очевидно, що чим більшим є цей показник, тим вищою є ймовірність неповернення кредиту. Отже,
P2  X 1 .
(10)
Тоді ймовірністю неповернення кредиту за обома показниками буде виступати
ймовірність виникнення будь-якої із цих
подій – кількісної чи відносної:
P  ( P1 або P2 ) .
(11)
Зауважимо, що ці події не залежать
одна від одної, оскільки виникнення однієї
із них не впливає на виникнення іншої. В
теорії ймовірності формулою для визначення ймовірності виникнення будь якої з незалежних подій є:
n

Р( A1 або A2 ,. .., або An )= 1   1  p( Ai )  ,

де: Аі – незалежна подія, р (Аі) – ймовірність її виникнення, 1  i  n [8].
Підставивши формули (9), (10) у (12),
остаточно отримаємо, що ймовірність непо-

(12)

i 1

вернення кредиту Pd для клієнта з відомою
кредитною історією можна знайти з виразу:

 


X3  X7  X9
Pd  1  1 
 (1  X 1 )  .
  X6  X8  X3  X7  X9 


(13)

Етап 2. Розрахунок ймовірності неповернення кредиту для клієнтів з відомою
кредитною історією проводився за чисельними даними [9]. В табл. 3 представлено
фрагмент розрахунків, з якого слідує, що
діапазон розрахованих ймовірностей коливається в широких межах. Всього була взята
вибірка розміром у 4494 точки.
Етап 3. Для побудови аналітичної за-

лежності виду (7) була розрахована (підпрограмою «Кореляція» електронних таблиць
Excel) кореляційна матриця, представлена в
табл. 4.
З неї видно, що найменший вплив на
розраховану ймовірність неповернення кредиту має кількість утриманців (Х10) = -0,063,
а найбільший вплив – дохід за місяць (Х5) =
0,287.
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Таблиця 3
Фрагмент розрахунків ймовірності неповернення кредитів за формулою (9)
особами, які мають кредитну історію
Х3
2
4
3
1
1
2
3
2
3
1
3
0
2
1
1

Х4
0,8
0,01
0,01
0,02
0,1
0,01
0,14
0,1
0,11
0,01
0,02
0,11
0,15
0,12
0,18

Х6
13
2
2
2
2
2
5
4
7
2
8
2
10
6
18

Кореляційна матриця
X2

Pd

X5

Таблиця 4

X10

X1

Pd

1

X2

0,262

1

X5

0,287

0,218

1

X10

-0,063

-0,112

0,121

1

X1

0,104

0,06

-0,017

0,0409

Х7
0
3
0
3
3
1
2
2
2
0
0
1
1
0
0

1

Загалом, відносно невеликий коефіцієнт кореляції для всіх показників говорить
про те, що отриманий результат не варто
апроксимувати лінійною залежністю. Потрібно підбирати нелінійний поліном, який
би забезпечив високу якість апроксимації.
З цією метою до таблиці початкових
значень параметрів було додано нелінійні
ефекти виду Хі2 та Хі Хj . Окремо було створено ефект Х5/(Х10 +1), який дозволяє визначити середній дохід на одного члена родини.
Повторний розрахунок кореляційної матриці разом із нелінійними ефектами параметрів представлено у табл. 5.
Таблиця представлена фрагментарно
тому, що головним чином нас цікавив кореляційний зв’язок Pd з іншими факторами, як
Pd  0.33985  1, 4 107 X 2  2, 6 107 X 5 
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Х8
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1

Х9
0
2
2
1
0
0
2
1
0
0
1
0
0
0
0

Pd
0,011579
0,19
0,292857
0,3
0,4
0,406
0,498333
0,5
0,629167
0,67
0,698462
0,703333
0,803846
0,874286
0,959

лінійними, так і нелінійними, тобто, перша
колонка матриці.
Аналіз кореляційної матриці показав,
що не всі ефекти мають значний вплив на
розраховану величину ймовірності неповернення кредиту. Тому було прийнято рішення
включити до моделі тільки ті ефекти, значення коефіцієнта кореляції з імовірністю
неповернення кредиту є більшим за 0,2. НиX5
ми виявилися: X 2 , X 5 ,
, X 22 , X 52 та
X 10  1
X2 X5 .
У результаті була сформована нова
таблиця даних, яка включала тільки вибрані
ефекти і була використана для розрахунку
коефіцієнтів регресійної моделі підпрограмою «Регресія» електронних таблиць Excel.
Ця підпрограма знаходить коефіцієнти
при предикторах за допомогою методу найменших квадратів, коли мінімізується сума
квадратів відхилень реальних значень критеріальних змінних від їх оцінок (мається на
увазі значення критеріальної змінної, розрахованої за допомого створеного рівняння).
У результаті проведеного розрахунку
була отримана залежність виду:
1, 2 107 X 5
 0, 71498 X 52  5,9 109 X 2 X 5 . (14)
X 10  1
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Фрагмент кореляційної матриці для лінійних та нелінійних ефектів
Pd

X2

Pd

1

X2

0,26

X5

X10

0,29

0,219

1

X10

–0,06

–0,11

0,121

1

X1

0,10

0,041

0,062

–0,02

Х12
2

Х5

2

0,26

Х12

Х52

Х102

Х12

1

X5

X5
( X 10  1)

X5
( X 10  1)

X1

Таблиця 5

0,247

0,758

–0,49

1
0,061

1

0,26

0,988

0,183

–0,15

0,04

0,2343

1

0,22

0,161

0,947

0,087

0,054

0,7192

0,134

1

–0,06

–0,1

0,101

0,938

–0,02

–0,327

–0,13

0,072

1

Х12

0,08

0,033

0,056

–0,02

0,981

0,0565

0,032

0,05

–0,01

1

X2 X5

0,32

0,48

0,935

0,057

0,065

0,7449

0,449

0,88

0,04

0,06

X2 X10

–0,02

0,018

0,172

0,965

–0,01

–0,365

–0,03

0,13

0,89

–0,01

X2 X1

0,14

0,223

0,098

–0,04

0,941

0,1015

0,221

0,082

–0,03

0,923

X5 X10

0,09

0,001

0,512

0,751

0,009

–0,129

–0,04

0,482

0,71

0,008

X5 X1

0,18

0,103

0,421

0,025

0,747

0,3369

0,091

0,407

0,02

0,735

X10 X1

0,04

–0,03

0,086

0,438

0,529

–0,162

–0,05

0,07

0,41

0,518

Х10

Точність апроксимації регресійної залежності описується параметром R2 і дорівнює R2 = 0.98335, що говорить про високу
якість отриманої моделі для залежності
ймовірності неповернення кредиту від віку
позичальника, доходів за місяць, кількості
утриманців та відношення заборгованості за
кредитними картами і кредитними лініями
(окрім іпотек і придбаних автомобілів у кредит), до загальної суми кредитних лімітів.
Етап 4. Перевірка прогнозуючих властивостей залежності (14) проводилася на
іншій вибірці, теж взятій з [9]. Спочатку за
формулою (13) визначалася ймовірність неповернення кредиту особами, що мають
кредитну історію.
Розрахунок провадився за визначенням
середньої похибки за формулою:
1 N
 ср   Pdi  Pdнi / Pdi
(15)
N i 1
де: N – розмір вибірки, на якій провадилася перевірка прогнозуючих якостей
формули, Pdi – поточне значення розрахованої за (14) ймовірності неповернення кредиту.
Для 123 точок середня похибка не пе-

ревищила, 8,45%.
Розрахунок якості прогнозування за
критерієм Пірсона дозволяє стверджувати,
що для 73% довірчної ймовірності, модель є
адекватною.
Етап 5. Цілком логічно вважати прийнятною розраховану величину ймовірності
неповернення кредиту для клієнта, що не
має кредитної історії, на рівні статистики
неповернення кредитів для конкретного
банку, а саме:
K S
(16)
Pн  н н ,
KS
де: Рн – ймовірність неповернення кредитів
конкретного банку, розрахована за фактичними результатами діяльності банку, K –
загальна кількість виданих кредитів, S – загальна сума виданих кредитів, Kн – загальні
кількість неповернений вчасно кредитів, Sн –
загальні сума неповернених вчасно кредитів.
У випадку, якщо розрахована за (14)
ймовірність менше або дорівнює Рн, можна
сподіватися, що такий клієнт швидше за все,
з ймовірністю Рп = 1 – Рн, поверне кредит.
Якщо банк все ж таки прийме рішення
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видати кредит в умовах перевищення Pd над
Pн, необхідно визначити міру ризиковості
такого рішення. Для визначення такої міри
скористаємося експертною таблицею ризикової надбавки при розрахунку інвестиційного проекту [10]. В табл. 7 представлено
модифікацію таблиці для рівня перевищення
Pd над Pн, з визначенням міри ризику.
Таблиця 7
Шкала перевищення Pн над Pd
Рівень ризику
Наднизький ризик
Низький ризик
Ризик, що викликає занепокоєння
Тривожний ризик
Критичний ризик
Високий ризик
Надзвичайно високий ризик

Перевищення Рн
0,03
0,06
0,05
0,08
0,10
0,15
0,20

Висновки. Отримані результати дослідження можна коротко представити у наступних пунктах:
1. Статистичні дослідження щодо клієнтів банків, які мають кредитну історію,
можна розповсюдити і на тих, хто її не має.
2. Розроблена формула (17) дозволяє
визначити ризик неповернення кредиту для
осіб, які мають кредитну історію.
3. Розрахований за (17) ризик дозволяє
визначити ймовірність неповернення кредиту для осіб, які не мають кредитної історії,
тільки за віком позичальника, його доходами за місяць, кількістю утриманців та відношенням заборгованості за кредитними
картами і кредитними лініями (окрім іпотек
і придбаних автомобілів у кредит), до загальної суми кредитних лімітів.
4. Визначення ймовірності неповер-

нення кредиту для конкретного банку за
його статистикою неповернення здійснюється за розробленою формулою (16).
5. Міру ризикованості у випадку, коли
розрахована ймовірність неповернення кредиту перевищує статистичну ймовірність
для конкретного банку, запропоновано визначати експертною таблицею ризикової
надбавки при розрахунку інвестиційного
проекту.
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В статье рассматриваются случаи, когда новый клиент банка не имеет кредитной истории, вследствие чего возникает сложность определения вероятности невозврата им кредита.
Разработан и проверен на системе дополнительных индикаторов комплекс специальных показателей, на основе которого обеспечивается возможность определения вероятности невозврата кредита для клиентов банка, которые уже имеют кредитную историю. Установлена
аналитическая зависимость вероятности невозврата кредита от месячного дохода заемщика,
его возраста и количества иждивенцев в семье для лиц, которые не имеют кредитной истории.
Ключевые слова: кредитная история, лица, имеющие кредитную историю, лица, не
имеющие кредитной истории, вероятность невозврата кредита, аналитическая зависимость.
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ing the probability of credit default are dealt with. A complex of special indicators is established
and tested to determine the probability of loan default for bank customers who already have a credit
history. The analytical dependence is established for customers without credit history on the monthly income, age and a number of dependents in the family.
Keywords: credit history, customers with credit history, customers without credit history, the
probability of loan default, an analytical dependence.
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УДК -0049: 336.12
АГЕНТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ В СИСТЕМЕ
ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ
МЕЖБЮДЖЕТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
Е. Д. Стрельцова, д. э. н., профессор, И. В. Богомягкова, к. э. н., доцент, В. С. Стрельцов,
к. т. н., доцент, Южно-Российский государственный политехнический университет
им. М. И. Платова, el_strel@mail.ru

Предложена структура стохастического автомата, формализующая поведение интеллектуального агента в процессе принятия решений по установлению пропорций распределения
средств от уплаты налогов между уровнями бюджетной системы. Обоснована целесообразность поведения и асимптотическая оптимальность автомата предложенной конструкции.
Получены выражения для финальных вероятностей пребывания автомата в каждом из своих
состояний.
Ключевые слова: межбюджетное регулирование, агентно-ориентированный подход,
экономико-математические модели, стохастические автоматы.
Постановка проблемы. В любой
стране принятие решений по управлению
бюджетной системой устремлено к обеспечению экономического роста, стабильности
развития общества и социальной справедливости посредством распределения и перераспределения бюджетных средств, поступающих от доходных источников. Административно-территориальное устройство, являющееся атрибутом любого государства,
обуславливает необходимость выстраивания
межбюджетных отношений между органами
власти различных уровней, модели которых
в большинстве случаев сводятся к моделям
бюджетного федерализма. Один из принципов бюджетного федерализма − наделение
каждого уровня власти доходными источниками, достаточными для реализации своих
полномочий. Основная функция межбюджетного регулирования в структуре «регион»
↔ «муниципальное образование» заключается в эффективном выравнивании уровня
бюджетной обеспеченности муниципальных
образований при сохранении стимулирова-

ния заинтересованности органов местного
самоуправления в развитии собственной
налоговой базы. При этом система межбюджетных отношений оперирует следующими основными инструментами межбюджетного регулирования, позволяющими органам власти субъекта РФ обеспечить местные
бюджеты собственными доходами: установление нормативов отчислений в местные
бюджеты от налогов, подлежащих зачислению в бюджет субъекта РФ; дотации местным бюджетам на выравнивание их уровня
бюджетной обеспеченности через фонды финансовой поддержки и другая финансовая
помощь; перечисления из местных бюджетов в бюджет субъекта РФ («отрицательные
трансферты» из бюджетов наиболее обеспеченных бюджетными доходами муниципальных образований). В настоящее время на
передний план выдвигается стоящая перед
органами государственной власти субъектов
РФ стратегическая задача выбора пропорций, в которых будут распределяться основные средства межбюджетного регулирова-
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щие исследования посвящены разработке
экономико-математических моделей и основанных на них инструментов, используемых для принятия решений при установлении величины этих отчислений, на базе
мультиагентного подхода. В этом аспекте
предложена абстрактная модель в виде мультиагентной системы, формально описывающая процесс принятия решений по
установлению отчислений в бюджеты муниципального образования от налогов и
сборов, предназначенных для зачисления в
бюджет региона, Мультиагентная система –
это система, образованная несколькими взаимодействующими
интеллектуальными
экономическими агентами. Для анализа такой системы используется подход, противоположный кибернетическому, базирующемуся на концептуальной модели «чёрного
ящика». Изучение систем по методу «чёрного ящика», безусловно, даёт положительные
результаты, т.к. позволяет проводить эксперименты над изучаемым объектом и тем
самым исследовать его поведение при изменении входных воздействий. Но эволюция
модельной управленческой мысли, происходящая под воздействием синтеза разработок учёных и потребностей практики, трансформировала модельные взгляды на систему управления и определила новый подход
к концептуальному моделированию в
управлении, базирующийся на переходе от
представлений «чёрного ящика» к полной
схеме управления. Такая схема, кроме модели объекта управления, включает модель
своеобразного «мыслящего устройства» −
интеллектуального агента, играющего роль
средств управления и реагирующего на заданные входные сигналы так же, как человек. Таким образом, в качестве объекта системного анализа при мультиагентном подходе рассматривается логически связанная
пара: «средства управления» ↔ «объект
управления». Создание модели абстрактного
«мыслящего устройства», поддерживающего процесс принятия решений по долевому
распределению поступлений от уплаты налогов, требует формальной постановки задачи управления [2].
Рассмотрим вектор r  (r1 , r2 ,...,rk ) ,

ния в соответствии с этими инструментами
в форме отчислений от налогов, дотаций,
субсидий и субвенций [1; 2]. Эффективное
решение этой задачи возможно посредством
создания и использования систем поддержки принятия решений (СППР), функционирующих на основе применения экономикоматематических моделей, адекватно описывающих как поведение ЛПР в процессе принятия решений, так и поведение объекта
управления, в роли которого рассматривается бюджет муниципального образования с
точки зрения его материального содержания. Таким образом, ключевой задачей проектирования СППР является решение вопросов создания адекватных экономикоматематических моделей для поддержки
принятия управляющих решений при бюджетном регулировании.
Анализ последних исследований и
публикаций. В проводимых в настоящее
время исследованиях, касающихся отношений межбюджетного регулирования, в основном уделялось внимание формализации их
пассивной составляющей, выполняющей
функцию выравнивания бюджетной обеспеченности территорий ─ перераспределению средств бюджета вышестоящего уровня
бюджетной системы в бюджеты нижестоящего уровня в форме дотаций, субсидий,
субвенций. В рамках этих исследований
разрабатывались математические модели
для определения объëмов финансовой помощи, оказываемой регионами муниципальным образованиям. Такие модели, безусловно, сыграли положительную роль, т.к. обеспечили снижение влияния субъективной
составляющей на результаты расчётов при
определении величины дотаций, субвенций,
субсидий. Но они не смогли способствовать
приостановлению роста имеющих место в
муниципальных образованиях иждивенческих настроений, сдержать снижение дотационности и, как следствие, содействовать
развитию инициативы и самостоятельности
на местах. Как известно, функция стимулирования заинтересованности территорий к
их экономическому росту возложена на
процесс отчисления от налогов, подлежащих зачислению в бюджет субъекта РФ, по
нормативам, величина которых определяется на формализованной основе [1]. Настоя-

компоненты i , i  1, k которого принима-
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ют значения величины поступлений от уплаты налогов физическими и юридическими
лицами муниципального образования в бюджет субъекта федерации. Если обозначить
через   ( 1 ,  2 ,...,  k )  вектор отчисле-

денежных средств бюджета муниципального образования может описываться уравнением:

ний, компоненты которого λi , i =1, k интерпретируются как доли отчислений в бюджет
муниципального образования от налога
вида ωi , i =1,k , то доход местного бюджета
от налоговых поступлений в порядке бюджетного регулирования составит

где t  момент времени; R(t )  расходы бюджета;  N − поступления от уплаты
налогов, не участвующих в долевом распределении;  N неналоговые доходы и сборы.
Принципиальная схема поступлений денежных средств в бюджет муниципального образования приведена на рис. 1.

k

  i   ri . Тогда динамика остатков O(t )

k

O(t 1)  O(t) λi ωri (t)  ΩN (t)  (t)  R(t) ,
i1

i 1

1
2

k

1
2
k

11

 22

 k k

(1,  2 ,...,  k )

O (t )

N

N

Рис. 1. Концептуальная модель межбюджетного регулирования
Объектом управления на этой схеме
является величина долей отчислений  i ,

(1 ,  2 ,...,  k )  (1 (1 ,  2 ,...,  k ),

 2 (1 ,  2 ,...,  k ))
с компонентами, отражающими оценку вероятности дефицита
1 N
1   I1 (t ) ,
N t 1
1
O(t )
), если O(t)  0;
 (1 
I 1 (t )   2
O(t )
0, если O(t)  0;

и профицита
1 N
 2   I 2 (t ) ,
N t 1
1
O(t )
), если O(t)  0;
 (1 
I 2 (t )   2
O(t )
0, если O(t)  0;

где N – период исследования [3,4].
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i  1, k денежных средств в бюджет муниципального образования от уплаты налогов,
включённых в список регулирующих. Задача управления заключающаяся в нахожде~
нии значений  i , i  1, k , приводящих к

оптимуму целевую функцию (1 ,  2 ,...,  k )
, формально описывается выражением:
~ ~
 1 ,  2 ,...,  k ,  1 ,  2 ,...,  k /
~ ~
~
/ (1 ,  2 ,...,  k )  opt( 1 ,  2 ,...,  k )
Формулирование цели статьи. Целевая функция, обозначенная на рис. 1
(1 ,  2 ,...,  k ) , представлена вектором

______________________________________________________________________________________
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Для
управления
величинами
  ( 1 ,  2 ,...,  k ) в рамках поставленной
задачи предложена модель интеллектуального агента.
Изложение основного материала исследования. Моделирование интеллектуального экономического агента осуществляется посредством создания абстрактных мыслящих устройств – стохастических автоматов, функционирующих в случайных средах.
Математический аппарат для создания подобных устройств предложен в [5] и применён в качестве структурных единиц анализа, описывающих целесообразное поведение интеллектуальных агентов в процессе
принятия решений по управлению межбюджетным регулированием [3,4,6]. Стохастический автомат A представляет собой
абстрактное адаптивное управляющее устройство, находящееся в каждый момент
времени t в одном из возможных состояний
(t )  {1 (t ),  2 (t ),...,  k (t )) и способное переходить из состояния  i (t ) , i  1, k , в состояние  j (t ) j  1, k . Состояния автомата
 i (t ) идентифицируют ситуации, в течение
которых имеет место такое распределение
поступлений от уплаты налогов между бюджетами, при котором одна часть средств в
размере λi (t) ω ⋅i поступает в бюджет муниципального образования, а другая, в размере
(1   i (t ))  i − в бюджет субъекта РФ. Величины  i (t ) i  1, k принимают значения
из отрезка [0,1]:  i (t )  [0,1] . Является очевидным, что переходя в состояния  i ,
____

i  1, k , автомат A оказывает влияние на
изменение остатков денежных средств в
бюджете муниципального образования и
доводит его в текущий момент времени t до
некоторого уровня O(t ) . Значения O(t ) рассматриваются как выходные сигналы, воздействующие в момент времени t  T на
внешнюю среду, в которую погружён автомат. В качестве внешней среды рассматриваются условия, влияющие на формирование бюджета муниципального образования
за счёт изменения величины поступлений
i от уплаты налога. Вследствие того, что
ISSN 2073-9982, Економічний вісник, 2014, №2

наряду с поступлениями денежных средств
в бюджет имеет место их расходование из
бюджета, в дискретный момент времени t в
бюджете муниципального образования может образоваться как положительный остаток денежных средств O(t )  0 (т.е. профицит), так и отрицательный остаток O(t )  0
(т.е. дефицит). Внешняя случайная среда, в
которую погружён автомат, реагирует на
выходы автомата O(t ) , посылая на его входы сигналы x1 (t  1)  1 и x1 (t  1)  0 , идентифицирующие соответственно поощрения
и порицания. Автомату выносится поощрение или порицание, если он воздействует
на внешнюю среду выходными сигналами
соответственно O(t )  0 и O(t )  0 .
Введём вероятностные характеристики
p  ( p1 , p2 ,..., pk ) случайной среды, в которую погружён стохастический автомат, где
____

pi , i  1, k − оценка вероятности поощрения
автомата A в состоянии  i (t ) . Тогда оценка
____

вероятности qi i  1, k порицания автомата
в состоянии  i (t ) составит qi  1  pi . Вычисление значений pi и qi осуществляется
в соответствии с выражениями, записанными для  1 и  2 .
Формальным эквивалентом поведения
интеллектуального экономического агента в
процессе принятия управленческого решения о величине  i (t ) , i  1, k долевого распределения налогов в порядке межбюджетного регулирования является следующий
алгоритм перехода автомата из состояния
 i (t ) в состояние  j (t ) . Если автомат A в
момент времени t находился в состоянии
 i (t ) и в этот момент был поощрён (т.е. в
момент t на его вход поступил сигнал
x1 (t )  1 ), то в момент времени (t  1) он
остаётся в этом же состоянии. Если же автомат A в момент времени t находился в
состоянии  i (t ) и в этот момент ему вынесено порицание (т.е. в момент t на его вход
поступил сигнал x0 (t )  0 ), то в момент
времени (t  1) он перейдёт в любое другое
состояние  j (t  1)   i (t ) . Положим, что
_________________________________________
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вероятность pij перехода автомата из состояния  i в состояние  j , j  1, k  1 одинакова
1
. Будем
k 1
считать, что в пределе время перехода автомата из одного состояния в другое равно
нулю, т.е. переход из одного состояния в
другое происходит мгновенно и в каждый
момент времени автомат может находиться
только в одном состоянии. Матрицы перехода автомата A из состояния  i в состояние  j при поощрении pij (1) и порицании

ние которой позволяет определить выражения для финальных вероятностей:

 Ф
ф 1
Ф 1
Ф 1
Ф 1
 P1 q1  P1 k  1 q1  P1 k  1 q1  P2 k  1 q2  ...  Pk k  1 qk

 P Ф q  P Ф 1 q  P Ф 1 q  P Ф 1 q  ...  P ф 1 q
2 2
2
2
1
1
2
2
k
k
k 1
k 1
k 1
k 1

...................................................................................................

 P Ф q  P Ф 1 q  P Ф 1 q  P Ф 1 q  ...  P ф 1 q
k
2
k
k
1
1
2
2
k
k
k 1
k 1
k 1
k 1


для любого  j и равна pij 

Выражения для финальных вероятнос1
1
; P2ф 
;
тей P1ф  k
k
q1 1 / qi
q 2  1 / qi
i 1

pij (0) , имеющие вид
1

0
pij 1  
...

0


0
1
...
0

...
...
...
...

…, Pkф 

0

0
;
...

1 

pij

1
q
k 1 1
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...
1
q
k 1 k

1
q
k 1 1
1
q2
k 1
...
1
qk
k 1

Элементы матрицы

pij

1
k

q k  1 / qi
i 1

описывают оценку вероятности Pi 

1
1 

...
 0

k 1
k 1

1 
 1
0
...
pij 0    k  1
k 1 ,
 ...
... ... ... 
 1

1
...
0 

 k 1 k 1

позволяют определить функцию перехода автомата из состояния в состояние в
матричном виде при любом входном сигнале [4,6]:

 p1

 1
q
  k 1 2
 ...
 1
qk

 k 1


i 1

1


q
1
k 1 
1
...
q2 
k 1 
...
... 

...
pk 



...

определя-

лись
исходя
из
выражения
pij  pij (1) pi  pij (0)qi [5]. В виду того, что
функционирование стохастического автомата описывается эргодической цепью Маркова, существуют финальные вероятности
Pi  , i  1, k пребывания автомата A в состоянии  i . Для определения Pi  , i  1, k в
[4,6] составлена система уравнений, реше_________________________________________
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выбора автоматом состояния  i через бесконечно большой промежуток времени t
∞ →. В [6] доказаны теоремы о целесообразности поведения и асимптотической оптимальности автомата предложенной конструкции. В качестве критерия целесообразности поведения использовалось неравенство М (A) >M 0 , где M (A) =PiФ ⋅pi − оценка математического ожидания поощрения
k

автомата A , а M 0   pi / k − оценка матеi 1

матического ожидания выигрыша такого
автомата, который выбирает свои действия
равновероятно. В качестве критерия асимптотической оптимальности последовательности автоматов
применялось равенство
lim M ( A)  pmax , доказанное в [6]. Выполk 

нение этого условия означает, что автомат,
принадлежащий асимптотически оптимальной последовательности, выполняет функции интеллектуального агента. При достаточно большой величине ёмкости памяти он
ведёт себя как человек, которому заранее
известны финальные вероятности пребывания автомата в своих состояниях и производит почти то действие, при котором оценка вероятности поощрения максимальна. В
перспективе предложенная автоматная модель интеллектуального агента может быть
использована в структуре системы поддержки принятия решений по управлению межбюджетным регулированием на уровне реISSN 2073-9982, Economics Bulletin, 2014, №2

гиона.
Выводы. Формализация пассивной составляющей отношений межбюджетного
регулирования, выполняющей функцию
выравнивания бюджетной обеспеченности
территорий, не способствует заинтересованности территорий в наращивании налогового потенциала и тем самым тормозит их
экономический рост. Резервы повышения
эффективности управления межбюджетными отношениями скрыты в возможностях
моделирования решения стратегической
задачи долевого распределения между уровнями бюджетной системы средств от уплаты
налогов. Потребность теории и практики
управления межбюджетным регулированием обусловили необходимость перехода от
формального описания объекта управления
по методу «чёрного ящика» к модели полной схемы управления, включающей модель
мыслящего устройства − интеллектуального
агента, осуществляющего решение поставленной задачи управления. В качестве интеллектуального агента предложена модель
стохастического автомата, функционирующего в случайной среде, сформированной
поступлениями от уплаты налогов физическими и юридическими лицами муниципальных образований. Предложенная модель
обладает свойствами целесообразности поведения и асимптотической оптимальности,
что позволяет её использовать в качестве
формального эквивалента лица, принимающего решение. Разработанные авторами

экономико-математические модели межбюджетного регулирования на базе агентноориентированного подхода позволяют использовать их при создании систем поддержки
принятия решений по управлению бюджетом на уровне региона.
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Запропоновано структуру стохастичного автомата, який формалізує поведінку інтелектуального агента у процесі прийняття рішень щодо встановлення пропорцій розподілу коштів від сплати податків між рівнями бюджетної системи. Обгрунтовано доцільність поведінки та асимптотичну оптимальність автомата запропонованої конструкції. Отримано вирази
для фінальних ймовірностей пребування автомата у кожному зі своїх станів.
Ключові слова: міжбюджетне регулювання, агентно-орієнтований підхід, економікоматематичні моделі, стохастичні автомати.
The structure of the stochastic automaton formalizing the behavior of intellectual agent in
the decision making process to establish the proportions of the allocation of funds from taxes between levels of government is presented. The expediency of behavior and asymptotic optimality of
the presented machine design is grounded. The expressions for the final probabilities of time of the
machine in each state are given.
Keywords: interbudget regulation, agent – oriented approach, economic and mathematical
models, stochastic automata.
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РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ
УДК 330.8
ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ИДЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В УЧЕБНЫЕ
ПРОГРАММЫ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В. Я. Швец, д. э. н., профессор, ГУВЗ «Национальный горный университет», vasil-shvetc@ukr.net
Л. Л. Палехова, к. э. н., доцент, ГУВЗ «Национальный горный университет», pall@hotmail.ru
Д. А. Палехов, к. ю. н., PhD, Бранденбургский технический университет, palekdmy@tu-cottbus.de
А. Л. Иванников, к. т. н., доцент, Московский горный институт, diumggu@mail.ru

В статье обсуждается проблема имплементации идей устойчивого развития в программы высшего образования студентов неэкологических специальностей. В дискуссии раскрывается сущность «зеленой» образовательной программы, изучаются перспективы, средства и
инструменты ее создания и продвижения для экономических специальностей в ВУЗах Украины.
Ключевые слова: устойчивое развитие, образование, «зеленая» образовательная программа, экологическое образование, сеть партнеров, международное сотрудничество.
Постановка проблемы. Знаковые
международные
конференции
«Стокгольм+40» и «Рио+20» подтвердили высокую роль науки и образования в реализации
идеологии устойчивого развития. В этом
направлении университеты должны вносить
свой вклад в формирование экологической
культуры будущих специалистов, тем самым обеспечивая в перспективе сбалансированность развития социума.
Украина проходит сегодня сложный
путь общей модернизации системы высшего
образования. Присоединившись к Болонской декларации, национальная высшая
школа реализует переход от образовательной модели индустриального общества к
модели образования информационного общества. И здесь важно, чтобы национальная
модель образования не только удовлетворяла формальным требованиям Болонской договоренности, но и адекватно реагировала
на глобальные вызовы современности, закладывала основы для практической реализации принципов устойчивого развития общества.
В этой связи необходимы широкие
дискуссии о путях экологизации образовательных программ в высших учебных заведениях Украины, анализ опыта и методик
внедрения принципов устойчивого развития
как безусловного элемента системы взглядов и знаний у студентов неэкологических
специальностей, в частности менеджеров,

маркетологов, экономистов.
Анализ последних исследований и
публикаций. В последнее время ученые и
специалисты системы высшего образования
в странах СНГ усиленно разрабатывают
процедуру приближения учебного процесса
к европейским стандартам.
В публикациях анализируются возможности повышения качества высшей
школы и усиления конкурентоспособности
выпускников ВУЗов на международном
рынке труда [1]. Большинство авторов согласны с необходимостью проведения глубинных реформ национальной системы образования и подчеркивают, что одной из
главных задач функционирования современных ВУЗов в контексте последних
должны стать продвижение общечеловеческих приоритетов и ценностей [2]. Особое
внимание уделяется разработке новых технологий обучения студентов экономических
специальностей в интересах устойчивого
будущего [3].
При этом следует отметить, что в соответствующих нормативных документах и
научной литературе активно декларируется
роль ВУЗов в формировании ментальных
основ устойчивого развития общества, однако, недостаточно четко излагаются практические инструменты по реализации заявленных целей [4]. В том числе мало внимания уделяется вопросам разработки «зеленых» учебных программ и обсуждению воз-
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можных инструментов устранения пробелов
в знаниях, касающихся вопросов рационального использования компонентов окружающей среды. Также необходимым является выяснение путей консолидации усилий
ВУЗов по внедрению идей устойчивого развития.
Формулирование цели статьи. Данное исследование посвящено изучению проблемы экологизации программ высшего образования студентов неэкологических специальностей. Соответственно были поставлены следующие исследовательские задачи:
1) выделить основные вопросы, составляющие проблему интеграции содержательных
модулей по устойчивому развитию в учебные планы экономических специальностей;
2) сформулировать методологические рамки
создания и продвижения «зеленых» образовательных программ для экономических
специальностей; 3) проанализировать требования и пути обеспечения экологизации
учебных программ для студентов неэкологических специальностей
Изложение основного материала исследования. Концепция устойчивого развития («sustainable development») явилась логическим результатом накопления научных
знаний и осознания обществом необходимости
экологизации
социально-экономического развития. В докладе Всемирной комиссии ООН по окружающей среде и развитию «Наше общее будущее» (докладе Г. Х.
Брундтланд) устойчивое развитие определено как «модель поступательного развития
общества, при которой достигается удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения без лишения такой возможности для будущих поколений людей» [5].
Конференция ООН по окружающей
среде и развитию, проведенная в Рио-деЖанейро в июне 1992 года, ознаменовалась
принятием Повестки дня на XXI век – программы
всемирного
сотрудничества,
направленной на гармоничное достижение
двух целей – высокого качества окружающей среды и здоровой экономики для всех
народов мира.
В соответствии с главой 36 этого документа на образовательные заведения возлагается триединая функция как средства
осуществления сформулированных целей:

имплементация понимания устойчивого
развития в просвещение, повышение информированности населения и содействие
профессиональной подготовки в контексте
концепции устойчивости [6].
Генеральный секретарь ООН Кофи
Аннан подчеркнул, что образование является ключевым элементом социального аспекта устойчивого развития, поскольку обладает комплексным и эволюционирующим воздействием, может давать долгосрочные эффекты, открывая людям возможности участвовать в формировании будущего нового
типа [7].
Надо отметить, что идеи образования в
интересах устойчивого развития активно
продвигаются на уровне регионов, стран и
отдельных университетов. В 2005 г. была
принята первая региональная программа
действий – «Стратегия образования для
устойчивого развития» Экономической комиссии ООН для Европы (ЕЭК ООН), объединившая 55 государств Европы, Центральной Азии и Северной Евразии [8].
В публикациях описывается опыт Латвии по экологизации образования на всех
его уровнях. В Законе защиты окружающей
среды Латвийской Республики имеется параграф «Экологическое образование», которым прописывается обязательность дисциплины по охране окружающей среды во
всех учебных программах ВУЗов и колледжей, а в педагогических университетах и
колледжах в учебные программы включается обязательная дисциплина об устойчивом
развитии [9].
Большинство стран активно поддержало идеи новой образовательной парадигмы –
объявленном ООН Десятилетии образования для устойчивого развития (ДОУР, 2005–
2014 гг.). В Великобритании, Швеции, Дании, Финляндии, Германии, Нидерландах,
Италии, США и других странах на общенациональном уровне приняты определенные
стратегические документы, формирующие
инфраструктуру образования устойчивого
развития.
В странах СНГ подобные акты положили начало для внедрения инновационных
образовательных подходов. Так, в Украине в
2013 г. принята новая стратегия развития
образования на период до 2021 г., которая
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Изучение соответствующих нормативных документов и научной дискуссии в
Украине, России и других странах СНГ показало, что часто имеет место ограниченный
подход к пониманию реформ образования
для устойчивого развития. В частности вопросы экологического образования часто
отождествляются с проблемой «зеленых»
образовательных программ.
Экологическое образование – это процесс обучения, направленный на усвоение,
систематизацию знаний об окружающей
среде, приобретение умений и навыков природоохранной деятельности и формирование общей экологической культуры. Основ-

ными направлениями экологического образования являются: освоение идеи охраны
природы и получение специализированных
знаний [11].
Сущность «зеленой» учебной программы в большей степени связывается с
задачей экологизации подготовки студентов
неэкологических специальностей самого
разного профиля. «Зеленая» учебная программа реализует масштабное проникновение идей, понятий, принципов и знаний методов управления устойчивостью развития
на основе внедрения специальных модулей в
базовые программы подготовки специалистов.
Анализ накопленного теоретического
материала и практического опыта разных
ВУЗов в области образования для устойчивого развития, позволил выделить три основных подхода экологизации программ базового образования по неэкологическим
специальностям: дисциплинарный, мультидисциплинарный и междисциплинарный [3;
9; 12].
Дисциплинарный подход реализуется
путем введения в учебные планы неэкологических специальностей по одной или нескольким
дисциплинам
экологической
направленности. Как видим, вопросы устойчивого развития включены в учебную программу, но они не интегрированы в дисциплины по специальности, не обеспечивают
связь между специальностью и устойчивым
развитием.
Мультидисциплинарный
подход
предусматривает включение модулей (тем
или их блоков) по устойчивому развитию в
дисциплины по специальности согласно базовым учебным программам. Этот подход
обеспечивает связь между специальностью и
проблемой устойчивого развития в разрезе
выполняемых профессиональных функций.
Междисциплинарный подход предполагает введение новой дисциплины экологической направленности с одновременной
экологизацией основных дисциплин по специальности.
Таким образом, разработка «зеленой»
учебной программы не идентично экологическому образованию, ее цель обеспечить
понимание баланса между экономическими
целями, социальными потребностями и эко-
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провозглашает проблему экологизации и
информатизации системы образования, выдвигает задачу подготовки специалистов с
новым экологическим мышлением, способных предупреждать экологические риски на
всех уровнях управления [10].
И все же имплементация принципов
устойчивого развития в образовательные
программы высшей школы является неоднозначным и достаточно сложным процессом,
особенно при подготовке аппарата его
управлением в условиях переходной экономики.
Обзор литературы и изучение национальных опытов стран СНГ показало, что
проблемы интеграции содержательных модулей в учебные планы неэкологических
специальностей касаются правильного выбора целей, объема, динамики развития и
оценке качества инновационного образования (см. рис. 1).

Цель

Требуется переход от незнания к овладению основ
знаний или требуется сформировать способность к
практическому использованию определенного инструментария?

Объем

Что из обширного многообразия научного знания по
устойчивому развитию необходимо включить в содержание учебных планов н предметов?

Динамика

Как обеспечить соответствие содержания учебных
планов н программ прогрессу научных знаний в области устойчивого развития?

Оценка

Как оценить соответствие учебных планов / программ
задачам устойчивого развития

Рис. 1. Проблемы экологизации учебных
планов по подготовке специалистов в ВУЗах
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логической ответственностью на всех уровнях принятия профессиональных решений.
С этой точки зрения университеты
должны осуществить методологический
сдвиг от простой передачи знаний и навыков, необходимых для осуществления профессиональной деятельности, к формированию у специалистов (не экологов) экологических ценностей, обучению их готовности
выполнять профессиональные задачи бесконфликтно для природы, умению предупреждать влияния управленческих решений
на природные экосистемы и социальные
структуры.
Чтобы обеспечить студентов ценностями, знаниями и навыками управлять
устойчивостью, образование должно стремиться к междисциплинарной модели, которая построена на интеграции аналитических
инструментов из различных дисциплин.
Проблемы
устойчивого
развития
должны быть включены во все учебные
дисциплины для формального и неформального обучения по всем неэкологическим
специальностям, особенно менеджеров и
маркетологов. Именно междисциплинарный
подход способствует развитию у них критического мышления и целостного понимания профессиональных задач через призму
устойчивого развития [8].
Вместе с тем в большинстве ВУЗов
Украины и России реформы пока осуществляются на основе дисциплинарного и реже –
мультидисциплинарного подхода. В странах
СНГ существует целый ряд барьеров и
сложностей, затрудняющих продвижение
мультидисциплинарного подхода и переход
на междисциплинарный уровень. Проблема
усугубляется отсутствием у преподавателей
знаний в области методов экологического
менеджмента, а также недостаточным применением современных технологий интерактивного обучения.
Стоит, кстати, подчеркнуть, что даже в
странах с сильной системой образования
требуется большая и кропотливая работа по
переориентации подготовки будущих менеджеров, маркетологов и других специалистов, чтобы они получали требуемый уровень экологической эрудиции и формировали навыки в проведении стратегического
анализа для поддержки устойчивого разви-

тия.
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Определенный опыт разработки принципиальных подходов для имплементации
идей устойчивого развития при подготовке
экономических специальностей накоплен в
государственном ВУЗе «Национальный горный университет» (г. Днепропетровск, далее
– ГУВЗ «НГУ»). В университете проводилось два взаимосвязанных направления работ – это адаптация обязательных учебных
программ и развитие необязательных форм
накопления экологических знаний.
Что касается первого направления, то
оно реализовано внедрением для менеджеров специальной интегрированной учебной
дисциплины «Экологически устойчивый
менеджмент». Для маркетологов в базовые
учебные курсы – «Маркетинг промышленных предприятий» и «Маркетинг высокотехнологичных рынков» включены мультидисциплинарные модули по устойчивому
развитию. Специальные практические тренинги призваны обеспечить связь между
специальностью и проблемой устойчивого
развития.
В литературе мало уделено внимания
изучению необязательных инструментов
обучения, которые призваны поддержать
инновации в формальном образовании. Тем
не менее, опыт университета показал их
необходимость и высокую эффективность. К
таким, в первую очередь, следует отнести
академический обмен студентами. В этом
направлении ГУВЗ «НГУ» уже много лет
практикует обучение менеджеров и маркетологов в Бранденбургском техническом
университете (далее – БТУ) на факультете
экологического ресурсного менеджмента.
Результаты семестрового обучения бакалавров в БТУ по специально составленным программам доказали, что студенты
быстро адаптируются к проблеме и активно
изучают европейские методы экологизации
бизнес деятельности. А конкурсный отбор
кандидатов на участие в программе
STUDEXA позволяет стимулировать интерес к маркетингу как средству экологически
устойчивого развития. При этом студенты
участвуют в реальных научных исследованиях этого направления и публикуют их результаты.
Вторым важным направлением, под-
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держивающим имплементацию принципов
устойчивого развития в процесс подготовки
студентов экономических специальностей,
следует назвать практику Летних школ.
Опыт ГУВЗ «НГУ» доказал, что Международные летние школы (Joint International
Summer School) являются мощным инструментом усиления осведомленности и знаний
в различных аспектах устойчивого развития.
В рамках сотрудничества БТУ и ГУВЗ
«НГУ» осуществили последовательный ряд
совместных проектов по проведению летних
школ на темы устойчивого развития. Так,
например, проводились школы по программам «Экологическая оценка: проектного и
стратегического уровня», «Стратегическая
экологическая оценка – потенциал для смягчения последствий и адаптации к влияниям
изменения климата», «Интегрированное
экологическое планирование и адаптация к
изменениям климата».
Целевой аудиторией летних школ являются студенты, аспиранты и преподаватели, прежде всего, экономических специальностей. Формат этих мероприятий ежегодно
развивается: лекций и дискуссии проводились силами профессоров БТУ и немецких
специалистов в области проблем устойчивого развития. С украинской стороны приглашались ведущие ученые страны, признанные эксперты и руководители экологических служб регионального уровня.
Опросы слушателей летних школ подтвердили высокую полезность этих мероприятий. Слушатели отметили следующее
главные эффекты:
 интенсивное и последовательное
изложение материалов, профессиональное
их обсуждение обеспечили глубокое погружение в новую проблематику;
 многочисленные примеры, деловые игры и обсуждение опыта конкретных
предприятий помогли понять профессиональные задачи в контексте имплементации
идей устойчивого развития на разных уровнях менеджмента.
Нельзя недооценивать также важную
роль научно-методических конференций,
способствующих развитию междисциплинарного подхода к образованию студентов
неэкологических специальностей. Так, на
ежегодных конференциях ГУВЗ «НГУ»

«Majestic Marketing» обсуждались вопросы
разработки эко-продуктовой политики промышленных предприятий, методы продвижения эко-ориентированных предприятий
на конкурентном рынке, возможности экологической сертификации как инструмента
маркетинга, т.д.
Тем не менее, следует признать, что
прогресс в сфере экологизации учебных
программ неэкологических специальностей
в ВУЗах стран СНГ не так быстр, как это
должно быть. Исследование выявило следующие сдерживавшие факторы:
 практически полное отсутствие учебников, методических разработок, видеоматериалов, способствующих междисциплинарному экологическому образованию студентов неэкологических специальностей;
− отсутствие аналитических и методических материалов по использованию конкретных инструментав устойчивого развития относительно определенных направлений специализации (например, использование экологической сертификации и стандартизации в маркетинге и т.д.);
− недостаточная научно-исследовательская активность профессорско-преподавательского состава неэкологической специализации;
 остро не хватает научных публикаций,
монографий и т.д. с изложением интегрированных подходов в области менеджмента и
маркетинга.
Выводы. Исследование подтвердило
роль ВУЗов как ведущего звена в реализации целей устойчивого развития через возложение на них триединой функции, реализующейся в имплементации понимания
устойчивого развития в просвещение, пропаганды идей и содействие профессиональной подготовки для формирования устойчивости. Задачи реформы образования в Украине активно поддерживаются на законодательном уровне и в научных публикациях.
Вместе с тем в Украине и других странах
СНГ имеются проблемы интеграции содержательных модулей в учебные планы неэкологических специальностей, которые касаются правильного выбора целей, объема,
динамики развития и оценке качества инновационного образования.
Выбор методологических рамок каса-
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ется, прежде всего: 1) обоснования основных целей устойчивого развития относительно направлений подготовки специалистов; 2) конкретизации общих и специальных задач устойчивого развития относительно профессии / специальности; 3) выбора инструментария устойчивого развития
относительно профессии / специальности /
специализации; 4) разработки путей адаптации учебных планов по конкретным специальностям к задачам устойчивого развития;
5) выбора форм дополнительного (необязательного) образования и накопления знаний
по отдельным контекстам устойчивого развития; 6) определения критериев оценки
задач устойчивого развития.
При этом при разработке «зеленых»
учебных планов необходимо учесть следующие требования: 1) учет особенностей
специальности / специализации; 2) фокусирование на актуальных проблемах устойчивого развития, методах и инструментах их
решения; 3) демонстрация и анализ опыта
хорошей практики; 4) формирование идейного мировоззрения; 5) развитие познавательного и практического интереса к проблеме устойчивости.
Высокую актуальность приобретают
систематизированные научные исследования и аналитические обзоры результатов
лучшей практики, написание коллективных
монографий по проблемам устойчивого
развития, написание учебников и методических материалов, разработка видео-, аудио
- и других образовательных «зеленых» пакетов.
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У статті обговорюється проблема імплементації ідей сталого розвитку в програми вищої освіти студентів неекологічних спеціальностей. У дискусії розкривається сутність «зеленої» освітньої програми, вивчаються перспективи, засоби та інструменти її розробки та просування для економічних спеціальностей у ВНЗ України.
Ключові слова: сталий розвиток, освіта, «зелена» освітня програма, екологічна освіта,
мережа партнерів, міжнародне співробітництво.
The problem of implementing the concept of sustainable development in higher education
programs of students of non-environmental majors is discussed. The essence of the «green» curriculum, study perspective, means and tools of its creation and promotion of economic specialties in
Ukrainian universities is revealed.
Keywords: sustainable development, education, «green» curriculum, environmental education, partnership network, international cooperation.
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