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ЕКОНОМІКИ  

 

Андросюк Юрій Євгенович 

Голова Ради директорів групи компаній «Захід-Схід», м. Київ 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5151-3186 

 

Найбільш життєво важливими проблемами, що потребують нагального 

вирішення не тільки в Україні, а й в інших країнах, є проблеми, пов’язані з 

необхідністю утилізації промислових відходів, й зокрема, сірки, що 

утворюється як побічний продукт переробки нафти і газу та є однією з речовин, 

які найбільше забруднюють навколишнє середовище та здійснюють на нього 

негативний вплив. Перетворення техногенних відходів сполук сірки у 

перспективні будівельні матеріали з використанням інноваційних технологій є 

одним із головних сучасних пріоритетів національної економіки. Це завдання 

повною мірою узгоджується з Європейським зеленим курсом (European Green 

Deal) [1], прийнятим у 2019 році, який є програмним документом, що анонсує 

перехід до кліматично-нейтральної, циркулярної економіки до 2050 року і 

окреслює стратегічні зміни в екологічній та кліматичній політиках ЄС та країн-

партнерів [1]. Україна долучається до співпраці з ЄС саме з цих питань, зокрема 

у рамках Східного партнерства, поглиблення процесу асоціації з ЄС, Паризької 

угоди, природоохоронних конвенцій, Енергетичного Співтовариства, 

Меморандуму про стратегічне енергетичне партнерство Україна-ЄС тощо. 

Відповідно до вищезазначеного особливо важливими і цікавими є національні 

проєкти, які мають вирішувати проблеми перетворення техногенних відходів у 

сучасні екологічні, ресурсозберігаючі, надійні та довговічні матеріали з 

високими експлуатаційними властивостями. Цій меті задовольняють проєкти зі 

https://orcid.org/0000-0002-5151-3186?lang=en
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створення екологічних полімерних матеріалів нового покоління – 

сіркоасфальтобетонів та сіркобетонів (сіркополімерів), які мають значні 

переваги порівняно з класичними матеріалами – бітумними асфальтобетонами 

та цементобетонами.  

Реалізація проєкту впровадження сіркополімерів у ключові галузі 

економіки є надзвичайно складним завданням і потребує участі різноманітних 

організацій – державних установ, комерційних структур, приватних фондів, 

фізичних осіб тощо. Відповідно до цього постає проблема ідентифікації та 

оцінювання впливу наявних та потенційних стейкхолдерів, а також 

налагодження ефективної взаємодії з ними на всіх етапах даного проєкту. 

Зазначимо, що згідно зі стандартом ISO 26000:2010 стейкхолдери – це особи 

або група осіб, зацікавлених у будь-яких рішеннях або діяльності, пов’язаній з 

реалізацією проєкту [2]. У п’ятому виданні A Guide to the Project Management 

Body of Knowledge стейкхолдерами вважаються особи, групи або організації, 

які можуть впливати, на які можуть вплинути або які можуть сприймати себе 

схильними до впливу рішення, дії або результату проєкту. За визначенням 

Аммарі А.О. [3] стейкхолдери – це будь-які особи або групи осіб, що 

впливають на діяльність за проєктом або відчувають на собі вплив цієї 

діяльності, а також будь-які особи або групи осіб, які можуть допомогти в 

розробці пропозицій щодо підвищення комерційної та суспільної ефективності 

проєкту. Аналіз зацікавлених осіб дає змогу:  

– визначити інтереси всіх стейкхолдерів, які можуть вплинути на проєкт;  

– виявити потенційні проблеми, які можуть зупинити проєкт або знизити 

його успішність;  

– виділити ключових осіб, які повинні бути поінформовані про хід 

проєкту; 

– визначити групи осіб, які повинні бути залучені на кожному етапі 

проєкту;  
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– оцінити засоби, правила і принципи комунікації впродовж виконання  

усього проєкту;  

– спланувати дії та заходи для зниження негативного впливу 

стейкхолдерів на хід проєкту. 

На думку авторів [4] взаємовідносини зі стейкхолдерами є 

«найважливішим активом, яким повинні управляти менеджери, і кінцевим 

джерелом організаційного багатства».  

Для вирішення проблеми визначення та аналізу стейкхолдерів проєкту 

розроблено досить широкий перелік інструментів, основними серед яких є такі: 

1) карта зацікавлених сторін (Stakeholder’s Map) (наочне представлення груп 

стейкхолдерів за критеріями рівня інтересу «високий/низький» та рівня впливу 

«сильний/слабкий»); 2)  модель А. Менделоу – матриця «влада/інтерес» 

(класифікація та групування стейкхолдерів за їх ставленням до влади, якою 

вони володіють, та міри їх інтересів); 3) модель Мітчелла (ідентифікація 

зацікавлених сторін залежно від поєднання одного, двох, трьох атрибутів 

(влада, легітимність, актуальність); 4) матриця стейкхолдерів – складається у 

вигляді таблиці, де експерти оцінюють як ступінь та силу впливу стейкхолдера 

на проєкт, так і його інтереси в аспекті діяльності суб’єкта господарювання, а 

також визначаються можливі стратегії взаємодії; 5) модель Гарднера – матриця 

«влада/динаміка» (ідентифікація стейкхолдерів за ставленням до влади, якою 

вони володіють, та динамікою їх положення). Відповідно до стандарту AA 1000 

SES (Stakeholders  Engagement  Standard) взаємодії із зацікавленими сторонами 

при визначенні та оцінюванні стейкхолдерів необхідно враховувати такі 

метрики як рівень відповідальності, ступінь впливу, ступінь близькості та 

ступінь залежності. 

Одним із потужних і дієвих методів для роботи зі стейкхолдерами є 

матриця ASC (Accountability Scorecard ASC), розроблена Ф. Ніколсом [5]. 

Основною особливістю цієї моделі є те, що зацікавлені сторони проєкту 

оцінюються за величиною їх внеску (сontribution) у розвиток проєкту та  
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величиною стимулів (stimulus), які отримують стейкхолдери від залучення до 

проєкту. Таким чином модель ASC передбачає ідентифікацію зацікавлених 

сторін, визначення їх внесків та стимулів для них, ранжування стейкхолдерів, 

вибір показників, інструментів та стратегій співпраці з кожним окремо взятим 

стейкхолдером. 

На рис. 1 представлено основні кроки застосування модифікованої на 

основі нечітко-множинного підходу моделі ASC для ідентифікації, оцінювання 

стейкхолдерів та формування загальних стратегій взаємодії з ними при 

реалізації кожного з етапів проєкту впровадження сіркополімерів у ключові 

галузі економіки [6].  

 

Крок 1. Формування експертної групи ( K  –  кількість експертів).  
 
 

Крок 2. Формування загального переліку стейкхолдерів для кожного етапу проєкту.   
 

 

Крок 3. Групування стейкхолдерів у кластери (у разі потреби). 
 
 

Крок 4. Лінгвістичне оцінювання величин внеску та стимулу кожного стейкхолдера 
(та/або груп стейкхолдерів) проєкту (табл. 1, рис. 2).       

 
 

Крок 5. Трансформація лінгвістичних оцінок у нечіткі числа.     
 
 

Крок 6. Агрегування нечітких оцінок.     
 
 

Крок 7. Побудова нечітких матриць «внески» – «стимули» (рис. 3).     
 

 

Крок 8. Розробка стратегій взаємодії з кожним стейкхолдером проєкту. 

 
Рис. 1. Схема ідентифікації й оцінювання стейкхолдерів проєкту  

та формування загальних стратегій взаємодії з ними  
Джерело: авторська розробка 

 

Розроблена методика передбачає формування кластерів стейкхолдерів (у 

разі потреби) на основі ідентифікованого загального переліку зацікавлених 

сторін (актуальних та потенційних) на кожному з етапів проєкту та оцінювання 

за визначеними критеріями («внески» (Сontribution) – «стимули» (Stimulus)) як 

кластерів, так і стейкхолдерів, що входять до цих кластерів.  
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Для оцінювання величин внесків стейкхолдерів (чи їх груп) і стимулів для 

них використовується шкала лінгвістичних термів (табл. 1) з відповідними 

нечіткими триангулярними числами та функціями належності (рис. 2).  

  
Таблиця 1. Шкала лінгвістичних термів оцінювання стейкхолдерів проєкту  

та відповідних нечітких триангулярних чисел  
Лінгвістичні терми Позначення Нечітке «трикутне» число 

Надзвичайно низький рівень  EL (Extremely Low)   (0; 0; 1) 
Дуже низький рівень VL (Very Low) (0; 1; 2) 
Низький рівень L (Low) (1; 2; 3) 
Середній рівень M (Medium) (2; 3; 4) 
Високий рівень Н (High) (3; 4; 5) 
Дуже високий рівень VН (Very High) (4; 5; 6) 
Надзвичайно високий рівень  EH (Extremely High) (5; 6; 6) 

 
 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 

VL L М H 

5,0 6,0 

1,0 
VH EH EL 

µ (x) 

x 

 
Рис. 2. Трикутні функції належності термів  

 

Етапи проєкту впровадження екологічних полімерних матеріалів  
нового покоління – сіркополімерів у ключові галузі економіки 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Етап I 
1. ISh11 – I

nSh
11 . 

2. ISh21 – I
nSh

22 . 
… 
6. ISh61 – I

nSh
66 . 

Етап II 
1. IISh11 – II

mSh
11 . 

2. IISh21 – II
mSh

22 . 
… 
7. IISh71 – II

mSh
72 . 

Етап III 
1. IIISh11 – III

lSh
11 . 

2. IIISh21 – III
lSh
22 . 

… 
4. IIISh41 – III

lSh
44 . 

Етап IV 
1. IVSh11 – V

pSh
11 . 

2. IVSh21 – IV
pSh

22 . 

3. IVSh31 – IV
pSh

33 . 

Етап V 
1. VSh11– V

qSh
11 . 

2. VSh21 – V
qSh

22 . 

3. VSh31 – V
qSh

33 . 

С 

S 

С 

S 

С 

S 

С 

S 

С 

S 
 

Рис. 3. Ідентифікація та оцінювання стейкхолдерів для етапів проєкту 
впровадження сіркополімерів у ключові галузі економіки  

Джерело: авторська розробка 
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Лінгвістичні оцінки кожного k -го експерта ( Kk ,1= ) внеску C
ikL  та 

стимулу i -го стейкхолдера S
ikL  необхідно трансформувати  в нечіткі числа за 

шкалою, наведеною в табл. 1: ikС~ , ikS~ . Агрегування одержаних нечітких оцінок 

стейкхолдерів здійснюється за формулами: ik

K

k
i S

K
S ~1~

1
⊕
=

= , ik

K

k
i С

K
С ~1~

1
⊕
=

= . Після 

цього можна побудувати нечіткі матриці «внески» – «стимули». Приклад такої 

матриці наведено на рис. 4. На ній виділено 9 областей 1A  – 9A , для кожної з 

яких можна сформулювати стратегії взаємодії зі стейкхолдерами, враховуючи 

особливості інноваційного проєкту. 

Підсумовуючи одержані результати, можна зробити висновок, що 

застосування модифікованої на нечіткій основі матриці ASC дає змогу 

вирішити проблему оцінювання стейкхолдерів проєкту та сформувати стратегії 

взаємодії з ними на кожному його етапі. 
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Рис. 4.  Приклад побудови нечіткої матриці «внески» – «стимули»  
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Застосування інструментарію стратегічного менеджменту в сучасних 

умовах складного, турбулентного, динамічного та важкопрогнозованого 
зовнішнього оточення є необхідною умовою ефективного функціонування 
підприємств та досягнення ними конкурентних переваг. Одним із найбільш 
відповідальних і критичних етапів стратегічного процесу є когнітивний етап, 
пов’язаний із оцінюванням та вибором стратегічних альтернатив для 
впровадження на підприємстві. Труднощі, що виникають при цьому, 
обумовлені феноменологічними особливостями даного етапу, а саме 
неформальним характером процедур оцінювання, нечіткістю експертних 
оцінок, необхідністю здійснення багатокритерійного вибору, наявністю впливу 
численних ендо- та екзогенних факторів, невизначеності й ризиків. Іншими 
важливими проблемами даного процесу, є когнітивні бар’єри, що виникають 
через лінгвістичні розбіжності, особливості систем індивідуальних переважань 
експертів, а також відмінності у їх професійному досвіді. Ця проблема є 
надзвичайно важливим елементом стратегічного планування на підприємстві, 
оскільки ціна за прорахунки на цьому етапі може бути надзвичайно високою 
[1]. Це зумовлює нагальність та необхідність ґрунтовних теоретичних і 
прикладних досліджень, спрямованих на вдосконалення класичних методик та 
розробки нових підходів до стратегічного вибору. 

На рис. 1 представлено основні етапи розробленого методичного підходу 
до оцінювання стратегічних альтернатив підприємства та їх вибору. 
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Етап 1. Проведення стратегічного аналізу зовнішнього оточення та внутрішнього 

середовища підприємства з використанням методів EFEM, ETOM, IFEM, 
PEST-аналізу, SWOT-аналізу, методів конкурентного аналізу тощо.  

 
 

Етап 2. Формування стратегічних альтернатив із використанням  кореляційного 
SWOT-аналізу, методів портфельного аналізу (матриць ІЕМ, GE-McKinsey, 
BCG, SPACE-аналізу, Ансоффа, тощо): 1S , 2S , …, nS .   

 
 

Етап 3. Формування експертної групи для оцінювання стратегічних альтернатив ( K  –  
кількість експертів). 

 
 
 

4.1. Визначення критеріїв оцінювання стратегій: 1С , 2С , …, mС .     
 
 

4.2. Побудова матриць попарних порівнянь критеріїв оцінювання із 
використанням лінгвістичної терм-множини: kl , Kk ;1= .     

 
 

4.3. Трансформація матриць парних порівнянь з лінгвістичними оцінками в 
матриці з нечіткими числами: kc~ , Kk ;1= .     

 
 

4.4. Застосування методу Fuzzy Delphi для забезпечення узгодженості 
експертних оцінок.     

 
 

4.5. Агрегування нечітких матриць qkC~  та застосування методу Fuzzy АНР 

для визначення важливості  критеріїв оцінювання: jw~ , mj ;1= . 

 
 
 
 

5.1. Побудова матриць попарних порівнянь стратегічних альтернатив за 
кожним критерієм із використанням лінгвістичної терм-множини: qС

kL , 

mq ;1= ; Kk ;1= . 
 
 

5.2. Трансформація матриць парних порівнянь з лінгвістичними оцінками в 
матриці з нечіткими числами: qkC~ , mq ;1= ; Kk ;1= .     

 
 

5.3. Застосування методу Fuzzy Delphi для забезпечення узгодженості 
експертних оцінок.     

 
 

5.4. Агрегування нечітких матриць qkC~  та застосування методу Fuzzy АНР 
для визначення нечітких значень важливості стратегічних альтернатив за 
кожним із критеріїв оцінювання: ijP~ , ni ;1= , mj ;1= .      

 
 

 

Етап 6. Визначення інтегрального рівня пріоритетності стратегічних альтернатив на 
основі принципу Белмана-Заде та вирішення проблеми вибору стратегії для 
впровадження на підприємстві.      

Рис. 1. Етапи методичного підходу до оцінювання стратегій підприємства 
Джерело: авторська розробка 
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Методичною основою розробленого автором підходу є інструментарій 

стратегічного планування діяльності підприємства, зокрема етапів 

стратегічного аналізу зовнішнього оточення та внутрішнього середовища 

підприємства, формування альтернативних варіантів стратегій (методи 

портфельного аналізу), а також нечіткої логіки та нечіткого багатокритерійного 

аналізу. Пропонований підхід передбачає застосування суб’єктивних, 

неформалізованих, нечітких оцінок, думок і суджень експертів. Відповідно до 

цього найбільшою мірою тут можуть бути використані можливості теорії 

нечітких множин. Перевагою нечітких систем є їхня здатність обробляти 

лінгвістичну інформацію та враховувати експертні знання. Дійсно методи та 

моделі нечітко-множинної теорії та нечіткої логіки мають високу адаптаційну 

здатність до експертних даних, до якісного, вербального опису параметрів, що 

аналізуються, є достатньо гнучкими й адекватними вхідній інформації. Підхід 

на основі застосування нечітких описів дає змогу інтегрувати, звести воєдино 

всю наявну неоднорідну інформацію (детерміновану, статистичну, лінгвістичну 

й інтервальну) про підприємство та його діяльність [1].  

Для попарного порівняння експертами варіантів (критеріїв та 

стратегічних альтернатив) з метою визначення їх відносної переважності 

застосовується шкала нечітких оцінок Сааті [2] (табл. 1) з відповідними 

нечіткими триангулярними числами та функціями належності (рис. 1). 
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Таблиця 1. Шкала лінгвістичних термів  
та відповідних нечітких триангулярних чисел  

Лінгвістичні терми для визначення 

відносної важливості критеріїв 

(стратегічних альтернатив) (i-го 

критерію порівняно з  j-м) 

Позначення ija~  jia~  

Рівноцінні (Еqual)  E )1;1;1(  )1;1;1(  

Помірна перевага (Moderate)  M )4;3;2(  )21;31;41(  

Сильна перевага (Strong) S )6;5;4(  )41;51;61(  

Дуже сильна перевага (Very Strong) VS )8;7;6(  )61;71;81(  

Надзвичайно сильна перевага (Extremaly 

Strong) 
ЕS )9;9;8(  

)81;91;91(  

Проміжні (intermediate) нечіткі значення 

Дуже слабка перевага (між Е та М)  E_M )3;2;1(  )1;21;31(  

Перевага (між М та S) M_S )5;4;3(  )31;41;51(  

Cильна перевага (між S та VS) S_VS )7;6;5(  )51;61;71(  

Дуже сильна перевага (між VS та ES) VS_ES )9;8;7(  )71;81;91(  

 

 

0 

1,0 

1 2 3 4 

M S 
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VS ES E 

7 8 9 
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Рис. 2. Трикутні функції належності термів при застосуванні Fuzzy AHP 

Для ранжування стратегічних альтернатив скористаємося принципами 

Белмана-Заде [3], які для даного дослідження переформулюємо таким чином:  

Принцип 1. Критерії розглядаються як нечіткі множини, що задані на 

універсальних множинах варіантів (стратегічних альтернатив) за допомогою 
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функцій належності, причому одержані вагові коефіцієнти критеріїв 

враховуються як степеневі концентрації відповідних функцій належності 

стратегічних альтернатив.  

Принцип 2. Ранжування варіантів здійснюється на основі перетину 

нечітких множин критеріїв, що відповідає відомій у теорії прийняття рішень 

схемі Белмана-Заде. 

Відповідно до цих принципів побудуємо нечіткі множини критеріїв: 
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пріоритетності  i -ї стратегічної альтернативи за j -м критерієм оцінювання; 

def
jw~  – дефазифіковане значення важливості j -го критерію.  

Оскільки в теорії нечітких множин операції перерізу відповідає min , то  

позначивши 
def
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1 . Згідно з отриманою множиною D  ранжування 

стратегічних альтернатив здійснюється на основі величини ступеня належності 

стратегічних альтернатив.  

Для практичної реалізації методичного підходу в обчислювальній системі 

Matlab (пакет Fuzzy Logic Toolbox) розроблено фреймфорк, який дає змогу 

проводити дослідження впливу вихідних даних на кінцевий результат 

ранжування.  

Підсумовуючи одержані результати, можна зробити висновок, що 

проблема оцінювання та вибору стратегічних альтернатив для досягнення 

стратегічних цілей є важливою і актуальною в практиці стратегічного 
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управління кожного підприємства. Вона також є досить складною і 

багатоаспектною, оскільки потребує врахування впливу комбінованої дії 

різноманітних чинників та вимог, значної кількості критеріїв та нечітких оцінок 

за ними. Розроблений методичний підхід дає змогу вищому керівництву 

підприємства визначити пріоритетність розроблених стратегій за наявності 

лише якісної (експертної) інформації щодо відносної переважності критеріїв 

оцінювання й стратегічних альтернатив. Він може бути використаний як і 

основний метод стратегічного вибору, так і як комплементарний до класичних 

інструментів з метою підвищення достовірності одержаних результатів. 
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Вознесенская Е.А. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОСОБЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 

 

Вознесенская Е.А. 

научн.руководитель Сазыкина М.Ю. 

Академия ВЭГУ 

 

В настоящее время особые экономические зоны являются одним из 

инструментов развития экономики, способствующих привлечению передового 

опыта инвестиций на определённую территорию. В научной экономической 

литературе существуют различные дефиниции (названия), несущие одну и ту 

же смысловую нагрузку — особые, специальные, свободные. Однако, наиболее 

распространённым понятием является «особые экономические зоны» [1].  

Согласно ст.2 ФЗ от 22.05.2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических 

зонах Российской Федерации», особая экономическая зона – определяемая 

Правительством РФ часть территории, на которой действует особый режим 

осуществления предпринимательской деятельности.  

В нашей стране ОЭЗ назывались зонами свободного 

предпринимательства (до конца 1980-х годов), свободными экономическими 

зонами (в 1990-е годы). К основным отличиям от современных ОЭЗ можно 

отнести: 

- акцент на экспортное производство и внешнеэкономическую 

деятельность; 

 - отсутствие деления на типы; 

 - отсутствие закона, регулирующего деятельность этих зон [2]. 

Первые свободные экономические зоны создавались в портах и 

назывались «porto franko» (свободный порт, гавань). Свободный порт 

представлял собой территорию порта, предназначенную для беспошлинного 
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складирования товаров на период поиска покупателей для развития, в первую 

очередь, внутреннего рынка, а в последующем — для содействия выхода и на 

внешний рынок. Первый свободный порт был организован в г. Генуе в 1595 г., 

затем в 1661 г. — в г. Венеции, в 1669 г. — в г. Марселе. В России такими 

портами впервые были объявлены в 1817 г. Одесса, в 1862 г. — г. Владивосток 

и в 1878 г. — г. Батуми. Отметим, что деятельность свободных портов не 

регламентировалась международными нормативно-правовыми документами.   

Таким образом, учитывая положительные результаты, зоны создавались в 

разных странах, развивалась их функциональная направленность, менялись 

термины, которые применялись для обозначения этого явления. В XX в. это 

экономическое явление получило значительное количество наименований: 

зоны внешней торговли (Соединённые Штаты Америки), свободные 

промышленные зоны (Ирландия), свободные таможенные зоны (Югославия), 

зоны свободного предпринимательства (Молдова), свободные экономические 

зоны (Кыргызстан), специальные (свободные) экономические зоны (Украина), 

особые экономические зоны (Россия) и др. [3].  

Впервые официально понятие «свободная экономическая зона» было 

дано в мае 1973 г. в конвенции КИОТО. По данному определению, свободная 

экономическая зона — это часть территории единого государства, на которой 

ввезенные товары обычно рассматриваются как товары, находящиеся за 

пределами таможенной территории по отношению к праву импорта и 

соответствующим налогам и не подвергающиеся обычному таможенному 

контролю [4]. 

Международная ассоциация развития свободных зон (МАРСЭЗ), 

созданная в 1990 г., дает следующее определение: СЭЗ является особым 

территориально-хозяйственным образованием, как правило, открытым для 

финансово-хозяйственной деятельности любой страны, благоприятствующим 

экономическому, научно-техническому, экологическому и социальному 

развитию, специально создаваемому путем дополнительного делегирования 
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ему федеральными органами, органами субъектов и муниципальными органами 

прав и полномочий с жестко закрепленными и соблюдаемыми границами, 

свободным зональным законодательством, бюджетом, налоговой системой, 

органами управления [5]. Как было отмечено выше, несогласованность 

обозначения термина приводит к трудностям при исследовании особых 

экономических зон. Данным фактом объясняется и разнонаправленный вектор 

исследования свободных экономических зон различными учёными.  

Толкование ОЭЗ, как интернациональных экономических формирований, 

приобретающих глобальный характер и охватывающий практически все страны 

мира, включая богатые и бедные, встречается в трудах T. Dhingra, T. Singh & A. 

Sinha [6]. С помощью этих зон происходит интенсивная интеграция целых 

регионов в систему мирохозяйственных связей, что в значительной степени 

способствует развитию экономики отдельных регионов [7]. 

В работах P. Tracey, J.B. Heide, S.J. Bell & P. Governance [8], M.-S. Hsu, 

Y.-L. Lai& F.-J. Lin [9] указывается на то, что свободные экономические зоны 

создают потенциал для будущей кластеризации, что является одним из 

инструментов регионального развития [10]. 

Ch. Hsiao & Y. Shen [11], B.-G. Park [12] дают следующее определение 

ОЭЗ: территория государства (государств), являющаяся составной частью 

хозяйственного комплекса страны (групп стран), где обеспечивается 

производство и распределение общественного продукта для достижения 

определенной и конкретной общенациональной интегрированной, 

корпоративной цели с использованием специальных механизмов регулирования 

общественно-экономических отношений производства и распределения, 

способных к диффузному расширению ее границ. 

Таким образом ОЭЗ рассматриваются как сложное многоаспектное 

явление, определяющими чертами которого являются: глобальный характер, 

положительное влияние на региональное развитие, решение инновационных 

задач. 
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В настоящее время в российской экономической науке также существуют 

различные трактовки понятия свободные экономические зоны, которые 

отражают различные точки зрения исследователей на данное явление.  

Представители экономической науки в общем виде, рассматривают ОЭЗ 

как сложные экономические системы, институты для инновационного развития 

и привлечения инвестиций на конкретную территорию, деятельность которых 

направлена на решение социально-экономических задач.  

Так, Шмонов Н.Н. определяет особую экономическую зону как часть 

национальной территории с целостной системой связей и отношений, на 

которой действуют особые льготные условия экономической деятельности для 

решения социально-экономических и научно технических задач. 

Зименков Р.И. приводит следующее определение «СЭЗ – часть 

национального экономического пространства, где для национальных и 

иностранных предпринимателей действует особый льготный хозяйственный 

режим, не действующий в других его частях, способствуя решению различных 

социально-экономических и научно-технических задач» [13]. 

В.Г. Игнатов, В.И. Бутов определяют СЭЗ, как ограниченные территории, 

морские и авиационные порты, в которых действуют особые льготные 

экономические условия для национальных и иностранных предпринимателей, 

способствующие решению внешнеторговых, общеэкономических, социальных, 

научно-технических и научно-технологических задач [14]. 

Согласно Ю.А. Сидоренко, доктору экономических наук, под ОЭЗ 

следует понимать часть национальной территории, имеющую расширенную 

самостоятельность в решении хозяйственных вопросов, особый режим 

управления и преференциальные условия экономической деятельности для 

иностранных и национальных предпринимателей [15]. 

Все вышеперечисленные авторы ключевой задачей ОЭЗ считают решение 

социально-экономических и научно-технических задач. 
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Можно выделить второе направление исследования ОЭЗ, где главной 

задачей их функционирования является привлечение инвестиций.  

Дралин А.И., Михнева С.Г. определяют особую экономическую зону как 

небольшую территорию государства, где важным считают привлечение 

инвестиций за счет развития производственной и деловой инфраструктуры [16]. 

По мнению Ивченко В.В. и Самойлова Л.Б, свободные экономические 

зоны – это особые территории, которые предназначены служить местом 

вложения прямых иностранных инвестиций [17]. 

Рыбалкин В.Е. под свободной экономической зоной понимает часть 

территории страны с особым экономическим, правовым и административным 

режимом, обеспечивающим расширение внешнеэкономических связей, 

привлечение иностранных и отечественных инвестиций и новых технологий, 

создание современных производств, работающих преимущественно на экспорт 

[18]. 

Пьянкова С.М, Ергунова О.Т., Митрофанова И.А дают следующее 

определение: ОЭЗ – это обособленная часть территории страны, с 

организованной на ней институциональной инфраструктурой и применением 

для нее обособленного правового и административного режима, который 

обеспечивает регулирование экономических отношений внутри зоны и с 

внешними контрагентами и одновременно является инструментом ее развития 

[10]. 

Таким образом, ОЭЗ – это территориально обособленная часть 

территории страны (региона) с соответствующей институциональной 

инфраструктурой с особым экономическим, правовым и административным 

режимом, реплицирующий передовой опыт и инвестиции, что способствует 

решению внешнеторговых, общеэкономических, социальных, научно-

технических и научно-технологических задач региона (страны). 
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ФОРМУВАННЯ КРИТЕРІАЛЬНО-ІНДИКАЦІЙНОЇ БАЗИ ОЦІНКИ 

КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ 

 
Нестеренко Світлана Сергіївна 

к.е.н., доцент, Університет «Україна» 
 

Проблема оцінки рівня капіталізації лісогосподарського комплексу 
передбачає, в першу чергу, дослідження питання формування критеріальної та 
індикаційної бази як основи для контролю та оцінки процесів капіталізації. На 
наш погляд, під поняттям критеріально-індикаційної бази капіталізації 
лісогосподарського комплексу розуміють такі основні категорії: 

- це система критеріїв, за допомогою яких характеризується оцінка рівня 
лісогосподарського комплексу в загальній сукупності всіх соціо-еколого-
економічних якостей;  

- це система індикаторів, яка певним чином деталізує відповідні критерії і 
відображає кількісні показники окремих складових лісогосподарського 
комплексу. 

В результаті дослідження звітної інформації щодо виконання резолюцій 
H1 та H2 Гельсінської конференції міністрів з питань захисту лісів у Європі по 
впровадженню критеріїв та індикаторів сталого розвитку лісової сфери [1] та на 
основі визначених вітчизняними вченими найбільш вагомих чинників 
ефективного використання лісових ресурсів і розвитку вітчизняного 
лісогосподарського комплексу в цілому [2 - 3], нами удосконалена 
критеріально-індикаційна база щодо оцінки та контролю за процесами 
капіталізації лісової галузі, яка представлена в таблиці 1. 

Слід зауважити, що наведена критеріально-індикаційна база для оцінки 
рівня капіталізації лісогосподарського комплексу є комплексним та 
узагальненим за всіма напрямами функціонування лісового господарства 
методичним підходом, який має єдиний недолік – надзвичайна складність при 
визначенні в натуральному вимірі окремих запропонованих індикаторів. 
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Розрахунки за наведеними показниками можливо здійснити лише в межах 
окремих земельних ділянок, в тому числі за допомогою залучення науковців з 
різних сфер діяльності. Тому, виникає необхідність удосконалення або 
спрощення критеріально-індикаційної бази для оцінки рівня капіталізації 
лісогосподарського комплексу. 

Таблиця 1. Критеріально-індикаційна база оцінки рівня капіталізації 
лісогосподарського комплексу 

№ Критерії Об'єкти індикації  
I Збереження та 

відповідне збільшення 
лісових ресурсів та їх 
внесок в 
глобальнівуглецеві 
цикли 

а) площа лісів;  
б) площа вкритих лісовою рослинністю земель, всього, 
в тому числі за групами порід;  
в) площа лісів, можливих для експлуатації; 
г) загальний запас насаджень, всього, у тому числі за 
групами порід; 
д)середній клас бонітету, в тому числі за групами 
порід; 
є) середня повнота, в тому числі за групами порід; 
ж) фітомаса насаджень та обсяги депонованого 
вуглецю в них у розрізі головних порід 

II Підтримка біологічної 
стійкості та 
життєздатності лісів 

а) загальна площа загиблих лісів унаслідок 
несприятливих біотичних факторів;  
б) пошкодження лісу;  
в) середня дефіляція і дехромація лісів;  
г) площа радіоактивного забруднення лісів 

III Збереження і підтримка 
відтворювальних 
(продуктивних) 
функцій лісів  

а) обсяги заготовленої деревини та використання 
середньої річної зміни запасу;  
б) заготівля продуктів побічного користування;  
в) загальна площа лісових плантацій;  
г) кількість і площа мисливських господарств в лісах 

IV Підтримка, збережен-
ня і підвищення 
біотичного різнома-
ніття в лісах 

а) відновлення лісів;  
б) природність лісів; 
в) заповідні ліси 

V Підтримка і 
підвищення захисних 
функцій в результаті 
ведення лісового 
господарства  

а) кількість лісів і лісогосподарських підприємств, 
сертифікованих за схемою ЛОР;  
б) площа захисних лісів на сільськогосподарських 
землях, полезахисних смуг;  
в) кількість сільськогосподарських підприємств, що 
мають систему захисних лісових насаджень 

VI Підтримка інших 
соціально-економіч-них 
функцій і умов 

а) площа лісів зелених зон поблизу населених пунктів;  
б) площа лісів зелених зон в населених пунктах;  
в) кількість працюючих в лісовому господарстві;  
г) обсяги продукції лісового господарства 
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На основі вже завершеної Державної цільової програми «Ліси України» 

на 2010-2015 роки [4], сформуємо систему стратегічних заходів (критеріїв), за 

якими необхідно було б здійснювати розвиток (підвищувати капіталізацію) 

лісогосподарського комплексу відповідно до зазначеного програмного 

документу в недалекому минулому. На наш погляд, більшість із запланованих 

заходів в даній програмі корелюється з необхідними для капіталізації лісової 

галузі напрямами. Оскільки сумніватися у професійності розробників 

зазначеної програми не має підстав, будемо вважати, що заплановані для 

досягнення показники реально було виконати у зазначені терміни та у 

визначених обсягах. 

Порівняння запланованих і фактичних результатів вказаної Програми є 

підставою для  формування таблиці 2, в якій наведено ранжування рівня 

виконання капіталізації лісогосподарського комплексу за окремими критеріями 

в результаті реалізації Державної цільової програми «Ліси України» на 2010-

2015 роки. 

 
Таблиця 2. Ранжування рівня виконання капіталізації лісогосподарського 

комплексу за ДЦП «Ліси України» 
№ Критерії капіталізації % виконання Ранг 
1 Раціональне використання лісових ресурсів 134 І 

2 Нарощування ресурсного і екологічного потенціалу 
лісів 108 ІІ 

3 Підвищення стійкості лісових екосистем, забезпечення 
охорони і захисту лісів 88,5 III 

4 Підвищення ефективності управління лісовим 
господарством 64 ІV 

5 Підвищення рівня лісистості 52,5 V 

 

Таким чином, здійснений аналіз виконання запланованих заходів 

Державної програми «Ліси України» на 2010-2015 роки свідчить, що 

недовиконувалися показники розвитку (відповідно і процесу капіталізації) 

лісогосподарського комплексу в частині підвищення рівня лісистості та 
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ефективності управління лісовим господарством. В інших напрямах 

капіталізації щодо раціонального використання лісових ресурсів, нарощування 

ресурсного і екологічного потенціалу лісів та підвищення стійкості лісових 

екосистем, забезпечення охорони і захисту лісів було виконані заходи в 

запланованих об’ємах та, в окремих аспектах навіть перевиконано. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 

 

Стародубова Е.А. 

научн.руководитель Сазыкина М.Ю. 

Академия ВЭГУ 

 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации, на период до 2020 г., особые экономические зоны – это 

базовый элемент национальной инновационной системы Российской 

Федерации. 

Законодательство (ст. 2 Федерального закона РФ от 22 июля 2005 г. 

№116-ФЗ «Об особых экономических зонах в РФ») признает особую 

экономическую зону как определяемую Правительством Российской 

Федерации часть территории Российской Федерации, на которой действует 

особый режим осуществления предпринимательской деятельности. 

Территория особой зоны – это часть экономического пространства, где 

применяется определенная система льгот и стимулов предпринимательской 

деятельности. Главное же – совокупность экономических и юридических норм 

и правил, создающих особый институциональный (организационно-правовой) 

режим деятельности этих субъектов на территории зоны. Этот режим и 

составляет сущностный элемент функционирования зоны, выделяющий ее 

(организационно и функционально) из общегосударственного правового 

пространства. Смысл такого выделения – повышение эффективности в 

достижении социально-экономических результатов. 

Указом Президента Российской Федерации от 7.05.2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» поставлена глобальная цель по 
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осуществлению прорывного развития России в научно-технологической и 

социально-экономической сферах, в том числе за счет реализации масштабных 

инвестиционных проектов.  

Такой результат можно достигнуть за счет наличия востребованной 

бизнесом эффективно функционирующей инфраструктуры, а также 

комфортных условий осуществления предпринимательской деятельности. 

Инфраструктура и условия для реализации таких проектов созданы на 

территориях особых экономических зон (ОЭЗ).  

За время функционирования инструмента в ОЭЗ зарегистрировано более 

750 резидентов из 38 стран мира. С 2005 по 2019 годы объем выручки 

резидентов ОЭЗ составил более 760 млрд. рублей, объем частных инвестиций 

резидентов – 375 млрд. рублей, создано более 35 тысяч рабочих мест. Более 120 

иностранных компаний, среди которых можно выделить такие мировые 

бренды, как Honeywell, Kronospan выбрали для реализации своих проектов 

российские ОЭЗ. Причем, часть из них уже запустила свое производство – 

открыто порядка 40 крупнейших заводов с мировыми именем, среди которых 

Yokohama, Bekaert, Ford, Armstrong, Kastamonu, Bettermann и другие. Однако 

необходимо проанализировать частные абсолютные и относительные 

показатели, чтобы определить развивается ли механизм ОЭЗ в правильном 

направлении с учетом взаимовыгодных интересов государства и бизнеса [1]. 

Особый режим предпринимательской деятельности на территории ОЭЗ 

проявляется в первую очередь в предоставлении резидентам ОЭЗ различного 

рода льгот: 

– таможенные (внешнеторговые); 

– налоговые; 

– финансовые (различные формы субсидий, которые могут 

предоставляться в виде снижения арендной платы за пользование земельными 

участками и производственными помещениями, льготных кредитов и т.п.); 
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– административные (упрощенные процедуры регистрации организаций, 

упрощенный режим въезда-выезда иностранных граждан и т.п.).  

Особенность правового режима предпринимательской деятельности 

проявляется еще и в особых гарантиях, которые законодатель предоставляет 

резидентам ОЭЗ. 

В соответствии со ст. 38 Федерального закона "Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации" от 22.07.2005 г. N 116-ФЗ резидентам зон 

предоставлена гарантия от неблагоприятного изменения законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах, означающая, что акты 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, законы субъектов 

Российской Федерации о налогах и сборах, нормативные правовые акты 

органов местного самоуправления о налогах и сборах, ухудшающие положение 

налогоплательщиков–резидентов ОЭЗ, за исключением актов законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах, касающихся налогообложения 

подакцизных товаров, не применяются в отношении резидентов ОЭЗ в течение 

срока действия соглашения о ведении предпринимательской деятельности. 

Данная норма способствует созданию оптимального инвестиционного климата 

на территории ОЭЗ. 
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Таблица 1 

Виды налоговых льгот для резидентов ОЭЗ 
Вид льготы Уровень бюджета Общий режим Режим ОЭЗ 

Налог на прибыль 
организаций 

Федеральный 
бюджет 

3% 2% 

Региональный 
бюджет 

17% Первые 5 лет – 0% 
Вторые 5 лет – 5% 

После 10 лет – 13,5% 
(устанавливается 
законом субъекта 

РФ) 
Налог на имущество 

организаций 
Региональный 

бюджет 
2,2% 0% 

10 лет с момента 
постановки 

имущества на учет 
НДС Федеральный 

бюджет 
20% 20% (0%)* 

Земельный налог Местный бюджет 1,5% 0% 
5 лет с момента 

регистрации права 
собственности 

Транспортный налог Региональный 
бюджет 

10-250 руб./л.с. Освобождаются на 10 
лет со дня 

постановки 
транспортного 

средства на учет  
[1] 

Виды налоговых льгот для резидентов ОЭЗ, приведенные в таблице, 

предоставляются всем ОЭЗ, функционирующим на территории Российской 

Федерации. Кроме того, в особых экономических зонах создается необходимая 

инфраструктура, работает особый режим осуществления предпринимательской 

деятельности, при котором государство берет на себя обязательства по 

установлению благоприятного режима администрирования, предоставлению 

резидентам налоговых и таможенных преференций. 

Также резиденты ОЭЗ могут применять ускоренную амортизацию: 

налогоплательщики вправе применять к основной норме амортизации 

специальный коэффициент, но не выше 2, в отношении собственных 
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амортизируемых основных средств (до окончания срока полезного 

использования). 

Кроме того, применяются таможенные льготы: 

– освобождение от НДС и ввозной пошлины по импортируемым 

материалам и сырью, перерабатываемым на территории ОЭЗ; 

– освобождение от ввозных таможенных пошлин и налогов на 

иностранное оборудование на период нахождения данного оборудования на 

территории ОЭЗ; 

– освобождение от НДС, а также ввозной и вывозной пошлины на товары, 

ввозимые и продаваемые на территории Таможенного союза (Российская 

Федерация, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения); 

– освобождение от таможенных пошлин и НДС в случае выпуска 

продукции из иностранных комплектующих и продажу готовых изделий в 

страны Таможенного союза; 

– уплата только вывозной пошлины при экспорте изготовленных товаров, 

признанных товарами Таможенного союза, за его пределы; 

– отсутствие пошлин и НДС при перепродаже иностранных товаров за 

пределы стран Таможенного союза; 

– уплата только вывозной пошлины при перепродаже товаров 

Таможенного союза, за его пределы; 

– освобождение от таможенных пошлин и НДС при экспорте товаров, 

признанных иностранными, за пределы Таможенного союза. 

Полномочия субъектов предпринимательства и публичных органов 

определяются применительно к соответствующему типу ОЭЗ, к которым 

согласно ст. 4 Федерального закона "Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации" от 22.07.2005 N 116-ФЗ, могут относиться: 

1) промышленно-производственные особые экономические зоны; 

2) технико-внедренческие особые экономические зоны (ТВЗ); 

3) туристско-рекреационные особые экономические зоны (ТРЗ); 



Сучасні виклики та аспекти інноваційного розвитку  
економічної науки і практики 
 www.openscilab.org 

© Стародубова Е.А. 
34 

4) портовые особые экономические зоны (ПЗ). 

Создание особой экономической зоны предусматривает прохождение 

следующей процедуры: решение о создании особой экономической зоны на 

территориях субъекта Российской Федерации и муниципального образования 

принимается Правительством РФ и оформляется соответствующим 

постановлением. Высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации совместно с исполнительно-

распорядительным органом муниципального образования подает в 

Правительство РФ заявку на создание особой экономической зоны с 

обоснованием целесообразности и эффективности ее создания для решения 

задач федерального, регионального и местного значений. Отбор заявок на 

создание особых экономических зон одного типа осуществляется на 

конкурсной основе. 

Особая экономическая зона, за исключением портовой ОЭЗ, создается на 

20 лет. Портовые особые экономические зоны создаются на 49 лет. Срок 

существования особой экономической зоны продлению не подлежит. 

Институциональный режим ОЭЗ определяется следующими публичными 

договорами: 

- соглашение о создании особой экономической зоны; 

- соглашение о ведении предпринимательской деятельности в ОЭЗ. 

Соглашение о создании особой экономической зоны заключается в 

течение 30 дней с даты принятия Правительством РФ решения о создании 

особой экономической зоны. В нем устанавливаются: 

- объем и сроки финансирования создания инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктуры ОЭЗ; 

- план обустройства и материально-технического оснащения ОЭЗ; 

- перспективный план развития ОЭЗ; 

- размеры принадлежащих Российской Федерации, субъекту Российской 

Федерации и муниципальному образованию долей в праве общей долевой 
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собственности на объекты инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктуры ОЭЗ; 

- порядок эксплуатации и содержания, владения, пользования и 

распоряжения объектами инфраструктуры ОЭЗ; 

- обязательства органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации по предоставлению налоговых льгот резидентам ОЭЗ и др. 

Соглашения о ведении предпринимательской деятельности в ОЭЗ 

различаются в зависимости от типа зоны. Сторонами соглашений о ведении 

деятельности в ОЭЗ являются субъект предпринимательства и 

Минэкономразвития России. Заключению таких соглашений предшествует 

принятие решения о создании ОЭЗ. Одной из сторон соглашений о ведении 

коммерческой деятельности всегда является частноправовая организация или 

индивидуальный предприниматель. В целом, соглашение о ведении 

предпринимательской деятельности можно охарактеризовать как решение 

Правительства РФ о предоставлении резиденту права осуществлять 

деятельность на особых условиях, то есть в режиме, благоприятном для 

резидента. 

Особое внимание уделяется государственному регулированию и 

контролю деятельности ОЭЗ, которое заключается в скоординированных 

действиях государства, направленных на достижение целей и задач, решаемых 

в ходе реализации зональной политики в интересах эффективного 

функционирования национальной экономики страны в целом и ее 

составляющих. Роль государственного регулирования ОЭЗ сводится к 

организации работ, определению приоритетных проектов, выбору регионов, 

подготовке и обеспечению организационно-правовой базы. Сфера 

государственного регулирования ОЭЗ охватывает все финансовые, 

организационно-экономические, нормативно-правовые проблемы, предвидеть и 

решить которые на более низком уровне хозяйствования объективно 

невозможно. 
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Полномочия по нормативно-правовому регулированию деятельности ОЭЗ 

отнесены к исключительному ведению Минэкономразвития России. В сфере 

публичного санкционирования Минэкономразвития России проводит 

регистрацию субъектов предпринимательства в качестве резидентов особой 

экономической зоны и выдает разрешения на строительство, а также 

осуществляет иные разрешительные полномочия, например, санкционирует 

въезд иностранных граждан в целях осуществления трудовой деятельности. 

В ОЭЗ применяется режим дружественного администрирования, т.е. 

реальное снижение административных барьеров и количества контрольных 

мероприятий. Стимулирование инвестиционной активности резидентов ОЭЗ 

осуществляется не только посредством предоставления налоговых льгот и 

установления специального таможенного режима – свободной таможенной 

зоны, но и путем введения особого административного режима. Мероприятия 

по контролю, за исключением налоговых и таможенных, осуществляются 

органами государственного контроля (надзора) в виде плановых комплексных 

проверок, по согласованию с органами управления ОЭЗ. 

Срок проведения плановых комплексных проверок не может превышать 

две недели. Внеочередные проверки проводятся по согласованию с органами 

управления ОЭЗ. Срок проведения внеочередной проверки не может 

превышать одну неделю. В ОЭЗ обеспечивается четкое сопровождение 

менеджмента проектов, вплоть до введения в администрацию ОЭЗ юриста, 

нотариуса, представителей пенсионного и медицинского фондов, налоговой 

службы, страховых и всех возможных других специалистов для осуществления 

в режиме «одного окна» всего комплекса работ, связанных с оформлением прав 

собственности, получением различных разрешений на строительство, 

урегулирование миграционных вопросов и т.д. 

Разграничение ОЭЗ на промышленно-производственные, технико-

внедренческие, туристско-рекреационные и портовые проводится, в первую 

очередь, в зависимости от видов деятельности, которыми резиденты могут 
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заниматься на территориях, соответствующих ОЭЗ. Виды деятельности, 

осуществление которых разрешено в ОЭЗ, при ее создании определяет 

Правительство РФ. Преимуществами льготного режима осуществления 

предпринимательской деятельности может воспользоваться не каждая 

хозяйствующая организация, а лишь та, которая признается резидентом ОЭЗ. 

Каждый тип ОЭЗ имеет свою специфику в процедуре создания и 

функционирования. 

Технико-внедренческие зоны предназначены для разработки и внедрения 

продуктов научной деятельности, стимулирования инновационного процесса в 

них, позволяющего при ограниченном привлечении государственных средств 

эффективно использовать все финансовые, материальные, научные, природные, 

информационные и другие ресурсы для укрепления научно-технического 

потенциала национальной экономики и развития высокотехнологичных 

производств. 

Основная цель технико-внедренческих ОЭЗ – разработка новых 

«прорывных» идей, реализация их в инновационных технологиях и товарах 

путем доведения до опытного, а затем до массового производства и 

продвижения на рынки, что активизирует экономику страны в целом. 

Инновационный прорыв для современной России – это реальное слагаемое 

быстрой модернизации страны, возможность повышения качества жизни людей 

и конкурентоспособности экономики. 

Технико-внедренческие особые экономические зоны создаются не более 

чем на двух участках территории, общая площадь которых не превышает трех 

квадратных километров. 

В отличие от промышленно-производственных зон, ориентированных на 

создание крупносерийного, трудоемкого производства, в технико-

внедренческих зонах предполагается: разработка принципиально новых 

технологий, материалов и товаров; осуществление экспериментального 

производства небольших партий товаров; создание наукоемкой продукции. 
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Формирование технико-внедренческих зон в мировой практике происходит в 

основном вокруг крупных научных центров. 

Промышленно-производственные зоны предназначены для производства 

высококачественной продукции с целью насыщения внутреннего 

потребительского рынка, которая сможет конкурировать на мировом рынке. 

Несмотря на различия в размерах территории создания, капитальных 

вложениях в деятельность ОЭЗ, разрешенных операциях, проводимых на их 

территориях, технико-внедренческие и промышленно-производственные зоны 

во многом схожи между собой, что проявляется в похожем статусе резидентов 

ОЭЗ, порядке заключения и исполнения соглашения о ведении деятельности на 

территории ОЭЗ, в правилах пользования земельными участками на территории 

зон. 

Первоначально Закон об ОЭЗ предусматривал создание в России двух 

типов ОЭЗ – технико-внедренческих и промышленно-производственных. 

Однако в июне 2006 г. в него были внесены изменения в части создания 

третьего типа ОЭЗ – туристско-рекреационных. 

Туристско-рекреационные зоны создаются для повышения 

конкурентоспособности туристской и другой деятельности в сфере туризма, 

для развития лечебно-оздоровительных курортов и деятельности по 

организации лечения и профилактике заболеваний, по разработке и 

использованию природных лечебных ресурсов. Создание туристско-

рекреационных ОЭЗ имеет особое значение в силу того, что туризм – это самая 

мультипликативная сфера услуг с точки зрения количества занятых в ней 

работников и создания дополнительных рабочих мест. 

Туристско-рекреационные особые экономические зоны создаются на 

одном или нескольких участках территории, определяемых Правительством 

Российской Федерации. 

Принципиальное отличие туристско-рекреационных ОЭЗ от 

промышленно-производственных и технико-внедренческих в том, что акцент в 



Сучасні виклики та аспекти інноваційного розвитку  
економічної науки і практики 

www.openscilab.org   

© Стародубова Е.А.   
39 

этих зонах делается не на производстве каких-либо товаров, а на оказании 

услуг населению. Развитие и рациональное использование туристских и 

лечебных ресурсов на территории ОЭЗ должно способствовать экономическому 

подъему в целом в данном регионе. 

Целью создания портовых зон является привлечение инвестиций на 

осуществление деятельности по строительству и реконструкции объектов 

инфраструктуры морского порта, речного порта, аэропорта, производства 

морских, речных и воздушных судов на территории зон.  

Анализ организационно-правового регулирования деятельности особых 

экономических зон в Российской Федерации показал, что в нашей стране на 

сегодняшний день нет единой общей концепции развития ОЭЗ. 

Функционирование ОЭЗ в России является пробным проектом внедрения новой 

налоговой, инвестиционной и бюджетной политики страны. При этом сами по 

себе ОЭЗ не являются универсальным средством решения проблем, стоящих 

перед российской экономикой, но могут служить целям ускорения перевода 

страны и ее регионов на новый этап рыночных отношений, способствующих 

более быстрому и глубокому включению России в мировую экономику. 

Создание льготного административно-правового режима для 

осуществления внешнеторговой и предпринимательской деятельности на 

территории ОЭЗ не только может дать мощный импульс развитию 

промышленности на территории региона, где расположена зона, но также 

может привлечь предпринимателей из ближних и более удаленных территорий, 

что приведет к развитию смежных отраслей экономики. Однако для реализации 

подобного сценария необходимы усилия всех заинтересованных сторон: 

федеральных органов исполнительной власти, регионального правительства, 

муниципальных образований, на территории которых функционирует ОЭЗ, а 

также частных инвесторов-резидентов ОЭЗ. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ГОСТИНИЧНО-

ТУРИСТСКОГО БИЗНЕСА  

 

Шавалиева А.Ф. 

научн.руководитель Сазыкина М.Ю. 

Академия ВЭГУ 

 

Образовательный процесс в сфере гостинично-туристского бизнеса 

осуществляется в Республике Башкортостан в различных учебных заведениях 

(государственных, частных, негосударственных коммерческих), многие из них 

самостоятельно определяют содержание образования и определенной его части: 

выбирают формы и методы обучения, показатели и критерии контроля. Все это 

приводит к отсутствию единых требований к качеству профессиональной 

подготовки квалифицированных специалистов, что не в полной мере 

соответствует потребностям современного быстро меняющегося рынка 

гостинично-туристских услуг. 

Таблица 1 

Учебные заведения РБ, ведущие подготовку кадров в сфере гостеприимства 
 Учебное заведение Программа обучения 
1. Башкирский государственный аграрный 

университет 
Технология и организация 
ресторанного сервиса 

2. Башкирский государственный университет Территориальная организация и 
управление туристско-рекреационной 
деятельностью 

3. Башкирский государственный 
педагогический университет 

Технология организации 
экскурсионных услуг 

4. Уфимский государственный нефтяной 
технический университет 

Гостиничная деятельность 

5. Колледж БГПУ им. М. Акмуллы Гостиничный сервис 
6. Башкирский экономико-юридический 

колледж 
Гостиничный сервис 

7. Уфимский торгово-экономический колледж Гостиничный сервис 
8. Уфимский политехнический техникум Гостиничный сервис 
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Между тем сфера гостеприимства нуждается в качественно 

подготовленных специалистах среднего звена, обладающих достаточным 

уровнем профессиональных компетенций, владеющих практическими 

умениями, знаниями иностранных языков, способных осуществлять 

обслуживание современных компьютерных программ. Необходимость 

повышения качества системы подготовки кадров для данной отрасли 

порождает необходимость создания учебно-тренировочных площадок, которые 

бы позволили обеспечивать эффективную подготовку кадров среднего звена 

для гостиничного сервиса (сферы гостеприимства). 

Основной формой занятий в колледжах являются учебно-тренировочные 

занятия. В их основе лежит развитие практических навыков, применение 

оборудования, используемого при подготовке обучающихся по специальности 

«Гостиничный сервис». Для развития практических навыков в международной 

практике принято создание учебных отелей (гостиниц),  в которых студенты 

одновременно живут и работают. В этих учебных гостиницах студенты 

приобретают практические навыки работы: учатся общаться с гостями на 

ресепшн-стойке, правильно проводить уборку, использовать нужный 

инвентарь, обслуживать гостей в ресторане. Учебная гостиница, таким образом, 

становится площадкой, на которой реализуется дуальное обучение, сочетающее 

академическое и практическое обучение на предприятиях гостиничного 

сервиса. 

Подобная практика широко распространена в странах Западной Европы, 

особенно в Голландии и Швейцарии. 

В России в некоторых регионах также стали появляться первые похожие 

учебные гостиницы.  
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Таблица 2 

Регионы, внедряющие форму дуального образования  

в сфере гостеприимства 
 Регион Учебное заведение  

1. Алтайский край КГБПОУ «Алтайская 
академия 
гостеприимства» 

Гостиница является учебно-
производственной базой по 
специальности «Гостиничный 
сервис»: горничная, дежурный по 
этажу, портье. В «учебных» номерах 
1 категории и апартаментах студенты 
смогут практиковаться в 
обслуживании номеров и клининг-
сервисе. 

2. Ханты-
Мансийский 
автономный округ 

Ханты-Мансийский 
технолого-
педагогический 
колледж 

Деятельность гостиницы направлена 
на обеспечение условий для 
практического обучения 
обучающихся по специальности 
среднего профессионального 
образования «Гостиничное дело» в 
соответствии с требованиями ФГОС 
СПО, а также нормативными 
документами WorldSkills Russia по 
компетенции «Администрирование 
отеля». 

3. Кемеровская 
область 

ГПОУ «Кемеровский 
техникум индустрии 
питания и сферы 
услуг» 

Учебная гостиница оснащена 
новейшим оборудованием в 
соответствии с инфраструктурным 
листом WorldSkills Russia и является 
площадкой для проведения 
демонстрационного экзамена и 
региональных соревнований по 
компетенции «Администрирование 
отеля». 

4. г. Санкт-
Петербург             

Колледж туризма 
Санкт-
Петербурга              

На базе учебной гостиницы проходит 
производственное обучение и 
практика учащихся  НПО в качестве 
младшего обслуживающего 
персонала (горничные), и студенты 
СПО в качестве помощника 
дежурного администратора. 

 

https://hmtpk.ru/
https://hmtpk.ru/
https://hmtpk.ru/
https://hmtpk.ru/
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Потребности рынка и запросы общества в подготовке 

квалифицированных и профессиональных кадров требует совершенствования 

механизмов взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг. 

Сфера образования, откликаясь на запрос экономики, способна оказывать 

существенное влияние на решение социальных и экономических проблем. 

Значительное внимание в этом процессе следует уделить среднему 

профессиональному образованию, а именно – его опережающему развитию. 

Значительной проблемой для Республики Башкортостан является отток 

экономически активного населения, а также молодежи. С другой стороны, со 

стороны экономики региона идет запрос на профессиональные кадры как в 

производственном секторе, так и в секторе услуг. Перед регионом стоят 

амбициозные задачи как развития промышленного сектора с опорой на 

инновационные производства и площадки (такие как ОЭЗ «Алга»), так и 

развития сферы услуг, в частности туристического сектора (геопарк «Янгантау, 

геопарк «Торатау», ОЭЗ ТРТ «Урал»). 

Мировая практика выработала разнообразные модели взаимодействия 

рынка труда и образовательных услуг.  
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Таблица 3 

Национальные модели взаимодействия рынка труда  

и образовательных услуг [1] 
Страна Характеристики модели взаимодействия рынка образовательных 

услуг и рынка труда 

Германия Максимальное приближение образования к запросам рынка труда за 
счет усиления практической компоненты образования 

Дания Максимальная ориентация на практическую сторону обучения 

Великобритания Наличие большого числа посреднических структур, 
обеспечивающих взаимосвязь образовательных учреждений и 
бизнес-структур 

Швеция Значительное присутствие государства на данных рынках 
посредством регулятивной и институциональной деятельности 

Франция Значительная роль государства в вопросах трудоустройства 
молодежи, развития практики стажировок на государственных и 
частных предприятиях 

США Интеграция научно-образовательных организаций и 
производственных структур в форме технопарков или ГЧП 

Япония Значительная профориентационная деятельность 

 

Рынок образовательных услуг может выступить ведущей опорой для 

реализации задач, стоящих перед регионом. Модернизация профессионального 

образования определяет необходимость принципиального изменения 

традиционных подходов к системе подготовки специалистов. Актуальной 

формой подготовки профессиональных технических кадров во многих странах 

мира (Германия, США, Австрия, Словения, Дания и др.) является система 

дуального образования. 

Анализ опыта профессионального образования многих стран показывает, 

что дуальная система образования получила мировое признание и является 

наиболее распространенной формой подготовки кадров, комбинирующей 

теоретическое обучение в учебном заведении и производственное – на 

предприятии [2]. 
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