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УДОСКОНАЛЮВАТИ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО СТВОРЕННЯ 
ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ КОЛЕКТИВНОГО КОРИСТУВАННЯ

О дним із засобів вирішення зав
дань по вдосконаленню управ
ління народним господарством 

є застосування в управлінській д ія
льності засобів електронно-обчис
лювальної техніки (ЕОТ). Організа
ційною формою використання цієї 
техніки є обчислювальні центри 
індивідуального і колективного ко
ристування. В десятій п'ятирічці 
ставиться завдання підвищити 
ефективність використання засобів 
електронно-обчислювальної техні
ки шляхом створення обчислюваль
них центрів колективного користу
вання *.

Сама по собі постановка пи
тань, пов'язаних з створенням і 
функціонуванням обчислювальних 
центрів колективного користування 
в аспекті виконання завдань Кому
ністичної партії та Радянського 
уряду по створенню в нашій країні 
загальнодержавної автоматизова
ної системи по збиранню й оброб
ці інформації для обліку, плануван
ня й управління народним госпо
дарством і дальшого вдосконален
ня господарського законодавства, 
є досить актуальною. ї ї  актуаль
ність підтверджується, насамперед, 
практикою створення і впровад
ження в управління автоматизова
них систем управління (А С У ), які в 
перспективі повинні охопити всі 
ланки народного господарства, і, 
природно, необхідністю вибору най- 
оптимальніших економічних форм 
використання засобів електронно- 
обчислювальної техніки.

Нині вже вирішені питання що
до асигнування робіт, пов'язаних з

1 Див. «Матеріали XXV з'їзду КПРС», 
К., Політвидав України, 1976, стор. 194— 195.

створенням на підприємствах, в ор
ганізаціях власних А С У . Зокрема, 
Держплан СРСР і Міністерство ф і
нансів СРСР мають передбачати 
виділення асигнувань на капітальні 
вкладення для створення і впро
вадження в народне господарство 
автоматизованих систем управлін
ня. Детально регулюється й поря
док та строки планування і фінан
сування робіт по створенню А С У  
різного рівня. Більше того, коли 
підприємство або організація не 
мають для цього вільних грошових 
ресурсів, то їх  можна одержати в 
порядку довгострокового або ко
роткострокового кредитування.

Отже, немає перешкод для ут
ворення на підприємствах і в ор
ганізаціях власних А С У , фінансу
вання робіт по проектуванню цих 
систем, а також виділення коштів 
на придбання електронно-обчислю
вальної техніки та іншого необхід
ного устаткування для обчислюва
льних центрів, врешті, на споруд
ження будівель і споруд для їх 
розміщення. Труднощі виникають 
на наступній стадії, вже при впро
вадженні А С У  у виробництво, ос
кільки для експлуатації електрон
но-обчислювальної техніки потріб
ні спеціалісти та відповідний персо
нал. Як свідчить практика, при ство
ренні А С У  й обчислювальних цент
рів на підприємствах та в організа
ціях збільшення чисельності обслу
говуючого та адміністративно-уп
равлінського персоналу неминуче. 
Однак надалі після впровадження 
А С У  таке збільшення припиняєть
ся, хоча обсяг виробництва і вико
нання операцій виробничо-госпо
дарського характеру на підприєм
ствах і в організаціях неухильно
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зростає. Щ е гостріше ця проблема 
стоїть перед керівниками середніх
і дрібних підприємств, а також те
риторіальними органами управлін
ня на утримання технічного й ад
міністративно-управлінського персо
налу.

В зв'язку з цим перед адміні
страцією підприємств і організа
цій постає проблема відшукати 
можливості забезпечення обслуго
вування електронно-обчислюваль
ної техніки працівниками без збіль
шення фонду заробітної плати і 
асигнувань на утримання управлін
ського персоналу, оскільки законо
давство передбачає створення А С У  
без збільшення чисельності апара
ту управління 2.

При утворенні та впровадженні 
А С У  на середніх і дрібних підпри
ємствах ця проблема може бути 
вирішена шляхом організації у  рес
публіці обчислювальних центрів 
колективного користування, які ор
ганізаційно «вписуються» в єдину 
державну систему обчислювальних 
центрів (Є Д С О Ц ). Така організацій
на форма використання коштів є 
досить перспективною та економіч
но вигідною для народного госпо
дарства. Ш ляхом дольової участі 
у  створенні обчислювальних цент
рів колективного користування під
приємства й організації зможуть 
зменшити витрати на створення і 
впровадження А С У , а також на утри
мання технічного й адміністратив
но-управлінського персоналу.

Проте господарське законодав
ство не містить вказівки на те, що 
підприємства, виробничі об'єднання 
(комбінати) та інші організації мо
жуть здійснювати концентрацію 
фінансових ресурсів для вдоскона
лення технології виробничих управ
лінських процесів. Концентрація 
матеріальних і фінансових ресурсів 
дозволяється лише для будівницт
ва жилих будинків, медичних і ди
тячих дошкільних закладів та ін-

2 Див. «Решения партии и правитель
ства по хозяйственным вопросам. 1968 —  
1969 гг.», т. 7. М., Политиздат, 1970, стор. 
530— 533.

ших об'єктів культурно-побутового 
призначення 3.

Щоправда, деякими правовими 
актами передбачається, що підпри
ємства і організації можуть об'єд
нувати фінансові ресурси для ви
конання окремих робіт, що мають 
велике значення не тільки для цих 
підприємств, а й для всього народ
ного господарства (наприклад, спі
льне будівництво автомобільних і 
шосейних шляхів, мостів та інших 
засобів ком ун ікац ії)4. При цьому 
слід зазначити, що управління все
союзного або республіканського 
промислового об'єднання вправі 
здійснювати спільно з іншими об'єд
наннями й організаціями наукові 
дослідження, дослідно-конструк
торські та технологічні розробки 
по створенню А С У  (п. 50 Загально
го положення про них.) З зм істу 
даної правової норми випливає, що 
управління промислових об'єднань 
можуть на дольових началах з ін
шими об'єднаннями й організація
ми фінансувати лише проектно-до
слідні роботи по створенню А С У . 
Вони не мають права кооперувати 
фінансові ресурси на оплату елек
тронно-обчислювальної техніки і ка
пітальне будівництво виробничих бу
дівель та споруд для даного виду 
обчислювальних центрів.

Проблема широкого впровад
ження у народне господарство 
А С У  і створення обчислювальних 
центрів колективного користування 
може бути вирішена лише тоді, 
коли господарським законодав

3 Див. п. 56 Положення про соціаліс
тичне державна виробниче підприємство 
(СП СССР, 1965, № 19— 20, ст. 155); п. 91 
Положення про виробниче об'єднання 
{комбгнат) (СП СС СР , 1974, № 8, ст. 38); 
п. 89 Положення про науково-виробниче 
об'єднання (СП СС СР , 1976, № 2, ст. 13); 
п. 63 Загального положення про всесоюз
не і республіканське промислове об'єд
нання (СП СС СР , 1973, № 7, ст. 32).

4 Див. Указ Президії Верховної Ради 
Української PCP від 2 січня 1959 р. «Про 
порядок, строки і форми залучення на 
будівництво і ремонт автомобільних шля
хів колгоспів, радгоспів, промислових, 
транспортних, будівельних та інших під
приємств і господарських організацій і 
про відповідальність за ухилення від уча
сті в шляхових роботах («Відомості Вер
ховної Ради УРСР», 1959, N2 1, ст. 8).
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ством передбачатиметься, що ф і
нансування цих робіт відноситься 
на створення об'єктів виробничого 
призначення. Таке рішення даного 
питання має економічне обгрунту
вання, оскільки А С У  й обчислю
вальні центри колективного корис
тування покликані вирішувати зав
дання виробничого характеру, а 
тому й витрати, пов'язані з їх  ство
ренням, повинні відноситися на ра
хунок створення об'єктів виробни
чого призначення з усіма наслідка
ми, що з цього випливають, в час
тині правового регулювання даних 
процесів. Це дозволить середнім і 
дрібним підприємствам та організа
ціям прискорити роботи по ство
ренню А С У  і дозволить їм  безпе
решкодно вирішувати питання до- 
льового фінансування капітальних 
вкладень на створення обчислю
вальних центрів колективного ко
ристування. Крім того, таке рішен
ня даного питання допоможе ви
конкомам місцевих Рад депутатів 
трудящих, які відчувають деяку 
незабезпеченість асигнуваннями на 
створення А С У , у виконанні робіт 
по утворенню при них територіаль
них обчислювальних центрів (шля
хом включення обчислювальних 
центрів колективного користування 
до системи територіальних обчис
лювальних центрів).

Управління, як і будь-який вид 
діяльності, потребує забезпечення 
основними й оборотними коштами. 
В цьому аспекті, на нашу думку, 
доцільно в законодавчому порядку 
закріпити, що набута електронно- 
обчислювальна техніка, яка є техніч
ною базою А С У , становить основні 
засоби органів управління. У випад
ках утворення автоматичних систем 
управління технічних процесів елек
тронно-обчислювальна техніка по
винна відноситися до основних засо
бів виробництва. Звичайно, такий 
поділ матиме умовний характер, ос
кільки основні кошти, призначені 
для управлінської діяльності, ста
новлять складову частину основних 
засобів виробництва. Він є необхід
ним лише для визначення мети аси
гнувань на створення і впроваджен
ня в народне господарство А С У  та 
обчислювальних центрів, повнішого

визначення витрат на управління у 
власному розумінні цього слова та 
виконання робіт, безпосередньо по
в'язаних з виробництвом матеріаль
них цінностей, хоча врешті управлін
ня невіддільне від виробництва, є 
його складовою частиною, необхід
ним елементом. При закріпленні 
цього положення господарським за
конодавством змінюються й витрати 
на управління у бік їх  збільшення, що 
повніше відбизатиме економіко-пра- 
вову суть управління соціалістич
ним господарством. Витрати на уп
равління поділятимуться відповідно 
на придбання основних і оборотних 
засобів, а, отже, на створення А С У  
та обчислювальних центрів.

Нормативне з£кріплення викла
деної пропозиції передбачає необ
хідність зміни господарського за
конодавства і в галузі планування. 
Зокрема, при створенні планів роз
витку народного господарства в 
розрізі галузевого і територіально
го планування має передбачатися 
виконання робіт по створенню р із
них рівней А С У , а також обчислю
вальних центрів колективного кори
стування і, отже, виділення для цієї 
мети асигнувань. Таким чином, буде 
встановлена централізація у справі 
створення різних А С У  та обчислю
вальних центрів, що дозволить ус
пішніше вирішувати завдання ство
рення загальнодержавної системи 
по збиранню й обробці інформації 
для обліку, планування й управління 
народним господарством країни. 
Така концентрація, по-перше, дозво
лить усунути непогодженість і різ
нобій при створенні А С У  та обчис
лювальних центрів різних республік 
країни, і по-друге, дозволить опе
ративніше маневрувати грошовими 
ресурсами, що виділяються для 
цієї мети, в межах усього народ
ного господарства, економніше ви
рішувати питання створення А С У  й 
обчислювальних центрів, а також 
забезпечувати максимальну мобілі
зацію матеріальних і грошових ре
сурсів для вирішення даних зав
дань.

У  цьому аспекті доцільно також 
надати право підприємствам та ор
ганізаціям одержувати в установах 
Держбанку СРСР довгострокові і
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числювальних центрів колективно
го користування може здійснювати
ся шляхом видання відповідної уря
дової постанови, в якій знайшли б 
вирішення вказані вище питання. Да
ний нормативний акт повинен пе
редбачити комплексну програму 
планомірного створення і впровад
ження в народне господарство за
собів електронно-обчислювальної 
техніки та різних організаційних 
форм її використання, в тому чис
лі —  на базі обчислювальних центрів 
колективного користування. Велике 
значення мало б закріплення в ньо
му обов'язків міністерств і ві
домств СРСР, Рад Міністрів союз
них республік та виконкомів міс
цевих Рад депутатів трудящих по 
забезпеченню, насамперед, вико
нання заходів, спрямованих на 
створення і впровадження А С У  та 
обчислювальних центрів колектив
ного користування.

У  справі концентрації грошо
вих ресурсів підприємств і органі
зацій на фінансування капітало
вкладень по створенню абонентсь
ких пунктів і обчислювальних цент
рів колективного користування ве
лика роль належить плановим і ф і
нансовим органам. Від злагодже
ності їх  діяльності набагато зале

жать успіхи у вирішенні будь-яких 
питань господарського будівництва 
в нашій країні, особливо —  у ство
ренні загальнодержавних автома
тичних систем організаційного уп
равління. Це зумовлено тісним 
зв'язком між плануванням і фінан
суванням. Тому вважаємо за доціль
не, щоб Держплан СРСР і М іністер
ство фінансів СРСР у спільному акті 
(наприклад, в інструкції) встановили 
єдиний порядок планування строків і 
джерел фінансування робіт, пов'я
заних з створенням і впроваджен
ням у народне господарство А С У  
та обчислювальних центрів. Такий 
нормативний акт був би важливим 
правовим документом з економіч
них питань створення загальнодер
жавних автоматичних систем, основ
ною правовою формою регулюван
ня економічних відносин, що виника
ють у процесі реалізації завдань 
партії й уряду по дальшому вдос
коналенню управління народним 
господарством та підвищення його 
ефективності.
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