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И.П. Булеев, д.э.н., проф., 
В.Е. Булеев  

 
МЕТАЛЛУРГИЯ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ1 
 
Современная материально-техническая база индустриальной 

экономики создана благодаря опережающему развитию промыш-
ленности. Ускоренное развитие промышленности обеспечивалось 
отраслями тяжёлой промышленности, одной из которых является 
металлургия. Металлургия относится к добывающей и частично – к 
обрабатывающей отраслям промышленности. Ее продукция пред-
ставляет собой исходный материал в машиностроении, автомобиле-
строении, строительстве, производстве оборудования для всех от-
раслей промышленности, транспорта, связи, горнодобывающих от-
раслей, военно-промышленного комплекса, агропрома и т.д. Метал-
лургия является драйвером развития горнодобывающего ком-
плекса, производства изделий из металла, трубного производства и 
т.п. На протяжении последних веков мировое производство металла 
и изделий из него увеличивается. Совершенствуется технология до-
бычи сырья для металлургии, производства металла и изделий из 
него. Металлургия требует неуклонного роста квалификации работ-
ников, развития науки, совершенствования организации производ-
ства.  

В металлургии сформировались наиболее крупные предпри- 
ятия, вертикально интегрированные и сетевые структуры. И хотя 
металлургию относят к III-IV технологическим укладам (ТУ), в по-
следние десятилетия здесь успешно используются технологии V- 
VI ТУ, ИКТ и цифровые технологии. На фоне общемирового тренда 
роста металлургии, повышения качества её продукции в определён-
ных странах производство металла возрастает, в других происходят 
качественные изменения при практически стабильных объёмах, в 
третьих (к ним относится Украина) имеет место многолетнее паде-
ние объёмов производства металлургии без существенного измене- 

                                                      
1 Дослідження виконано в рамках НДР ІЕП НАН України «Механізми за-

безпечення інвестиційної активності підприємств для виробництва продукції з ви-
сокою доданою вартістю» (2015-2018 рр., номер держреєстрації 0115U001639). 

 
 © И.П. Булеев,  
  В.Е. Булеев, 2017 
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ния качества её продукции. Исследование проблем металлургии 
Украины является весьма актуальным для отечественной науки и 
практики. 

Результаты исследований состояния и перспектив развития 
металлургии находят отражение как в специальной технической ли- 
тературе, экономических разработках, так и в нормативно-законо-
дательных актах и документации. Главными направлениями эконо-
мических исследований в области металлургии в последние десяти-
летия стали: обоснование стратегии развития металлургии, про-
граммы развития перспективных направлений модернизации ме-
таллургических предприятий, совершенствование организации 
производства, управления и мотивации повышения эффективности 
труда и др. В Украине исследования в области металлургии отно-
сятся, главным образом, к производству чёрных металлов (чугуна, 
стали) и изделий из этих металлов, необходимых для последующей 
доработки в обрабатывающих отраслях промышленности, либо 
непосредственного использования (в строительстве, трубопровод-
ном и железнодорожном транспорте, промышленной и граждан-
ской инфраструктуре и др.). 

Исследованиями в области экономики металлургии занима-
ются ученые институтов НАН Украины (Институт экономики про-
мышленности, Научно-исследовательский центр индустриальных 
проблем развития, Институт экономики и прогнозирования), сохра-
нившихся, но в несколько раз сокращённых подразделений в про-
шлом крупнейших отраслевых институтов (ДонНИИчермет, Инсти-
тут чёрных металлов, НИИВторцветмет и др.), а также специалисты 
металлургических факультетов (институтов) национальных и тех-
нических университетов Украины. Исследовательские подразделе-
ния созданы в крупных негосударственных корпорациях Украины 
(СКМ, ИСД, Интер Пайп). Привлекаются к разработкам специали-
сты зарубежных стран (США, Германии, РФ и др.) 

Среди отечественных учёных, внесших существенный вклад 
в развитие экономики металлургии, следует отметить А. Амошу,  
С. Аптекаря, С. Большакова, Н. Брюховецкую, С. Грищенко, Н. Ки-
зима, А.Минаева, В. Мазура, В. Ялдина и др. [1-9]. 

Однако в последние годы исследования сократились, ситу- 
ация в экономике мира и в металлургической промышленности из-
менилась. Высокими темпами развивается металлургия в Китае и 
Индии. Возросли производственные мощности в России. Каче-
ственно изменились технологии производства металла в ЕС, США, 
РФ. 
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В Украине имеет место спад в экономике, промышленности и 
металлургии. Если в 2014 г. в мировом рейтинге производства стали 
Украина занимала восьмое место, в 2015-2016 гг. – десятое, то в от-
дельные месяцы 2017 г. она выпадала из состава ТОП-10, занимая 
12-13 места. Не происходит существенных изменений в расшире-
нии ассортимента производства стали, замедлился переход на со-
временные более экономичные технологии. В результате производ-
ство стали в натуральных показателях существенно колеблется по 
месяцам, имея устойчивую тенденцию снижения производства ме-
талла в тоннаже по годам. Поэтому необходимы дальнейшие иссле-
дования причин стагнации металлургии Украины. Необходима раз-
работка программы преодоления спада и кризиса как в промышлен-
ности в целом, так и в производстве чёрных металлов в Украине в 
частности. 

Цель статьи – анализ работы металлургии Украины, разра-
ботка предложений по стабилизации и расширению внутреннего и 
внешних рынков металла в условиях кризиса промышленности и 
экономики страны. 

Металлургия является базовой отраслью промышленности 
индустриально развитых и развивающихся стран. В первых (США, 
Германия и др.) идут процессы её качественной модернизации, в 
развивающихся странах (Китай, Индия) наблюдается опережа- 
ющий рост на основе современных технологий. В постсоциалисти-
ческих странах металлургия медленно модернизируется. В Украине 
имеет место спад производства без модернизации действующих 
мощностей. Начиная с конца 2012 г. экономика Украины находится 
в состоянии падения объёмов производства в натуральных показа-
телях и сопоставимых ценах. В отечественной металлургии уровень 
производства стали в последнем десятилетии значительно ниже го-
довых показателей 1991, 2001 и 2011 гг.  

Рейтинг крупнейших производителей стали в мире в 2001-
2016 гг. представлен в табл. 1. 

Из табл. 1 видно, что за 15 лет производство стали в мире воз-
росло в 2,5 раза, в Украине сократилось на 26,9%. В ноябре 2017 г. 
в рейтинге ТОП-15 мирового производства стали Украина занимала 
13 место. За 11 месяцев 2017 г. к соответствующему периоду 2016 г. 
производство стали в Украине сократилось на 12%, производство 
проката – на 14% [11]. В этот период в мире выплавка стали выросла 
на 5,4%. Средняя загрузка мощностей составляла около 70% [12]. 
То есть мировой рынок заполнен, резервных мощностей доста-
точно. Конкуренция развивается по направлениям повышения каче- 



6 

ства продукции, оптимизации цен. Именно эти направления весьма 
слабы в металлургии Украины. Важной причиной падения объёмов 
производства стали в Украине является невнимание металлургов 
 

Таблица 1 
ТОП-10 стран-лидеров по объёмам производства стали 1 

Страна 
Объём производства, млн т 

Темп 
изменения, %

2001 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 к
2001 г.

2016 к
2015 г.

Китай (КНР) 150,9 822,7 803,8 808,4 535,7 100,6
Япония 102,9 110,7 150,1 104,8 101,8 69,8
Индия 27,3 87,3 89,0 95,6 342,6 107,4
США 90,1 88,2 78,8 78,2 86,8 99,2
Россия 59,0 71,5 70,9 70,8 120,0 99,8
Южная Корея 43,9 71,5 69,7 68,6 156,3 98,4
Германия 44,8 42,9 42,7 42,1 94,0 98,6
Турция 15,0 34,0 31,5 33,2 221,3 105,4
Бразилия 26,7 33,9 33,3 30,2 115,7 90,7
Украина 33,1 27,2 23,0 24,2 73,1 105,2
Мир в целом 651,1 1670,0 1620,4 1628,5 250,1 100,8

1 Составлено по источнику [10]. 
 

к развитию внутреннего рынка металлов. Происходит "сворачива-
ние" внутреннего рынка в результате системного кризиса эконо-
мики. Кроме того, внутренние цены на металл в Украине на 10-20% 
выше цен на экспорт металла. По удельному весу экспорта стали в 
общем объёме её производства Украина занимает одно из высоких 
мест, что не есть нормальным в условиях определённого дефицита 
стали на внутреннем рынке. Считается более или менее приемле-
мым, когда страна поставляет на свой внутренний рынок не менее 
60% произведенной продукции. Украина на внутренний рынок по-
ставляет около 25% производимой стали, до 75% поставляется на 
экспорт. Отдельные показатели крупнейших производителей стали 
в мире приведены в табл. 2. 

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что доля Украины в 
мировом производстве составляет 1,49% (10 место). По производ-
ству стали на душу населения она занимает 6 место, по доле в ми-
ровом экспорте – 6, по объёму экспорта в мировом экспорте – 6, по 
удельному весу экспорта в собственном производстве – первое ме-
сто. Но такими показателями сложно гордиться, поскольку украин- 
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ский экспорт стали – это в основном слитки, подкат, трубная заго-
товка и т.п. Имея существенные объёмы экспорта стали и стальных 
изделий, Украина вынуждена импортировать тонкий стальной про- 
кат, прокат с защитными покрытиями, продукцию с высоким уров-
нем добавленной стоимости и т.п.  

 

Таблица 2 
Показатели крупнейших стран – производителей 

стали в 2016 г.1 

Страна 

Произ-
водство 
стали, 
млн т 

Произ-
водство 
на душу 
населе-
ния, кг

Доля в 
мировом 
произ-
водстве, 

%

Экспорт стали

млн т 
от ми-
рового, 

% 

от своего 
производ-
ства,% 

Китай (КНР) 808,37 584,79 49,64 111,56 24,12 13,80
Япония 104,77 829,39 6,43 40,80 8,82 38,94
Индия 95,62 72,07 5,87 7,56 1,63 7,91
США 78,62 242,56 4,83 10,0 2,16 12,12
Россия 70,80 482,70 4,95 29,70 6,42 41,95
Южная Корея 68,57 357,66 4,21 31,17 6,74 45,46
Германия 42,08 521,58 2,58 25,15 5,44 59,77
Турция 33,16 416,51 2,04 14,34 3,10 43,24
Бразилия 30,21 144,16 1,86 13,71 2,96 45,38
Украина 24,22 390,31 1,49 17,72 3,83 73,16
Мир в целом 1628,51 219,10 100,0 462, 38 100,0 28,39

1 Составлено по данным источника [13]. 
 

Для мировых компаний – производителей стали характерен 
высокий уровень концентрации и централизации производства про-
дукции с высокой добавленной стоимостью. Так, в течение 2011-
2016 гг. каждая из одиннадцати крупнейших в мире компаний – 
производителей стали имела выпуск стали выше, чем Украина в це-
лом, 3 компании – в 2-4 раза [8, с. 11]. В них срабатывает эффект 
масштаба, и украинские предприятия существенно уступают миро-
вым лидерам в потенциале и реальности технического и технологи-
ческого обеспечения металлургии технологиями V-VI ТУ.  

В ассортименте металлургии Украины значительную часть 
составляют стальные слитки, которые являются исходным матери-
алом последующих переделов производства товарной стали и 
стальных изделий. 

В товарной продукции отечественной стали в 2010-2016 гг. 
продолжалось использование устаревших технологий её производ- 
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ства. Так, более 70% стали производилось конверторным способом 
(в ЕС – около 40%), 20-26% – мартеновским способом (в ЕС с 
2012 г. этот способ не используется). Электросталеплавильное про-
изводство составляет 6% (в ЕС – более 60%). В 2015 г. 51,1% стали 
производилось по технологии непрерывного литья, в РФ – 81,3, в 
Индии – 81,5, в Германии – 96,9, в Южной Корее – 98,4, в Японии – 
98,4, в Китае и в США – 98,8, в Турции – 100% [14; 15]. Известно, 
что метод непрерывного литья существенно снижает энергоёмкость 
производства стали. Но для этого необходимы инвестиции, пробле-
мой привлечения и реализации которых весьма слабо занимается 
как государство, так и металлургические предприятия Украины. 

По сравнению с 2012 г. объём потребления готовой стали в 
Украине снизился с 6,3 до 3,9 млн т в 2015 г. Это связано как с со-
бытиями на востоке Украины, так и с ростом цен на сталепродук-
цию на внутреннем рынке по сравнению с ценами на экспортируе-
мую сталь. Цены реализации продукции крупнейшего производи-
теля стали (группа "Метинвест") приведены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Цены реализации продукции группы "Метинвест"1 

Продукция 
2016 г. (9 мес.) 2017 г. (9 мес.)
долл./т % долл./т %

Сталепродукция в среднем по 
"Метинвесту" 393,0 100,0 540,0 100,0
Потребителям-резидентам Украины 433,0 110,2 601,3 111,4
Зарубежным потребителям 384,7 97,9 534,4 98,9

1 Рассчитано по официальной публичной отчётности группы "Метинвест" 
[16; 17]. 

 
Как видно из табл. 3, цена сталепродукции потребителям-ре-

зидентам в 2016 г. (9 мес.) составляла 110,2% от средней цены по 
"Метинвесту", потребителям-нерезидентам – 97,9%. При этом если 
принять за 100% цену потребителям-нерезидентам, то цена потре-
бителям-резидентам составит 113,6%. В 2017 г. (9 мес.) цена стале-
продукции "Метинвеста" возросла на 147 долл./т (37,4%), потреби-
телям-резидентам – на 164,3 (37,9%), потребителям-нерезидентам – 
на 149,4 долл./т (38,9%). Как видно из приведенных данных, за 1 т 
сталепродукции в 2016 г. потребители-резиденты платили на  
52,3 долл. больше, чем нерезиденты, а в 2017 г. – на 66,9 долл. Это 
стало следующим (после устаревших технологий и ограниченного 
ассортимента) существенным фактором "схлопывания" внутрен- 
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него рынка сталепродукции, а косвенно – и всего рынка промыш-
ленной продукции Украины. 

Известные зарубежные и отечественные эксперты и учёные 
утверждают, что предприятие может развиваться, если оно исполь-
зует для развития не менее 15% своего дохода [18-20]. По данным 
Всемирного банка в течение 1967-2015 гг. валовые внутренние ин-
вестиции в США находились в диапазоне 17,5-19,0% ВВП. В Япо-
нии в 80-90-е годы ХХ в. они превышали 30% (японское экономи-
ческое чудо), в СССР в 90-е годы ХХ в. – 40-50% ВВП, в КНР в 
конце 90-х годов ХХ в. –в начале 10-х годов ХХІ в. – от 30 до 40%. 
Теория и практика подтверждают, что если инвестиции составляют 
до 5% ВВП, то экономика стагнирует, 10-15% – имеет место нор-
мальное развитие, более 15% – наблюдается развитие экономики, 
при инвестициях 25-40% ВВП обеспечивается рост экономики. В 
Украине эти принципы не соблюдаются как в целом, так и в метал-
лургии в частности. Рассмотрим это на примере группы "Метин-
вест" (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Консолидированная выручка и капитальные инвестиции  
группы "Метинвест"1 

Год 
Консолидированная выручка Инвестиции

млн. долл. % к 2011 г. млн. 
долл.

% к вы-
ручке

% к 
2011 г.

2011 14189,0 100,0 1165,0 8,21 100,0
2012 12565,0 88,5 765,0 6,09 65,66
2013 12807,0 90,3 747,0 5,83 64,12
2014 10565,0 74,5 613,0 5,80 52,62

1 Рассчитано по источнику [21]. 
 
Как видно из табл. 4, начиная с 2011 г. консолидированная 

выручка группы "Метинвест" снижается и в 2014 г. составила 74,5% 
от уровня 2011 г. При этом капитальные инвестиции сокращались 
опережающими темпами и в 2014 г. к уровню 2011 г. составили 
52,6%. Также критического уровня (5,8%) по отношению к выручке 
достигли капитальные инвестиции, снизившись на 3,49 п.п. в 
2014 г. к уровню 2011 г. Это замедлило техническое и технологиче-
ское развитие Группы. Ситуация ухудшилась после 2014 г., когда 
некоторые предприятия группы "Метинвест" оказались в зоне бо- 
евых действий (Авдеевка Донецкой области, Мариуполь) или на не- 
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подконтрольных власти Украины территориях Донецкой и Луган-
ской областей (Енакиевский металлургический завод и его филиал 
в г. Макеевке, донецкие металлургические и коксохимические 
предприятия). Однако для стабильного функционирования метал-
лургии и в этих условиях следует учитывать рекомендуемые специ-
алистами направления развития металлургического производства. 

Выводы. Металлургия ещё длительное время будет оста-
ваться базовой отраслью промышленности и экономики в целом. 
Однако в настоящее время следует больше внимания уделять её мо-
дернизации, техническому перевооружению, использованию тех-
нологий V-VI ТУ, цифровым технологиям и ИКТ. Следует изме-
нить отношение к работе на внутреннем и внешних рынках. Основ-
ным должен стать внутренний рынок, повышение потребления ста-
лепродукции отечественного производства до 60-65% выпуска её 
металлургическими предприятиями-резидентами. Необходимо по-
высить капитальные инвестиции от консолидированной выручки 
предприятий до 10-15%, провести инвентаризацию наличных 
средств производства, аттестацию рабочих мест и технологий, со-
ставить программу их использования или реализации, а также про-
вести анализ реализации инвестиционных обязательств собствен-
ников металлургических предприятий, принятых ими во время при-
ватизации производств и последующего владения ими. Согласно 
результатам анализа следует принять меры по активизации инве-
стиционной активности предприятий. 

Рекомендуется разработать и реализовать программы и си-
стемы опережающей подготовки кадров (рабочих, специалистов, 
управленцев, менеджмента), ориентированных на опережающее 
развитие основных средств производства, как минимум, на 3-5 лет. 
Металлургические предприятия должны восстановить и развивать 
заводской сектор науки, участвовать в развитии и поддержке отрас-
левой и академической науки, формировать централизованные 
фонды развития и технического перевооружения предприятий, ори-
ентированных на достижение технологий V-VI ТУ. Эти же направ-
ления следует углублять и развивать в последующих исследованиях 
в области металлургии. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ЧИННИК  

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  
В УМОВАХ ЗОВНІШНІХ ОБМЕЖЕНЬ1 

 
В умовах інтеграції ринків і бізнесу з країнами ЄС найважли-

вішою проблемою вітчизняної економіки є забезпечення конкурен-
тоспроможності національних товаровиробників, до яких належать 
промислові підприємства та галузі.  

Активізація зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів гос-
подарювання неможлива без випуску якісної, конкурентоспромож-
ної продукції, яка відповідає міжнародним стандартам, підтвер-
джена міжнародними сертифікатами. Разом з тим більшість про- 
                                                      

1 Дослідження виконано в рамках НДР ІЕП НАН України «Механізми за-
безпечення інвестиційної активності підприємств для виробництва продукції з ви-
сокою доданою вартістю» (2015-2018 рр., номер держреєстрації 0115U001639). 

 

 © Н.Ю. Брюховецька,  
  Т.Ю. Коритько, 2017 



13 

мислових підприємств за показниками конкурентоспроможності 
значно поступаються зарубіжним компаніям країн ЄС. Маючи ве-
личезний потенціал усіх видів економічних ресурсів, українська 
економіка посідає незначне місце в європейському розподілі праці.  

Загальна ситуація в українській економіці характеризується 
ослабленням науково-технічного, технологічного, кадрового по- 
тенціалу, скороченням досліджень за стратегічно важливими напря-
мами інноваційного розвитку, що призводить до зниження конку-
рентоспроможності промислових підприємств. Оцінюючи сучасні 
конкурентні можливості економіки України, необхідно врахову-
вати високу енерго-, матеріало- і трудомісткість більшості видів ви-
робленої продукції, що збільшує витрати виробництва і погіршує 
конкурентні позиції українських товарів на європейському ринку. 
У зв’язку з цим у міру загострення конкурентної боротьби на ринку 
товарів і послуг більшого значення набуває зростання продуктив-
ності праці як умова зниження витрат виробництва, підвищення 
якості продукції, що випускається, і набуття підприємством конку-
рентної переваги.  

Особливості розвитку міжнародної конкурентоспроможності 
економіки розглядаються в багатьох публікаціях вітчизняних та за-
рубіжних учених. Конкурентоспроможність і шляхи її підвищення, 
особливості глобальної конкуренції розкрито в роботах О. Амоші 
[1], І. Булєєва [2], В. Гейця [5], О. Крук [13]. Результати наукових 
досліджень підтверджують, що все більш вагомою конкурентною 
перевагою визнаються інновації та інноваційна діяльність. Питання 
управління інноваційними процесами висвітлено у працях таких на-
уковців, як: О. Амоша [2], І. Булєєв [4], О. Богуцька [6], В. Виш- 
невський [7], С. Пілецька [8] та ін. Вони досліджують різні підходи 
до оцінки інноваційної активності підприємств, надають пропозиції 
щодо поліпшення управління інноваційними процесами. Однак по-
стійні зміни інноваційної активності підприємств України, спричи-
нені особливостями їх євроінтеграції, потребують подальших до- 
сліджень.   

Метою статті є дослідження основних передумов інновацій-
ного розвитку в умовах євроінтеграції української економіки.  

Діяльність промислових підприємств в умовах євроінтеграції 
характеризується такими основними проблемами: значний спад об-
сягів промислового виробництва, нестабільні умови функціону-
вання підприємств, зростання вартості енергоресурсів і, як наслі-
док, збільшення вартості кінцевої продукції, скорочення внутріш-
нього попиту через зниження рівня доходів населення. Одним із 
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чинників, що впливає на конкурентоспроможність машинобудівних 
підприємств, які є стратегічною ланкою промисловості, виступає 
підвищення рівня їх інноваційного потенціалу.  

В умовах євроінтеграції значна увага приділяється освоєнню 
та підготовці випуску нових видів продукції, упровадженню нових 
технологій, технічному переозброєнню виробництва, адже розви-
ток науково-технічної діяльності, розробка та впровадження інно-
вацій є запорукою успішного функціонування та поліпшення кон-
курентних переваг підприємств.  

Протягом 2010-2015 рр. спостерігається зменшення кількості 
промислових підприємств, що впроваджують інновації (у 2010 р. – 
1217 од., у 2016 р. – 735 од.). Однією з негативних тенденцій розви-
тку промислових підприємств є низький рівень їх інноваційної ак-
тивності, що призводить до скорочення обсягів виробництва інно-
ваційної продукції. Отже, рівень інноваційної діяльності промисло-
вих підприємств важко назвати задовільним, адже потреби в інно-
ваціях на більшості з них задовольняються за рахунок імпорту тех-
нологій, устаткування, а не шляхом створення власних інновацій-
них розробок. 

Слід зазначити, що експорт груп високотехнологічних това-
рів є значно нижчим від його імпорту, їх сальдо у 2015 р. становить 
-5178825 тис. дол. Частка наукоємного експорту в 2015 р. дорівнює 
15,02% від загального експорту товарів, а частка імпорту – 29,86%. 
Якщо детальніше проаналізувати структуру експорту та імпорту ви-
сокотехнологічних товарів України в 2015 р., то можна зауважити, 
що тільки товари груп «продукти неорганічної хімії» та «барвники, 
фарби і лаки; замазки; чорнило, туш» характеризуються додатним 
сальдо (678 751 та 6 909 тис. дол. відповідно). У структурі імпорту 
найбільшу питому вагу займають товари групи «реактори, котли, 
машини, обладнання» – 9,80% від загального імпорту. Щодо екс- 
порту, то тут найбільшу частку займають «електричні машини та 
обладнання; відео- та аудіоапаратура» – 5,19% [10]. З 2012 р. і до 
сьогодні спостерігається спад експорту й імпорту, що зумовлено со-
ціальною, політичною та економічною ситуацією в країні, а також 
простоєм чи закриттям стратегічних виробничих потужностей  
унаслідок втрати контролю за частинами території держави, за-
криття постійного ринку збуту Російської Федерації.  

Важливим аспектом інноваційного розвитку економіки Укра-
їни є її участь у міжнародній торгівлі, оскільки за допомогою остан-
ньої можливо підвищити конкурентоспроможність на ринку по 
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групі високотехнологічних товарів, а також збільшити додану вар-
тість за рахунок інноваційного експорту.  

Міжнародна торгівля України відображає основні елементи 
зовнішньоекономічних зв’язків з ЄС. У свою чергу, слід зазначити, 
що взаємна торгівля характеризує положення окремих країн в ре- 
гіональному розподілі праці, оскільки в першу чергу саме за показ-
никами зовнішньої торгівлі країни визначається рівень її участі в 
економічній інтеграції. Через аналіз показників міжнародної тор- 
гівлі відображаються процеси суспільного відтворення. 

На відміну від Глобального індексу інновацій, загальний 
інноваційний індекс Європейського інноваційного табло форму-
ється на основі кількісної оцінки, для якої використовують дані  
Євростату та інших міжнародних баз даних. Головною перевагою 
даного показника є те, що він характеризує тенденції інноваційного 
розвитку в усіх державах ЄС. 

Залежно від рівня індексу Європейського інноваційного 
табло кожна країна належить до певної категорії: 

Innovation leaders – інноваційні лідери, SII яких перевищує се-
редній показник для ЄС більш ніж на 20%. Відповідно до доповіді 
Innovation Union Scoreboard 2016 до цієї групи входять такі країни, 
як Швейцарія (164,6), Швеція (143,6), Данія (136,7), Фінляндія 
(130,9), Німеччина (125,4), Великобританія (125,3), Нідерланди 
(129,5); 

Strong innovators – інноваційні послідовники, SII яких пере-
буває у межах 90% <SII < 120% від середнього значення ЄС. До цієї 
групи відносять Ірландію (115,7), Бельгію (120,9), Люксембург 
(120,9), Австрію (121,5), Ізраїль (111,0), Францію (109,2), Норвегію 
(115,8), Словенію (97,8); 

Moderate innovators – помірні інноватори, SII яких становить 
від 50 до 90% середнього значення ЄС. До цієї групи належать Кіпр 
(74,8), Естонія (79,8), Мальта (76,5), Чеська Республіка (84,4), Італія 
(75,1), Португалія (83), Греція (68,2), Іспанія (78,3), Словаччина 
(70,0), Сербія (64,2), Польща (54,8), Литва (79,4), Латвія (58,1),  
Хорватія (54,7), Туреччина (59,7); 

Modest innovators – «скромні інноватори», SII яких не переви-
щує 50% середнього показника для ЄС. Ця група включає Болгарію 
(47,5), Македонію (44,2), Румунію (33,8), Україну (28,9) [11]. 

Україна належить до країн Modest innovators – «скромні інно-
ватори». Ефективність інновацій знизилася. Продуктивність порів-
няно з ЄС зменшилася з 38% у 2010 р. до 4,2% у 2016 р. 
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Динаміку індексу Європейського інноваційного табло наве-
дено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Динаміка SII України та ЄС (28) у 2010-2016 рр. [11, с. 90] 

 
Значення Загального інноваційного індексу Європейського 

інноваційного табло в середньому по країнах ЄС складає у 2016 р. 
102,0. Значення SII України значно нижче середнього рівня (28,9). 
У 2016 р. порівняно з 2010 р. спостерігається зменшення показника 
SII на 4,2 в.п. 

Значення складових SII України значно нижче середнього по-
казника ЄС (28) майже за всіма критеріями. Єдиним показником, 
що має значення вище середнього, є процент населення віком 30- 
34 роки, яке має вищу освіту. 

Упродовж 2010-2016 рр. тільки для складової індексу Євро-
пейського інноваційного табло значення поліпшилось за складовою 
«привабливість дослідницьких систем» з 0,035 до 0,06 (рис. 2) [11].  

Окремі показники індексу Європейського інноваційного 
табло РФ, Білорусі, України та ЄС наведено в таблиці. 

Перша група показників Інноваційного табло характеризує 
можливості інноваційного розвитку, відкритість національних сис-
тем досліджень, фінанси та державну підтримку. Порівнюючи осві-
тні кадри для інноваційного розвитку, можна зазначити, що в ЄС 
можливості вище, ніж у України. Підтвердженням недосконалості 
науково-дослідної системи України порівняно з ЄС є низький рі-
вень показника за міжнародними публікаціями (у 2015 р. ЄС – 
0,652, Україна – 0,211). Це свідчить, що наукова система зовсім не 
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інтегрована у світовий науковий простір (у 2015 р. ЄС – 0,326, Ук-
раїна – 0,01). В Україні значення показника державного фінансу-
вання НДДКР є низьким порівняно з ЄС (у 2015 р. ЄС – 0,641, Ук-
раїна – 0,0701),а також дуже низьким є рівень венчурного фінансу-
вання.  

 

 
Рис. 3. Елементи SII України та ЄС Україна та ЄС (28)  

у 2016 р. [11] 
 

Таблиця 
Окремі показники індексу Європейського інноваційного табло 

РФ, України, Білорусі та ЄС у 2016 р.[11; 12] 
Показник ЄС Укра-

їна
РФ Біло-

русь
1 2 3 4 5

1. Кількість випускників PhD у 
сфері науки та техніки на 1000 чол. 
Населення віком 25-34 роки 1,88 1,0 1,43 0,6 
2. Відсоток населення, яке має
вищу освіту 38,2 - 53,5 28,4
3. Міжнародні наукові публікації 494 60 89,9 -
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Закінчення таблиці 
1 2 3 4 5

4. Наукові складові серед 10% най-
більш цитованих публікацій по 
всьому світу, % від усіх наукових 
публікацій країни 10,6 3,2 3,51 -
5. Державні видатки на дослі-
дження та розробки, % до ВВП 0,71 0,34 0,46 0,17
6. Видатки на НДДКР у підприєм-
ницькому секторі, % до ВВП 1,3 0,42 0,71 0,34 
7. Суспільні та приватні публікації 
на 1 млн населення 28,8 1,1 0,9 -
8. Кількість патентних замовлень, 
які зареєстровані відповідно до До-
говору про патентну кооперацію, 
на 1 млрд ВВП за ПКС 0,05 - 0,07 -
9. Кількість патентних замовлень з 
метою вирішення соціальних за-
вдань (екологія, здоров'я), на 
1 млрд ВВП 3,7 0,54 0,29 -
10. Частка експорту середньо- та 
високотехнологічної продукції в 
обсязі експорту, % від експорту 61,2 28,3 13,0 32,7
11. Частка експорту наукоємних 
послуг, % від експорту 69,3 51,0 65,4 34,9

 
Друга група показників Інноваційного табло характеризує 

інноваційну активність підприємств. Із використанням цих показ-
ників виконується оцінка залучення приватного сектору в іннова-
ційну діяльність та патентну активність країни. Слабкими залиша-
ються позиції України порівняно з ЄС за інноваційною активністю 
середнього та малого бізнесу: співпраця між підприємствами щодо 
реалізації спільних інноваційних проектів. Це викликає потребу в 
регулюванні механізмів співпраці держави та бізнесу, правового за-
безпечення державно-приватного співробітництва відносно іннова-
ційної діяльності. Спостерігається відставання України у патентній 
активності на міжнародних ринках, яка характеризує результатив-
ність наукових досліджень і розробок (у 2015 р. ЄС – 0,555, Укра-
їна – 0,163).  

Показники третього блоку Інноваційного табло характеризу-
ють результативність реалізації інноваційної політики внаслідок  
розвитку експорту наукоємних послуг, високих технологій через 
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ефективну зайнятість. Україна бере недостатню участь у міжнарод-
ному трансферті технологій. Україна переважно виступає покупцем 
науково-технологічних знань, не отримує достатнього рівня при- 
бутку від продажу інтелектуальної власності – це підтверджує від-
ставання значення показника виручки по відношенню до ВВП від 
середньоєвропейського (у 2015 р. ЄС – 0,417, Україна – 0,191). 

Висновки. Економіка України за основними показниками, що 
характеризують інноваційну активність, відстає від розвинених 
країн. Не використовуються належним чином наявні передумови 
впровадження високотехнологічних засад конкурентоспроможно-
сті української економіки. Інноваційно-технологічні зміни в еконо-
міці країни мають забезпечити безперервний її економічний розви-
ток. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ТРУДА КАК ВЫСШАЯ  
ФОРМА ЕГО РАЗДЕЛЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ  

ЭТАПЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ1 
 
К концу ХХ в. экономически развитые страны мира достигли 

наилучших социально-экономических показателей, которые спо-
собна обеспечить материально-техническая база индустриального 
промышленного капитализма, соответствующие организации труда 
и сформировавшийся средний слой граждан. 
                                                      

1 Дослідження виконано в рамках НДР ІЕП НАН України «Механізми за-
безпечення інвестиційної активності підприємств для виробництва продукції з ви-
сокою доданою вартістю» (2015-2018 рр., номер держреєстрації 0115U001639). 
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Передовые страны вступили в третью научно-техническую 
революцию, перешли к V технологическому укладу (ТУ), освоению 
технологий VI ТУ. Возросло значение роботизации, ИКТ, автома-
тизации производства в росте эффективности производства, повы-
силась роль высококвалифицированных специалистов, наблюда-
ются процессы вытеснения из производства неквалифицированных 
и низкоквалифицированных работников. Начиная с 70-х годов  
ХХ в. уменьшается средний слой работников (средний класс), прак-
тически не растёт средняя заработная плата наёмных работников, 
снижается качество социальных программ и их количество. Указан-
ные процессы проявляются как на уровне общества, так и на пред-
приятиях. Для последних характерны быстрый рост автоматизации  
и роботизации, ИКТ, цифровых технологий в производстве и управ-
лении. Всё это требует более глубоких исследований процессов, по-
лучивших в теории и практике определение "интеллектуализация 
труда". 

Цель статьи– анализ сущности и процессов интеллектуализа-
ции труда на промышленных предприятиях, определение основных 
направлений дальнейшего развития интеллектуализации труда в 
промышленности. 

Эффективность производства непосредственно связана с раз-
делением и кооперацией труда. Этой проблеме посвящены многие 
исследования и публикации, начиная от мыслителей древности (Со-
крат, Ксенофонт, Платон и др.) [1; 2], основоположников классиче-
ской политической экономии (У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо,  
К. Маркс) [3-7] и заканчивая современными зарубежными и отече-
ственными учеными. В сегодняшних условиях продолжаются 
углубление и ускорение разделения труда на мега-, макро- и микро-
уровнях. Последнее приводит к многократному увеличению коли-
чества профессий, которые могут быть сгруппированы в системах 
физического и умственного труда. В ХХ и ХХІвв. наблюдается опе-
режающий рост умственного труда относительно темпов роста и 
дифференциации труда физического. Индустриальный этап разви-
тия промышленности характеризовался большим удельным весом 
труда физического. Начиная с середины ХХ в. опережающими тем-
пами развивается умственный труд, имеет место интеллектуализа-
ция производства. В условиях капиталистического производства 
умственный труд становится, как и все прочие факторы производ-
ства, товаром, а труд – капиталом. Исследованию умственного 
труда посвящены работы социологов, психологов, экономистов, 
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физиологов и др. Современные экономисты исследуют человече-
ский капитал, интеллектуальный капитал, однако их оценка весьма 
поверхностна, что отмечает П. Друкер [8]. 

По мнению многих экономистов интеллектуальный капитал 
(ИК) становится основой богатства общества, определяет конкурен-
тоспособность экономических систем, выступая ведущим ресурсом 
их увеличения и развития, определяет состояние активов матери-
ального и нематериального характера. Последние достигают 50-
80% совокупной стоимости предприятий и выпускаемых ими това-
ров. 

Исследования проблем ИК относят к 70-м годам ХХ в. Впер-
вые термин "интеллектуальный капитал" использовал Дж. Гелбрейт 
[9, с. 128]. Более детально данную категорию исследовал Т. Стюарт, 
определяя ИК как сумму знаний всех сотрудников компании, обес-
печивающих её конкурентоспособность [10, с. 11]. Дальнейшее раз-
витие теория ИК получила в работах зарубежных и отечественных 
специалистов [11-19]. Однако остаётся ряд нерешённых проблем 
относительно измерения ИК, формирования системы мотивации 
его развития. Ещё больше вопросов возникает в области практиче-
ского использования ИК в работе промышленных предприятий 
постсоциалистических стран, в том числе Украины. 

Экономические энциклопедические издания определяют раз-
деление труда как исторически определённую систему обществен-
ного труда, складывающуюся в результате качественной дифферен-
циации трудовой деятельности в процессе развития общества, при-
водящая к обособлению и сосуществованию различных её видов. 
Формы разделения труда соответствуют уровню развития произво-
дительных сил и характеру производственных отношений. Это 
один из важнейших факторов повышения производительности 
труда. Посредством разделения труда достигается обмен деятельно-
стью, в результате чего работник определённого вида конкретного 
труда получает возможность пользоваться продуктами труда лю-
бого другого конкретного вида [20, с. 447]. Разделение труда – диф-
ференциация, специализация трудовой деятельности, приводящая к 
выделению и осуществлению различных её видов. При вертикаль-
ном разделении труда происходит разделение по уровням, напри-
мер, разделяются производство и управление. При горизонтальном 
делятся виды работ в пределах одного уровня, например, выделя-
ются изготовление, обработка деталей изделия и сборка изделия из 
этих деталей. Особое место занимает международное разделение 
труда [21, с. 593]. Техническое разделение труда – расчленение 
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труда на ряд частичных функций, операций в пределах предпри- 
ятия, организации. Общественное разделение труда – дифференци-
ация в обществе различных социальных функций, выполняемых 
определёнными группами людей, и выделение в связи с этим раз-
личных сфер общества (промышленность, сельское хозяйство, 
наука, искусство, город и деревня и т.д.), которые, в свою очередь, 
делятся на более мелкие отрасли. Общественное и техническое раз-
деление труда находит выражение в его профессиональном разде-
лении [22, с. 1109]. 

Приведенные в энциклопедических изданиях дефиниции раз-
деления труда являются приемлемыми для всех научных экономи-
ческих школ и общественно-экономических формаций (ОЭФ). Ос-
новные виды разделения труда – это разделение труда внутри об-
щества и внутри предприятия. Они взаимосвязаны и разделяются на 
подвиды, (отрасли промышленности). Последние делятся на част-
ные (деление отрасли на подотрасли и предприятия) и единичные 
(внутри предприятия). Общее, частное и единичное разделение 
труда неотделимы от профессионального разделения труда. Разде-
ление труда на физический и умственный характерно для всех его 
видов и подвидов, всех ОЭФ. Но в каждом случае физический и ум-
ственный труд имеет различные качественные и количественные 
характеристики, различно и их соотношение. В докапиталистиче-
ских ОЭФ господствующее положение занимал труд физический. 
Становление капиталистической ОЭФ сопровождалось бурным  
ростом разделения труда в рамках предприятий, отраслей, нацио-
нальных государств и всего мира. А. Смит рассматривал разделение 
труда исходным пунктом всей экономической системы. В своей ра-
боте [4] онпроанализировал все главные типы разделения труда: в 
пределах отдельной мануфактуры, между отраслями, между горо-
дом и деревней, между промышленностью и торговлей, между ум-
ственным и физическим трудом, между различными регионами и 
целыми национальными хозяйствами [20, с. 447]. А. Смит иссле-
дует труд рабочего, т. е. речь идёт о физическом труде, который по-
давляет личность, превращает рабочего в придаток машины. Выход 
из данной ситуации учёный видел в росте образования, профессио-
нального мастерства, т.е. придании физическому труду некоторых 
черт умственного, его расширении и углублении. 

Противоположность между умственным и физическим тру-
дом появилась в рабовладельческой ОЭФ. Она обострилась в фео-
дальной ОЭФ, достигла своего максимума в эпоху индустриального 
капитализма. В это время количественно и качественно изменяется 
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и физический труд, и умственная деятельность. Индустриальный 
этап развития требовал квалифицированных наёмных работников. 
Основная масса рабочих имела общее среднее образование и про-
фессиональный опыт, подготовку. Увеличилось количество и каче-
ство работников умственного труда. Наука стала непосредственной 
производительной силой. Возрос уровень заработной платы всех 
категорий работников. Сформировался средний класс (средний 
слой общества), в отдельных странах в 60-70-е годы ХХ в. он со-
ставлял до 70% населения. Формировалось общество потребления. 
Наука и бизнес уделяет в это время серьёзное внимание теории и 
практике формирования и реализации человеческого капитала. В 
некапиталистических странах осуществляются исследования роли 
человеческого фактора в обеспечении эффективности производ-
ства. 

Как отмечалось выше, первую попытку оценки человеческого 
капитала сделал У. Петти в работах "Политическая арифметика" 
(1690 г.) и "Экономическая статистика труда" [22]. Примерно через 
200 лет к этому вопросу обратились Э. Энисол (немецкий стати-
стик) и английский экономист Дж. Николсон, а затем А. Маршалл 
(США). На рубеже 60-х годов ХХ в. в условиях быстрого роста 
НТП, освоения IV-VТУ возникла и получила развитие теория чело-
веческого капитала – теория, объединяющая различные взгляды, 
идеи, положения о процессе формирования, использования знаний, 
навыков, способностей людей как источника будущих доходов и 
присвоения экономических благ [23, с. 179]. Макроэкономический 
фундамент теории человеческого капитала заложил лауреат Нобе-
левской премии в области экономики Г. Беккер (США) в работах 
"Человеческий капитал, фертильность и экономический рост" 
(1990 г.), "Фертильность и экономика" (1992 г.), "Обучение, труд, 
качество рабочей силы и экономика" (1992 г.). Общая идея работ  
Г. Беккера заключается в том, что, принимая решения в своей теку-
щей жизни, человек руководствуется экономическими соображени-
ями, хотя не всегда это осмысливает, понимает. Учёный утвер-
ждает, что рынок идей и мотивов функционирует по тем же законо-
мерностям, что и рынок товаров: спрос и предложение, конкурен-
ция, инвестиции и т.п. На примере подготовки и обучения Г. Беккер 
разработал методы оценки эффективности затрат на это семьи, 
фирмы, государства, осуществил практические расчёты, определил 
сферу (область) их применения, определил общее и особенное 
между специальными и общими инвестициями в человека. 
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Некоторые учёные оппонируют подходам Г. Беккера. Среди 
них С. Мочерный, который отмечает в теории Г. Беккера следу- 
ющие недостатки:  

аморфное толкование сущности капитала, к которому отне-
сено не только всё, что окружает человека, но и отдельные черты 
самого человека;  

игнорирование того факта, что издержки на развитие образо-
вания, приобретение квалификации и т.п. формируют лишь способ-
ность к труду, рабочую силу соответствующего качества, а не сам 
капитал;  

ошибочность положения о том, что такой капитал неотделим 
от самого человека;  

необоснованность ряда положений теории структуры челове-
ческого капитала, в частности, некорректность отнесения к элемен-
там этой категории поиска необходимой информации об уровне цен 
и доходов, поскольку такой поиск не всегда является успешным, о 
чём свидетельствует значительное количество безработных в боль-
шинстве стран;  

положение, согласно которому для преобразования приобре-
тённых знаний, опыта, творческих способностей и прочих элемен-
тов человека-работника на будущие доходы и присвоения экономи-
ческих благ наёмный работник должен постоянно работать, следо-
вательно, источником таких доходов является не сам по себе уро-
вень образования, квалификации, а труд человека и др.  

Кроме того, теория человеческого капитала имеет ярко выра-
женную идеологическую направленность [23, с. 183 - 184].  

Приведенная информация свидетельствует о достаточно вы-
соком уровне разработанной теории, а также о некоторых успехах 
её использования на макроуровне и уровне субъектов экономичес-
ких отношений (государство, регион, предприятие, домохозяйство). 

В Украине, как и в других постсоциалистических странах, ис-
следования проблемы "человеческого фактора" переросли в иссле-
дования "человеческого капитала" в 90-е годы ХХ в. и продолжа-
ются в настоящее время. Это естественно, поскольку идут процессы 
трансформации социалистических отношений, социалистического 
общества в капиталистические. Отечественные исследователи про-
блем человеческого капитала находятся в сфере влияния зарубеж-
ных исследователей данной проблемы с учётом временного лага, 
несколько отставая от зарубежных коллег. Человеческий капитал 
рассматривается некоторыми отечественными исследователями как 
умственные и физические способности человека, интеллектуальные 
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способности и практические навыки, полученные в процессе обра-
зования и практической деятельности. Человеческий капитал пред-
приятия – это коллектив, владеющий запасом знаний, умений, 
навыков с выраженными творческими способностями, стремя-
щийся постоянно повышать свой интеллектуальный и профессио-
нальный уровень, способность человека к участию в процессе про-
изводства [18]. По мнению Т. Кирьяна, главной составляющей че-
ловеческого капитала является интеллектуальный. Кроме того, че-
ловеческий капитал включает: знания, опыт, информацию, интел-
лектуальную собственность, всё то, что касается самого человека; 
внутреннюю и внешнюю интеллектуальную структуру организации 
(организационная культура, имидж предприятия и т.д.) [25, с. 72]. 
Другие исследователи отмечают, что на эффективность деятельно-
сти предприятия влияет не только развитие человеческого капи-
тала, но и конкретные условия, культура, деловая практика. В целом 
организационная структура обеспечивает наиболее глубокое влия-
ние на рабочую среду, содержание труда и на отдельного сотруд-
ника по схеме "работник - работа - рабочая среда - организационная 
среда" [26, с. 98-99]. Названные выше авторы справедливо отме-
чают, что категория "человеческий капитал" "выросла" из катего-
рий "рабочая сила", "трудовые ресурсы", "трудовой потенциал", 
"человеческий фактор", "человеческие ресурсы" и т.п. Главные за-
дачи экономической категории "человеческий капитал": смягчение 
противоречий между собственниками средств производства, наём-
ными работниками, между властными группами и основной массой 
населения; развитие творческого подхода трудящихся к труду; 
обеспечение у человека потребности в самореализации; обеспече-
ние возможности самореализации человека; развитие творческого 
подхода работников к труду, качеству его исполнения. 

Необходимость творческого подхода работников к производ-
ству вызвала повышение их самостоятельности и ответственности 
за выполняемую работу; активное участие в принятии управленче-
ских решений; непосредственную заинтересованность в результа-
тах труда, что обусловливает стратегический курс на высокий уро-
вень образования, квалификации и этики работников; предоставле-
ние широкому кругу работников условий для расширения знаний, 
непрерывного повышения профессионального мастерства, самовы-
ражения; использование пакетов многообразных программ мотива-
ции и развития организационной культуры. Это достигается путём 
перехода к современным технологиям новых ТУ, улучшения усло-
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вий труда, повышения качества рабочей силы, организации произ-
водства, самоорганизации руководителей и исполнителей и др. И 
лучше вести речь не о человеческом капитале, а об интеллектуали-
зации труда, формировании общества знаний. 

В работе "Экономическое эссе" [27] нобелевский лауреат в 
области экономики В. Леонтьев писал, что "экономическую дина-
мику можно рассматривать как эволюцию научно-технического 
прогресса и "онаучивания" рабочей силы и труда". Он открыл прин-
цип параллельного движения в развитии экономики двух исключа-
ющих факторов производства – машин и человека. Ученый отме-
чал, что внедрение машин происходит с принятием одновременно 
на работу высококвалифицированных рабочих. То есть речь идёт об 
интеллектуализации труда в результате НТП и развитии НТП вслед- 
ствие интеллектуализации труда. В работах экономистов конца  
ХХ – начала ХХІ в. зарождается положение о том, что вначале в 
головах людей появляется мысль (замысел, идея), она прорабатыва-
ется, обретает научное обоснование, форму, достаточную для прак-
тической реализации (проекты), реализуется в производстве. По-
этому в теории и практике развитых стран как мейнстрим формиру-
ется проблема интеллектуализации на мега- и микроуровнях, обще-
ства знаний. Именно такой подход постепенно теснит теорию чело-
веческого капитала, поскольку последний характерен для капита-
лизма индустриального этапа его развития и не отражает процессы 
динамики "человеческого" фактора в постиндустриальном, пост-
экономическом обществе, обществе цифровой экономики, эконо-
мики знаний, обществе знаний. 

Термин "экономика знаний" введён в 1962 г. Ф. Махлуком 
(США) в применении к одному из секторов экономики. Сейчас этот 
термин, наряду с термином "экономика, базирующаяся на знаниях", 
используется для определения типа экономики, в которой знания 
играют решающую роль, а производство знаний является источни-
ком роста [28]. Применяются также понятия "инновационная эко-
номика", "высокотехнологическая цивилизация", "общество зна-
ний", "информационное общество", "электронная" и "цифровая эко-
номика", "интеллектуальная экономика" и т.п. 

Знания переворачивают экономическую картину мира: тео-
рию и практику. Если в конце ХІХ – начале ХХ в. утвердилось по-
нятие о том, что наука стала непосредственной производительной 
силой, то сейчас можно говорить, что в постиндустриальной эконо-
мике производство становится естественной составляющей науки, 
развиваясь вместе с ней. 
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Знание – это продукт, с одной стороны частный, который мо-
жет присваиваться, с другой – общественный, принадлежащий 
всем. Поэтому имеется два подхода к их измерению: по затратам на 
их производство и по рыночной стоимости от их использования 
(продажи, применения и т. п.).  

Особенность экономики знаний заключается в неразделимо-
сти триады рынков (рынка знаний, рынка услуг и рынка труда). 

Неотделимое или неявное знание (tacit knowledge) – знание, 
которое невозможно отделить от его носителя (индивида, коллек-
тива). Но коллективы легко уничтожить (что и происходит в Укра-
ине), а это ведёт к уничтожению знания. 

Нужен инновационный менеджер, который "нутром" чув-
ствует прорывное направление и знает как превращать фундамен- 
тальные исследования в деньги. Без участия государства запрос и 
спрос на знания реализовать не удастся.  

Е. Велихов полагает, что популяризация знаний должна быть 
поставлена на государственный уровень, а достижения науки 
укрепляют государство. Так, население США составляет 5% от ми-
рового, ВВП = 20%, расходы на НИОКР > 40% мировых (2002 г.). 

Ю. Осипов утверждает, что организация спроса на знания яв-
ляется прямой функций государства. 

Базовое финансирование науки – это фактически плата за ре-
путацию института. 

Общество знаний возникает и функционирует как результат 
интеллектуализации общества, производства, общественных отно-
шений. Базисом общества знаний и экономики знаний являются ду-
ховность, ценности, интеллект. 

Понятие "интеллект" тесно связано с понятием "знание", ко-
торое является также и важнейшей составляющей интеллекта, обес-
печивает процесс интеллектуализации как общества в целом, так и 
труда. 

Интеллектуализация труда – это процесс, постоянно обогаща-
ющийся знаниями и находящийся в динамичном состоянии, основ-
ными факторами его развития выступают образование, готовность 
беспрерывного его повышения, генетические способности и учёт 
опыта предшествующих поколений. 

Интеллектуальный труд – одна из разновидностей труда, 
направленная на изменение информации, присущей объектам окру-
жающего мира, это увеличение доли интеллектуального (умствен-
ного) труда в деятельности человека, коллектива, общества. 
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Основные черты интеллектуализированной трудовой дея-
тельности: 

замена физических перемещений (90% из-за информации) 
движением сообщений; 

возможность трудиться дома, а отсюда – резкое сокращение 
инфраструктуры и затрат по её обслуживанию; 

переподготовка больших масс населения в течение всей 
жизни; 

резкий рост оплаты интеллектуальности труда; 
проблема профессиональных безработных "поневоле"; 
переход от рассматривания вкладывания средств в развитие 

человека, работника от понимания как издержек, затрат к понима-
нию как инвестиций в развитие. 

Интеллектуальная производственная деятельность на 90% 
связана с умственным трудом работников. Интеллектуализация 
предприятий – это интеллектуализация персонала (труда) и науко-
ёмкое производство (интеллектуальная продукция); компетент-
ность и желание работника использовать свой потенциал наилуч-
шим образом для достижения цели организации. 

Выводы. Разделение труда является сложным социально-эко-
номическим явлением, определяющим все этапы развития обще-
ства, обеспечение эффективности производства. Оно интегрирует 
углубление специализации конкретных субъектов, их профессио-
нальную особенность и кооперацию; присуще всем ОЭФ и прохо-
дит этапы от превалирования физического труда до приоритета 
труда умственного. Последний в большей степени характерен для 
постиндустриального общества, экономики знаний, цифровой эко-
номики, поэтому правомерно смещение мейнстрима исследований 
человеческого фактора от человеческого капитала к интеллектуали-
зации.  

Необходимо принять соответствующие недостающие законо-
дательные акты, нормативную документацию, организовать во всех 
формах образования их изучение, переподготовку кадров, создать 
систему пожизненного непрерывного повышения квалификации 
работоспособного населения. Целесообразно разработать прин-
ципы и методы оценки интеллектуального труда, мотивации работ-
ников в интеллектуализации труда и производства, создать систему 
стимулирования работоспособного населения в повышении интел-
лектуализации труда и быта, что обеспечит дальнейший рост эф-
фективности производства, качества жизни трудящихся и населе-
ния. 
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О.В. Черних, к.е.н. 

 

ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ НА ПРОМИСЛО-
ВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ НА ЕТАПАХ РУХУ ПРОДУКЦІЇ 

ВІД ВИРОБНИКА ДО СПОЖИВАЧА1 
 
Зростання уваги до проблем формування доданої вартості 

продукції підприємств не є випадковим. Високий рівень доданої  
вартості стає необхідною умовою досягнення підприємством стій-
кого і тривалого ділового успіху, а також є одним із головних чин-
ників конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на зов- 
нішньому ринках. 

У ринковій системі господарювання актуалізується проблема 
формування ланцюга створення вартості продукту, який дозволяє 
підприємству підвищувати економічну ефективність. В умовах еко-
номічної кризи, політичної нестабільності, відсутності ефективної 
моделі інвестиційних стимулів та скорочення ринків збуту україн-
ської продукції перед промисловими підприємствами постає пи-
тання вдосконалення функціонуючих ланцюгів створення доданої 
вартості на етапах руху продукції від виробника до споживача. Для 
раціонального формування ланцюга створення доданої вартості 
продукту необхідна оцінка її ефективності з метою максимізації ре-
зультатів діяльності підприємства. 

Разом з тим існує ряд проблем, пов'язаних із процесом фор-
мування ланцюга виробництва продукту в конкретних галузях, що 
характеризуються недостатньою теоретико-методичною розробле-
ністю. Залишаються дискусійними питання оцінки ефективності  
ланцюга створення вартості продукту і вибору стратегічно важли-
вих видів діяльності при її формуванні. Недостатньою мірою ви-
вчено питання формування ланцюгів доданої вартості, розрахунку 
та оптимізації її розміру. 

Метою статті є розробка пропозицій щодо формування лан-
цюга доданої вартості на промислових підприємствах на етапах 
руху продукції від виробника до споживача. 
                                                      

1 Дослідження виконано в рамках НДР ІЕП НАН України «Механізми за-
безпечення інвестиційної активності підприємств для виробництва продукції з ви-
сокою доданою вартістю» (2015-2018 рр., номер держреєстрації 0115U001639). 

 

 © Н.Ю. Брюховецька,  
  О.В. Черних, 2017 



33 

На рівні галузей розраховується валова додана вартість як  
різниця між випуском товарів (послуг) та проміжним споживанням 
[1, с. 7, 9]. Підсумовування валової доданої вартості всіх економіч-
них секторів утворює в сумі ВВП на рівні виробництва. Отже, ВВП 
характеризує величину створеної в країні доданої вартості. Таким 
чином, сутність доданої вартості як макроекономічного показника 
полягає в тому, що вона формує основу національного багатства, 
яке є базисом соціально-економічного потенціалу та рівня розвитку 
держави. 

На рівні підприємства додана вартість включає відрахування 
на амортизацію (основні фонди підприємства беруть участь у ство-
ренні нової вартості виробленої продукції), прибуток та витрати на 
оплату праці. Так вважають В. Александрова [2, с. 353-354], В. Іва-
ненко [3, с.123], О. Коваленко [4, с. 75], тоді як О. Світовий [5,  
с. 26], В. Лисюк [6, с. 65] включають також до її складу ренту;  
А. Кадушин, Н. Михайлова [7] – податок на додану вартість (ПДВ) 
і податки з обороту; А. Коваленко, Ю. Малашенко, О. Князєва [8,  
с. 112] – відсотки за кредит, витрати на електроенергію, рекламу, 
транспорт. 

Кожен з елементів доданої вартості має своє змістовне наван-
таження. Валова додана вартість розкриває, з одного боку, резуль-
тативність виробництва, а з іншого – рівень мотивації працівників 
до продуктивної роботи, ступінь оснащеності виробництва, забез-
печеність його необхідною технікою, устаткуванням, прогресив-
ними технологіями. Тому забезпечення ефективності продоволь-
чого комплексу України потребує узгодження всіх його галузей, 
сфер і підкомплексів у контексті справедливого розподілу доходів, 
а також управління доданою вартістю, починаючи від виробництва 
сировини і завершуючи реалізацією готової продукції. 

Економічний зміст доданої вартості за нинішніх обставин  
зумовлює актуальність досліджень цього напряму. Зокрема, з точки 
зору інтересу держави актуальність полягає в тому, що на основі 
показників доданої вартості формується головний результат націо-
нальної економіки − валовий внутрішній продукт, а отже, дослі-
дження мають ґрунтуватися на широкому спектрі джерел і факторів 
її створення, зокрема, фіскальній складовій формування податку на 
додану вартість. Інтерес бізнесу в дослідженнях цього напряму  
формують характеристики доданої вартості виробленого товару,  
завдяки яким можливо вигідніше його продати і, відповідно, більше 
заробити. Інтерес споживача полягає у можливості придбання ним 
якісної продукції за нижчою ціною. 
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Ланцюги доданої вартості неоднорідні для різних галузей 
промисловості, підприємств, товарів або послуг. Серед існуючих 
теоретичних досліджень формування ланцюгів доданої вартості у 
харчовій промисловості слід відзначити роботи Т. Андрєєвої, 
Ж. Єрмакової, В. Губіної, В. Іваненко, О. Коваленко, О. Нікішиної, 
О. Світового [5, 9-13].  

Так, О. Коваленко [13, с. 99-100] називає етапи проходження 
продукції від виробництва до кінцевого споживача ціновими лан-
цюгами. На кожному з цих етапів утворюється нова ціна проміжної 
продукції. Зазвичай ланцюг доданої вартості включає такі стадії: 
проектування, виробництво, маркетинг, дистрибуція і післяпро- 
дажне обслуговування споживача. 

О. Нікішина [13, с. 46-47] акцентує увагу, що необхідно вра-
ховувати як ресурсну структуру доданої вартості, тобто питому вагу 
її головних ресурсоутворюючих елементів(оренди, заробітної 
плати, амортизації необоротних активів, прибутку), так і співвідно-
шення продуктивного та непродуктивного компонентів доданої  
вартості. Продуктивна складова доданої вартості створюється за ра-
хунок виробництва, підвищення техніко-технологічного рівня та 
характеристик продукції; непродуктивна – за рахунок збільшення 
кількості та прибутку посередницьких структур. 

Т. Андрєєва та Ж. Єрмакова [9, с. 111-112] вважають, що до-
дана вартість розподіляється нерівномірно між учасниками (лан-
ками ланцюга). Управляюча ланка в ланцюгу визначає пропорції 
розподілу доданої вартості між учасниками, тому для учасника га-
лузевого ланцюга, що має на меті підвищення власної ефективності, 
визначальною є ідентифікація управляючої ланки. 

Ефективність ланцюга виробництва продукту визначається 
ефективністю його ланок (окремих видів діяльності). Аналіз усього 
ланцюга створення вартості продукту є інструментом підвищення 
ефективності виробничої діяльності підприємства, оскільки врахо-
вує взаємозв'язки між виробником і зовнішніми по відношенню до 
нього контрагентами. 

Ланцюг доданої вартості розбиває всю діяльність підприємс-
тва на групи основних і допоміжних бізнес-процесів: основні біз-
нес-процеси спрямовані на послідовне створення доданої вартості 
(купівельної цінності) кінцевого продукту; допоміжні – на забезпе-
чення функціонування підприємства. 

Відсутність вільних коштів для модернізації обладнання, 
впровадження новітніх інноваційних технологій, закупівлі сиро-
вини змушує підприємства скорочувати виробництво. Основним 
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напрямом подолання зазначених негативних тенденцій є розвиток 
інтеграційних зв'язків і побудова на їх основі інтегрованих об'єд-
нань із завершеним циклом виробництва готової до вживання про-
дукції та власними збутовими мережами. Механізм регулювання 
економічних зв’язків між учасниками інтеграції при цьому має бу-
дуватися на принципі рівної рентабельності на всіх стадіях відтво-
рення кінцевого продукту: виробництва, переробки та реалізації. Ін-
теграційні форми об’єднань підприємств сприяють розширенню та 
поглибленню виробничо-технологічних зв’язків, спільному вико-
ристанні ресурсів, об’єднанню капіталів, створенню сприятливих 
умов для здійснення економічної діяльності підприємств, випуску 
продукції з високою доданою вартістю. 

Питанням формування доданої вартості продукції підпри-
ємств промисловості та розрахунку цього показника присвячено до-
слідження Н. Брюховецької, І. Бриль, Т. Коритько, В. Іваненко,  
Л. Іваненко, В. Рудь, С. Стецюка [14-18]. 

Особливість формування ланцюга доданої вартості на про- 
мислових підприємствах на етапах руху продукції від виробника до 
споживача можна детально проаналізувати на прикладі м'ясної га-
лузі. Це обумовлено тим, що формування вартості м'ясних продук-
тів включає весь ланцюг створення доданої вартості, а саме почина-
ється на сільськогосподарському виробництві з формування кормо-
вої бази для тваринництва та вирощування худоби і завершується 
реалізацією готової продукції підприємствами торгівлі.  

Так, В. Рудь [17, с. 51-52] стверджує, що формування доданої 
вартості у м’ясопереробній галузі проходить три етапи: 

1) виробничий – первинна переробка, забій худоби і оброб-
лення туш; 

2) переробний – вторинна переробка, підготовка, упакування 
і виробництво м’яса та м’ясних продуктів; 

3) збутовий – роздрібний та оптовий продаж м’яса. 
Можна погодитися, що повний цикл виробництва та продажу 

м’яса включатиме виробництво м’яса, його переробку та оптовий  
і роздрібний продаж. На кожному з цих етапів відбувається форму-
вання доданої вартості (див. рисунок). Запропонована концепту- 
альна модель розроблена на основі досліджень щодо доданої варто-
сті у м’ясопереробній промисловості [3] та доповнена формулами 
розрахунку величини доданої вартості, переліком її складових на 
кожному з етапів формування. 
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Розрахунок доданої вартості та її складових здійснюється за 
даними бухгалтерського обліку (Форма №2 «Звіт про фінансові ре- 
зультати», розділ ІІ «Елементи операційних витрат»») та охоплює 
основну діяльність підприємства, фінансування бізнесу, вибір  
і вкладення інвестицій.  

Встановлено, що виробничий етап формування доданої вар-
тості є найбільш капіталомістким, додана вартість розраховується 
за методом розрахунку собівартості, а саме 

 ДВ = В – Сб,  

де ДВ – додана собівартість продукції; В – виручка від реалізації 
продукції; Сб – собівартість продукції. 

Результати розрахунку доданої вартості ПрАТ «Комплекс 
Безлюдівський м’ясокомбінат» [19] на виробничому етапі наведено 
в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Додана вартість продукції ПрАТ «Комплекс Безлюдівський 
м’ясокомбінат» на виробничому етапі формування  

за 2012-2016 рр., тис. грн 
Показник 2012 2013 2014  2015 2016 

Собівартість реалі-
зованої продукції 67998 70323 111963 141952 146788
Чистий дохід (виру-
чка) від реалізації 
продукції 80695 80343 125389 159099 159081
Додана вартість 12697 10020 13426 17147 12293

 
Розрахунок доданої вартості на етапі переробки м’яса на 

м’ясопродукти враховується в загальній вартості товару або пос-
луги у вигляді зазнаних затрат, зокрема, амортизація, витрати на оп-
лату праці, враховуючи відрахування на соціальні заходи, інші опе-
раційні витрати і прибуток: 

 

 ДВ = ОП + А + Всз + Іов + ВП,  

де ДВ – додана вартість продукції; ОП – оплата праці; А – аморти-
зація; Всз – витрати на соціальні заходи; ВП – валовий прибуток.  

Результати розрахунку складу та структури доданої вартості 
ПрАТ «Комплекс Безлюдівський м’ясокомбінат» на переробному 
етапі наведено в табл. 2. 
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Таблиця 2 
Склад і структура доданої вартості ПрАТ «Комплекс  

Безлюдівський м'ясокомбінат» на етапі переробки м’яса 
за 2012-2016 рр. 

Показник 
2012 2013 2014  2015 2016 

тис. 
грн % 

тис. 
грн % 

тис. 
грн %

тис. 
грн %

тис. 
грн % 

Валовий при-
буток 10372 42 12345 37 13426 35 17147 30 12293 16
Витрати на 
оплату праці 4051 16 6949 21 9532 25 11182 20 25007 33
Відрахування 
на соціальні 
заходи 1363 6 2109 6 2925 7 3320 6 5302 7
Інші опера-
ційні витрати 5184 21 6627 21 6492 17 17363 31 26218 34
Амортизація 
основних за-
собів та нема-
теріальних 
активів 3864 15 5028 15 6359 16 7424 13 7872 10
Додана вар-
тість 24834 100 33058 100 38734 100 56436 100 76692 100

 
Порівнявши дані табл. 1 та 2, можна відзначити, що на етапі 

переробки м’яса додана вартість зросла у 2012 р. майже у 2 рази, 
2013 р. – у 3,3, 2014 р. – у 2,9, 2015 р. – у 3,3, у 2016 р. – у 6,2 раза. 

Таким чином, на переробному етапі формування доданої вар-
тості відбувається суттєве підвищення її величини порівняно з ви-
робничим етапом, а в 2016 р. таке підвищення відбулося у 6 разів.  
Отже, на даному етапі ланцюгу додана вартість характеризується 
додатково приєднаною вартістю у процесі обробки, переробки й 
представлення готової продукції на ринку. Тому чим більше стадій 
обробки й переробки проходить товар, тим більше приєднується до 
нього вартості. 

Склад і структура доданої вартості (табл. 2) свідчать, що най-
більша частка доданої вартості направляється на оплату праці ро- 
бітникам, інші операційні витрати, а найбільший вплив на її вели-
чину має валовий прибуток. 

Збутовий етап формування доданої вартості включає витрати 
на реалізацію продукції та витрати, які стосуються не самої про- 
дукції, а її збуту (табл. 3). 
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Таблиця 3 
Витрати на збут ПрАТ «Комплекс Безлюдівський  

м’ясокомбінат» за 2012-2016 рр., тис. грн 
Показник 2012 2013 2014 2015 2016

Витрати за збут 7096 8565 14214 13736 25837
 
Аналіз даних табл. 2 та 3 свідчить, що чим більше величина 

доданої вартості, тим більше витрати на збут продукції.    
Від максимізації доданої вартості інвестор очікує високу  

окупність вкладеного капіталу і прибутковості, працівник – можли-
вість отримувати гідну заробітну плату, держава – виконання під- 
приємствами своїх зобов'язань щодо сплати податків до бюджетів 
різного рівня. 

Висновки. Додана вартість як економічна категорія має важ-
ливе значення в обґрунтуванні результатів економічної діяльності 
як окремого підприємства або  галузі виробництва, так і економіки 
в цілому (валовий і чистий внутрішній продукт, національний до-
хід). З метою підвищення доданої вартості продукції на промисло-
вих підприємствах пропонується: 

створення ланцюга доданої вартості продукції шляхом побу-
дови замкненого циклу виробництва з доведенням продукції до  
кінцевого споживача; 

як базову схему взаємозв’язку ланок повного циклу форму-
вання доданої вартості продукції використовувати наведену кон- 
цептуальну модель, яка містить структуру і суб’єктів створення до-
даної вартості на кожному етапі її формування на підприємствах, 
методи розрахунку та джерела створення доданої вартості, що до-
зволить власникам і керівникам підприємств об’єктивно (здійс-
нення оцінки рівня доданої вартості на різних за розміром і видом 
діяльності підприємств), достовірно (оцінка заснована на даних із 
фінансової звітності підприємств), комплексно та всебічно здійсню-
вати оцінку рівня доданої вартості на підприємствах та демонструє 
високу інформативність одержаних результатів (можливість оці-
нити величину доданої вартості на всіх етапах її формування); 

для ефективної співпраці між підприємствами з видобутку си-
ровини, переробними та торговими підприємствами застосовувати 
вертикальну інтеграцію, яку доцільно будувати за допомогою утво-
рення інтеграційних промислових об’єднань. 

Напрям подальших досліджень з даної проблематики полягає 
в розробці механізму визначення факторів формування економічної 
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доданої вартості (EVA) продукції, яка є важливим критерієм інвес-
тиційної привабливості та конкурентоспроможності підприємств. 
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О.А. Богуцька, к.е.н. 
 
МОЖЛИВОСТІ ТА БАР’ЄРИ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ  
ПОЗИКОВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ  
ПІДПРИЄМСТВ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ1 

 
Реалізація стратегічного курсу України на сталий розвиток 

шляхом здійснення структурних реформ, економічне зростання 
екологічно невиснажливим способом, створення сприятливих умов 
для ведення господарської діяльності2 забезпечується зростанням 
інвестицій у формування високотехнологічних видів діяльності та 
галузей економіки.  

За даними Світового банку експорт високотехнологічної про-
дукції в Україні останніми роками  не перевищує 7% від загального 
обсягу експорту (у 2015-2016 рр. у Польщі – 8,5%,  Литві – 11,8, 
Угорщині – 13,7, Росії – 13,8, Німеччині – 16,7, Франції – 26,8%) [2]. 
За даними Державної служби статистики України3 у 2016 р. 68% в 
його структурі склали продтовари та сировина для їх виробництва, 
мінеральні продукти та чорні метали. Продукція з високою часткою 
доданої вартості за групою «Машини, обладнання та механізми; 
електротехнічне обладнання» становить лише 10% товарного екс-
порту України.  

Основним чинником створення бази для нарощування обсягів 
і поліпшення структури українського експорту в напрямі збіль-
шення в ньому питомої ваги високотехнологічних товарів є розви-
ток виробництва продукції з високою часткою доданої вартості та 
високим ступенем обробки. Цей процес, хоча і потребує значного 
обсягу інвестицій в оновлення технологій, зрештою сприятиме  
зростанню конкурентоспроможності вітчизняної продукції на  
внутрішньому та зовнішньому ринках. 

Причиною низької активності підприємств щодо виробни- 
цтва високотехнологічної продукції, серед інших, є обмежена мож- 

                                                      
1 Дослідження виконано в рамках НДР ІЕП НАН України «Механізми за-

безпечення інвестиційної активності підприємств для виробництва продукції з ви-
сокою доданою вартістю» (2015-2018 рр., номер держреєстрації 0115U001639). 

2 Згідно зі Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020» [1]. 
3 Тут і далі розраховано за даними Державної служби статистики України. 

URL: http://www.ukrstat.gov.ua. 
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ливість у використанні позикового капіталу для фінансування дов-
гострокових проектів, планів модернізації.  Так, за останні 7 років 
фінансування капітальних інвестицій за рахунок кредитів банків та 
інших позик знизилося з 17,9 до 5,5% у загальному обсязі фінансу-
вання.  

Отже, необхідним є визначення можливостей залучення ін- 
вестиційних ресурсів підприємств із використанням потенціалу фі-
нансового ринку – ринків банківських кредитів та облігаційних по-
зик, а також стимулювання підприємств до залучення позикових ін-
вестиційних ресурсів на фінансовому ринку, визначення вартості їх 
залучення, що дозволяє оцінити доцільність і спроможність підпри-
ємства до випуску облігацій та витрати на їх інвестиційну актив-
ність. Підвищення зацікавленості населення до цієї форми інвесту-
вання, у свою чергу, дозволить використовувати потенціал внут- 
рішніх заощаджень у країні для фінансування інвестиційних проек-
тів підприємств реального сектору економіки. 

Питання фінансового забезпечення інвестиційної активності 
підприємств висвітлено у працях зарубіжних та вітчизняних уче-
них: Я. Міркіна, В.Тараканова, О.Калашникова [3-5] – стосовно на-
прямів та механізмів фінансового стимулювання інвестиційної дія-
льності; науковців Національного інституту стратегічних до- 
сліджень [6] – щодо розширення доступу підприємств до довгостро-
кових позикових інвестиційних ресурсів, Інституту економіки про-
мисловості НАН України [7, с.221-271; 8, с. 109-121] – відносно 
джерел фінансування та інструментів забезпечення розвитку про-
мислових підприємств. Можливості підприємств щодо мобілізації 
інвестиційних ресурсів на фінансовому ринку достатньо повно роз-
глянуто І. Лютим, Н. Шпигоцькою, Н. Звягінцевою, Л. Балділіною, 
Н. Шелудько, Г. Єршовою, В. Зимовцем  [9-12] та ін. 

Узагальнення результатів дослідження вчених дозволяє ви-
значити основні напрями подолання негативних тенденцій викори-
стання позикових ресурсів вітчизняними підприємствами для фі-
нансового забезпечення своєї інвестиційної активності.      

У межах даного дослідження розглянуто можливості фінан-
сового забезпечення інвестиційної активності підприємств з вико-
ристанням інвестиційного потенціалу банківського сектору та  
ринку корпоративних облігацій із визначенням основних бар’єрів, 
пов’язаних з інституціональним середовищем, на шляху залучення 
інвестиційних ресурсів на фінансовому ринку.   

Мета статті – визначення можливостей забезпечення інвес-
тиційної активності підприємств на фінансовому ринку з відокрем- 



44 

ленням основних бар’єрів на шляху залучення позикових інвести-
ційних ресурсів та напрямів їх подолання.  

Фінансування капітальних інвестицій за рахунок кредитів  
банків та інших позик упродовж 2011-2016 рр. знизилося з 16,1 до 
7,1% у загальній структурі джерел фінансування, темпи падіння за 
цей період у загальному обсязі фінансування інвестиційної діяльно-
сті склали 74% (рис. 1). 

 

 
 
Рис. 1. Динаміка фінансування капітальних інвестицій  

за рахунок позикових джерел в Україні 
 
Структуру позикових джерел фінансування інвестицій оці-

нити складно, оскільки дані, що є у вільному доступі, часто непо- 
рівнянні, неповні та мало деталізовані. Оскільки кредит на 1 рік не 
може бути довгостроковим джерелом інвестицій, визначення мож-
ливостей вітчизняних підприємств щодо залучення позикових ін- 
вестиційних ресурсів на ринку банківських кредитів ґрунтується на 
аналізі середньо- та довгострокових банківських кредитів (за офі-
ційною статистикою від 1 до 5 та більше років).  

За останні п’ять років частка кредитів, наданих банківськими 
установами нефінансовим корпораціям, склала менш ніж 50% у 
ВВП з тенденцією до зменшення (34% у 2016 р.), середньо- та дов-
гострокових кредитів нефінансовим підприємствам – 15-21 та 5-7% 
відповідно (рис. 2).  

Оскільки джерелами капітальних інвестицій є, перш за все, 
довгострокові кредити на придбання, будівництво та реконструк-
цію нерухомості, доцільно проаналізувати й оцінити можливість їх 
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участі у фінансуванні інвестицій за рахунок кредитів банків та ін-
ших позик (табл. 1). 

 

 
Складено за даними Державної служби статистики України та Національ-

ного банку України [13, с. 68; 14]. 
 
Рис. 2. Динаміка банківського кредитування нефінансових  

підприємств в Україні 
 

Результати аналізу свідчать, що левова частка довгостроко-
вих кредитних ресурсів підприємств залучається не на інвестиційні, 
а інші потреби (у середньому 97%), а кредити на придбання, будів-
ництво та реконструкцію нерухомості складають лише 3% від усіх 
залучених банківських кредитів нефінансових підприємств понад  
1 рік.   

В офіційній статистичній звітності відсутні дані про суми по-
гашення кредитів, тому обсяг виданих кредитів за певний період 
можна визначити лише приблизно. Проте можна припустити, що у 
2012-2015 рр. капітальні інвестиції не могли бути профінансовані за 
рахунок банківських ресурсів. Так, у цей період співвідношення об-
сягів середньо- і довгострокових кредитів нефінансових підпри-
ємств на придбання, будівництво і реконструкцію нерухомості та 
капітальних інвестицій, що профінансовано за рахунок кредитів  
банків та інших позик, склало від 1 до 2%.  
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Таблиця 1 
Структура банківського кредиту як джерела фінансування  

капітальних інвестицій в Україні у 2012-2017 рр.1 

Показник 2012 2013 2014 2015 2016 І-ІІІ кв. 
2017 

Капітальні інвестиції у фактичних 
цінах (усього) (КІ), млрд грн 263,7 247,8 204,1 251,2 326,2 259,5 
У тому числі профінансовані за ра-
хунок кредитів банків та інших по-
зик (КІ позикові), млрд грн 42,5 36,7 18 18,3 23 14,2 
Кредити нефінансовим корпора-
ціям (усього), млрд грн * 605,4 691,9 778,8 787,8 822,1 796,5 
У тому числі  більше 1 року, млрд 
грн* 308,9 333,1 439,2 399,9 516,2 390,6 
% до загального обсягу кредитів 
нефінансовим корпораціям 51,0 48,1 56,4 50,8 62,8 49,0 
У тому числі на придбання, будів-
ництво та реконструкцію нерухо-
мості, млрд грн* 6,4 12 14,5 11,4 – – 
% до загального обсягу кредитів 
нефінансовим корпораціям більше 
1 року 2,1 3,6 3,3 2,9 – – 
% до КІ позикові 1,1 1,7 1,9 1,4 – –
Інші кредити, млрд грн* 302,5 321 425,7 388,5 – –
% до загального обсягу кредитів 
нефінансовим корпораціям більше 
1 року 97,9 96,4 96,9 97,1 – – 

1 Розраховано за даними НБУ [13]. 
* Залишки коштів на кінець року. 
 
Використання показників обсягів інших кредитів нефінансо-

вим підприємствам дозволяє отримати більш достовірні результати. 
Ці кредити могли бути позиковим джерелом капітальних інвести- 
цій, але, враховуючи, що наявні дані не розкривають більш деталі-
зовані напрями використання кредитних ресурсів, це є лише приб-
лизними оцінками, і не слід виключати ймовірність того, що з цього 
джерела саме інвестиційні проекти не було профінансовано.  

В існуючій економічній ситуації банкам дуже складно залу-
чати кошти (саме гривню) для інвестиційних кредитів на тривалий 
термін (так звану «довгу гривню»). Реалізація ж довгострокового 
інвестиційного проекту потребує декількох років. У промисловому 
секторі терміни реалізації інвестиційних проектів зазвичай переви-
щують 3 роки, а термін їх окупності – близько 10 років.  Тому банки 
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віддають перевагу інвестиційним проектам із високим ступенем го-
товності, відмовляючи проектам на нульовому або початковому  
циклі розвитку. 

Інвестиційні кредити переважно спрямовані на сферу послуг 
(будівництво ресторанів, магазинів тощо). Оскільки дохід від реалі-
зації об'єкта в невиробничій сфері формується в порівняно короткі 
терміни, таке кредитування є більш привабливим для банку, ніж 
кредитування довгострокових інвестиційних проектів промислових 
підприємств. До того ж банки в основному віддають перевагу фі-
нансуванню ліквідності, необхідної для інвестицій і розширеного 
виробництва підприємств.   

Офіційна банківська статистика, починаючи з 2016 р., не  
відображає цільового спрямування кредитних ресурсів суб’єктів го-
сподарювання, тому визначення стану і можливостей залучення ін-
вестиційних ресурсів на фінансовому ринку можливе за непрямим 
методом через оцінку ресурсної бази банків (депозитів, власного та 
регулятивного капіталу), але це є елементом окремого дослідження. 

Оскільки економіка України значною мірою доларизована, 
необхідно враховувати зміни курсу долара та спричинені ними ін-
фляційні процеси, що відбувалися в Україні протягом останніх ро-
ків.  

Окремо варто зупинитися на девальвації гривні 2014-2015 рр. 
та її впливі на економіку в цілому і вартість інвестиційного креди-
тування зокрема. Зниження курсу національної валюти відносно 
іноземної призводить до інфляційних процесів у країні, оскільки ці-
ноутворення першої безпосередньо залежить від пропозиції другої, 
яка, у свою чергу, формується за рахунок обсягів її надходження на 
внутрішній ринок. Загальновідомо, що підвищення облікової став-
ки є монетарним інструментом стримування інфляції та регулю-
вання ліквідності ринку. Проте це спричиняє підвищення вартості 
кредитних ресурсів та зниження попиту на кредити підприємств ре-
ального сектору економіки, що є стримуючим фактором інвестицій-
ної активності підприємств (рис. 3).  

У 2014 та 2015 рр. підвищення валютного курсу в Україні су-
проводжувалося високими темпами інфляції та збільшенням облі-
кової ставки НБУ. Так, зниження офіційного курсу гривні у 2014 р. 
становило 97%, у 2015 р. – 52%. Порівняно зі знеціненням націона-
льної валюти у 2008 р. (52%), яке було спричинено світовою еконо-
мічною кризою, девальвація у 2014 р. за останні 17 років була най- 
більшою. Цей період супроводжувався відповідним скороченням 
обсягів довгострокового кредитування нефінансових підприємств. 



48 

Незважаючи на те що деякі фахівці стверджують, що залежність 
кредитного ринку від облікової ставки НБУ не є такою сильною, як 
депозитного, українські реалії свідчать про те, що формування під-
приємствами довгострокових кредитних інвестиційних ресурсів 
безпосередньо залежить від грошово-кредитної політики НБУ. 

 

 
* На кінець року. 
Складено за даними Міністерства фінансів України (URL: https://minfin. 

com.ua); Національного банку України: (URL: https://bank.gov.ua/control/uk/index). 
 
Рис. 3. Динаміка окремих макроекономічних показників  
та показників грошово-кредитної статистики в Україні 
 
Одним з інструментів забезпечення стабільності національної 

валюти є збільшення пропозиції іноземної валюти на внутрішньому 
ринку. Це досягається нарощуванням обсягів експорту та створен-
ням економічних умов для припливу прямих іноземних інвести- 
цій [13, с. 26-27]. Що стосується першого методу, то необхідне пе-
редусім поліпшення структури українського експорту в напрямі збі-
льшення в ньому питомої ваги продукції з високою доданою варті-
стю замість товарів проміжного споживання, які складають левову 
частку вітчизняного експорту на сьогодні. Це призведе до припливу 
іноземної валюти в українську економіку для стабілізації гривні та 
забезпечить конкурентоспроможність підприємств на світових  
ринках. Щодо другого методу, то необхідне створення умов для ін- 
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весторів: стабілізація податкового законодавства, зниження полі- 
тичних ризиків, подолання корупції тощо.  

Таким чином, бар’єри для банківського сектору стримують 
активізацію використання банківського кредиту як джерела інвес-
тиційної активності підприємств на фінансовому ринку. Основними 
з них є [16, с. 229-230]:  

короткострокова структура пасивів комерційних банків, яка 
диктує необхідність комерційним банкам орієнтуватися на коротко-
строкові кредити, що зменшує можливість довгострокового креди-
тування інвестиційних проектів підприємств. Так, у структурі депо-
зитів комерційних банків України у 2016 р. довгострокові депозити 
нефінансових підприємств і домогосподарств склали 3,4 і 32% від-
повідно [14]; 

завищена вартість кредитних ресурсів для інвестиційних про-
ектів порівняно з «вартістю» грошей для банків – термін обігу бан-
ківського кредитного портфеля складає в середньому рік; 

високий ступінь неповернення кредитів – станом на березень 
2017 р. частка непрацюючих1 кредитів серед підприємств реального 
сектору склала 46%, з них непрацюючі кредити машинобудівних 
підприємств – 58%, харчових – 55 та металургійних – 60% [17]. За 
даними фахівців банківського сектору [18], з 1 долара, виданого в 
кредит в Україні, банку повертається 0,03 дол., у розвинутих краї-
нах – 0,85 дол.; 

девальвація гривні та спричинені нею інфляційні процесі  
в країні, які гальмують розвиток економіки в цілому та можливо- 
сті фінансового ринку в забезпеченні інвестиційними ресурсами  
зокрема.  

Однак банківські інститути мають достатній потенціал для ін-
вестиційного кредитування підприємств реального сектору еконо-
міки, а банківський кредит на сьогодні є одним із найголовніших 
інструментів боргового фінансування інвестицій через нерозвину-
тість інших структурних ланок фінансового ринку України.  

Тим не менш можливості фінансового ринку для забезпе-
чення реального сектору економіки позиковими інвестиційними ре- 

                                                      
1 Згідно із запровадженим НБУ новим підходом до визначення, що є мак-

симально наближеним до загальноприйнятого у світовій практиці, поняття «non-
performing exposures / loans» (NPE/NPL)– непрацюючий актив / кредит – актив, за 
яким прострочення погашення боргу перевищує 90 днів (30 днів для банків-борж-
ників), або за яким контрагент не здатен забезпечити виконання зобов'язань без 
стягнення забезпечення. 
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сурсами не вичерпаються лише банківським кредитом. Інвестицій-
ний потенціал для підприємств має ринок корпоративних облігацій.  

Протягом 2016 р. обсяг залучених інвестицій в економіку Ук-
раїни шляхом випуску емісійних цінних паперів збільшився на 
83,91 млрд грн порівняно з 2015 р. (148,50 млрд грн) і становив 
232,41 млрд грн на кінець 2016 р.1 За 9 місяців 2017 р. в економіку 
з цього джерела було залучено 354,9 млрд грн. 

Емісія корпоративних облігацій дозволяє підприємствам за-
лучати значні обсяги капіталу для реалізації інвестиційних проек-
тів. Проте на сьогодні це джерело в Україні не використовується 
повною мірою. Так,  починаючи з 2013 р. і до цього часу спостері-
гається стабільна динаміка зниження випуску корпоративних облі-
гацій усіх українських компаній – темпи падіння у 2013 р. – 13%, 
2014 р. – 14, 2015 р. – 68, 2016 р. – 46%. Динаміка темпів падіння 
емісій облігацій підприємств реального сектору економіки є подіб-
ною: 2013 р. – 7%, 2014 р. – 19, 2015 р. – 58, 2016 р. – 46%. І хоча на 
сектор нефінансових підприємств припадає більшість випусків об-
лігацій (від 70 до 100%), промислові підприємства мають невелику 
частку емісій у загальному випуску облігацій (10-20%), що свідчить 
про недостатнє використання ними цього механізму залучення ін-
вестиційних ресурсів (табл. 2). 

 

Таблиця 2 
Динаміка обсягів зареєстрованих випусків облігацій  

підприємств у 2011-2016 рр., млн грн 
Показник 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Загальний обсяг зареєс-
трованих випусків облі-
гацій 35914,4 51386,6 44762,2 38297,1 12426,5 6760,5
Облігації підприємств 
(крім банків та страхо-
вих компаній) 21920,9 39588,2 36722,2 29822,1 12426,5 6760,5
% від загального обсягу 61,04 77,04 82,04 77,87 100 100
Облігації промислових 
підприємств 5929,5 5041 - - - - 
% від загального обсягу 16,51 9,81  - - -

 
Для подолання негативної динаміки випуску корпоративних 

облігацій вітчизняними підприємствами необхідне спрощення про-
цедури емісії та розміщення корпоративних облігацій, підвищення 

                                                      
1 Тут і далі за даними Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку (URL: www.nssmc.gov.ua). 
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зацікавленості населення до цієї форми інвестування, що дозволить 
використовувати потенціал внутрішніх заощаджень у країні для фі- 
нансування інвестиційних проектів підприємств реального сектору 
економіки. 

Можливість фінансування капітальних інвестицій за рахунок 
кредитних коштів із використанням механізму облігаційної позики 
існує, принаймні, на основі результатів аналізу та розрахунків за 
2012-2015 рр., коли співвідношення обсягу облігаційних позик під-
приємств і капітальних інвестицій, що профінансовано за рахунок 
кредитів банків та інших позик, склало 93; 100; 166 та 68% відпо-
відно (табл. 3). 

 

Таблиця 3 
Структура емісій корпоративних облігацій як джерела  
фінансування капітальних інвестицій в Україні, млрд грн 

Показник 2012 2013 2014 2015 2016 І-ІІ кв. 2017
Капітальні інвестиції у фактич-
них цінах, усього (КІ) 263,7 247,8 204,1 251,2 326,2 259,5 
У тому числі профінансовані за 
рахунок кредитів банків та ін-
ших позик (КІ позикові)  42,5 36,7 18 18,3 23 14,2 
Загальний обсяг випусків облі-
гацій                        51,4 44,8 38,3 12,4 6,8 4,9 
У тому числі облігації нефінан-
сових підприємств, млрд грн 39,6 36,7 29,8 12,4 6,8 2,7 
% до загального обсягу випус-
ків облігацій 77,0 81,9 77,8 100 100 55,1 
% до КІ позикові 93,2 100 165,6 67,8 29,6 19,0
Облігації страхових компаній 
і банків 11,8 8,1 8,5 0 0 2,2 
% до загального обсягу випус-
ків облігацій 23,0 18,1 22,2 0,0 0,0 44,9 

 
Більш точної оцінки одержати не має можливості, оскільки 

відсутні офіційні дані про напрями використання позикових коштів 
підприємств, отриманих за рахунок емісій облігацій. З урахуванням 
того, що облігаційна позика є законним інструментом мінімізації 
податкових зобов’язань в Україні, оцінити, яку її частку було напра-
влено на інвестиційні цілі, прямими методами неможливо.       

Інституціональними бар’єрами, що стримують активізацію 
підприємств у напрямі випуску та розміщення облігаційних позик, 
є: складність у визначенні вартості позикових ресурсів для емітента, 
незацікавленість вітчизняних підприємств у розкритті інформації, 
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прозорій діяльності, слабка та дорога система захисту прав й інте-
ресів інвесторів, високі трансакційні витрати, що виникають через 
конфлікти інтересів власників бізнесу, загальний низький рівень за-
ощаджень, низький попит на облігації як фінансовий актив з боку 
інвесторів. Необхідне стимулювання ринку та створення конку- 
рентних переваг для акумуляції промисловими підприємствами по-
зикових інвестиційних ресурсів на ринку корпоративних облігацій. 

У зв’язку з вищезазначеним підвищується роль держави та ін-
ших економічних інститутів у формуванні системи пріоритетів ін-
вестування та можливості впливу на забезпечення інвестиційної ак-
тивності підприємств, спрощення процедури доступу підприємств 
до кредитних ресурсів на фондовому ринку. Потрібна взаємодія  
формальних і неформальних інститутів: держави – інституту фінан-
сового посередництва – суб’єктів господарювання реального сек-
тору економіки, а також податків, сталого способу мислення, юри-
дичних норм, правил, постанов, системи відносин між господарю-
ючими суб’єктами. Необхідна прозора процедура визначення вар-
тості залучення облігаційної позики, яка дозволить оцінити доціль-
ність і спроможність підприємства до випуску облігацій та витрати 
на їх інвестиційну активність на фінансовому ринку. 

Висновки. Важливим кроком у створенні умов для технологі-
чного прориву та розвитку нових можливостей економіки країни є 
здійснення ефективної економічної політики за рахунок раціональ-
ного використання наявних фінансових ресурсів, підвищення їх 
якості та пошуку, додаткових джерел. Це потребує задіяння та аку-
мулювання всіх наявних джерел інвестиційних ресурсів із застосу-
ванням як власних, так і альтернативних позикових джерел або їх 
комбінації.   

Можливості підприємств щодо забезпечення позиковими ін-
вестиційними ресурсами на фінансовому ринку стримуються та-
кими інституціональними бар’єрами:  

на ринку банківського кредитування – високий ступінь бан-
ківських ризиків, передусім, кредитного ризику та ризику ліквідно-
сті, що визначається високим рівнем непрацюючих кредитів, неза-
довільною базою фондування банків, яка формується в основному 
за рахунок внутрішніх короткострокових джерел;  

на ринку корпоративних облігацій – складність у визначенні 
вартості позикових ресурсів для емітента, незацікавленість вітчиз-
няних підприємств у розкритті інформації, високі трансакційні ви- 
трати на емісію з боку підприємств, загальний низький рівень  
заощаджень та низький попит з боку інвесторів. 
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Подолання бар’єрів на шляху активізації підприємств у вико-
ристанні позикових інвестиційних ресурсів на фінансовому ринку 
досягається шляхом комбінації дій інститутів на різних рівнях, у 
тому числі: 

спрощенням процедури випуску та розміщення корпоратив-
них облігацій – на рівні державних інститутів;  

розробкою прозорої системи розрахунку вартості залучення 
облігаційної позики та витрат на інвестиційну активність – на рівні 
фінансових інститутів. 

Перспективи подальших досліджень мають бути спрямовані 
на визначення впливу інституціональних факторів на формування 
інвестиційних ресурсів підприємств в Україні, а також виявлення 
найбільш адекватних інституціональних моделей фінансування ін-
вестицій.  
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АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ  
ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОДАНОЇ  

ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ1 
 
Теоретико-практичні аспекти доданої вартості висвітлено в 

роботах відомих світових та вітчизняних дослідників: А. Сміта, 
Д. Рікардо, К. Маркса, Ж.Б. Сея, Дж. Б. Кларка, М. Портера, Р. Бу-
лиги, П. Кохна, Л. Едвінсона, М. Мелоуна, Т. Стюарта, Р. Маккон-
нелл, Стенлі Л. Брю, С. Подолинського, О. Лісовського, Л. Гринів 
                                                      

1 Дослідження виконано в рамках НДР ІЕП НАН України «Механізми за-
безпечення інвестиційної активності підприємств для виробництва продукції з ви-
сокою доданою вартістю» (2015-2018 рр., номер держреєстрації 0115U001639). 
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[1-12] та ін. Також дану проблематику розглянуто в роботах [13; 14]. 
На законодавчому рівні операції щодо визначення та розрахунку 
доданої вартості регулюються Податковим кодексом, Національ-
ним класифікатором України [15; 16].  

У даний час все більшої актуальності набуває концепція уп-
равління вартістю компанії, заснована на концепції EVA (Economic 
Value Added– економічна додана вартість). EVA – це один із най-
більш популярних та часто використовуваних варіантів у рамках  
теорії оцінки доданої вартості. Іншими варіаціями є ринкова додана 
вартість (Market Value Added, MBA), акціонерна додана вартість 
(Shareholders Value Added, SVA), загальна (валова) додана вартість 
(Total Value Added, TVA). 

Значний внесок у розвиток ідеї концепції управління вартістю 
компанії здійснено Дж. Стерном, відомим перш за все своєю кон- 
цепцією економічної доданої вартості (EVA), яку він розробив  
спільно зі своїм партнером Б. Стюартом. Результатом цих дослі-
джень стала книга «The quest for value: a guide for senior managers», 
опублікована видавництвом Harper Business у 1990 р. У роботі ви-
світлено активне впровадження, реалізація концепції та результати 
діяльності консалтингової компанії Stern Stewart & Co (одна з ліде-
рів у галузі стратегічного консультування та управління на основі 
вартості), яка заснована Стюартом у 80-х роках ХХ ст. і має зареєс-
тровану торгову марку EVA [17].  

Метод оцінки та управління економічною доданою вартістю 
базується на концепції залишкового доходу, раніше запропонованій 
А. Маршаллом, яка набула поширення через актуалізацію з боку ін-
весторів питань, пов’язаних із максимізацією доходу для акціоне-
рів. 

Показник EVA є оцінкою справжнього річного прибутку біз-
несу, він значно відрізняється від бухгалтерського прибутку, оскі-
льки при розрахунку показника EVA не враховується вартість  
власного капіталу. Іншими факторами відмінностей є можливі по- 
правки на амортизацію (деякі дослідники вважають, що амортиза-
ція входить до складу EVA, інші – ні), витрати на дослідження  
і розробки, оцінку запасів та ін. EVA представляє залишковий при-
буток, що залишається після вирахування вартості всього капіталу 
(у тому числі власного), тоді як бухгалтерський прибуток визнача-
ється без вирахування вартості власного капіталу [18]. 

Сутність EVA відображає якість управлінських рішень. По- 
стійна додатна величина показника EVA свідчить про збільшення 
вартості компанії, тоді як від’ємна – про її зниження. В основі цих 
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розрахунків закладений принцип перевищення операційного при-
бутку над вартістю капіталу [19]. 

Освоєння використання даної методики – це важливе за-
вдання економічного розвитку, конкурентоспроможності та капіта-
лізації вітчизняних підприємств. 

Метою статті є аналіз особливостей економічної доданої  
вартості підприємств. 

Суть концепції управління вартістю компанії полягає в тому, 
що управління має бути націлене на забезпечення зростання ринко-
вої вартості підприємства, компанії та їх акцій. Тобто всі прагнення 
підприємства, аналітичні методи і прийоми менеджменту мають 
бути спрямовані на досягнення однієї спільної мети: допомогти під-
приємству максимізувати свою вартість, будуючи процес прий-
няття управлінських рішень на ключових факторах вартості.  

Економічна додана вартість є відносно новим показником, 
який використовується для вимірювання результатів діяльності та 
оцінювання вартості групи підприємств. У дослідженнях, здійсне-
них й оприлюднених компанією Stern Stewart, зазначено: «Еконо- 
мічна додана вартість – це єдиний показник, який використовується 
для того, щоб відстежити повністю весь процес створення вартості 
бізнесу. Економічна додана вартість – це не стратегія, а спосіб, за 
допомогою якого ми вимірюємо результати. Існує велика кількість 
факторів вартості, якими необхідно управляти. Але існує лише один 
показник, за допомогою якого можна продемонструвати досягну-
тий успіх. Організації потрібен єдиний всеохоплюючий показник, 
який дозволяє оцінити результати діяльності підприємства і допо-
магає менеджерам збалансувати протиріччя, які виникають у стра-
тегічних цілях. Таким показником є економічна додана вартість» 
[20, с. 32-51]. 

Концепція EVA розроблена в США у 1980-х роках компанією 
Stern Stewart & Co, проте методика, яка становить її основу, є нено-
вою. EVA базується на концепції економічного прибутку (residual, 
economic income), виникнення якої пов’язують з А. Маршаллом. У 
1890-х роках він висунув припущення, що компанія створює вар-
тість для акціонерів тільки якщо вона отримує економічний прибу-
ток. При цьому дослідник акцентував увагу на тому, що при розра-
хунку вартості, яку створює компанія в будь-який період, необхідно 
враховувати не лише операційні витрати, але і витрати на залучення 
капіталу. 
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Економічна додана вартість – це метод вимірювання фінансо-
вого стану підприємства, який вираховує реальний економічний до-
хід. EVA можна розрахувати як різницю між чистим операційним 
прибутком після податків і альтернативною вартістю інвестованого 
капіталу. 

Основна ідея та зміст показника EVA полягають у тому, що 
капітал підприємства має працювати з такою ефективністю, щоб за-
безпечити норму прибутковості, необхідну інвесторам, акціонерам 
або іншим його власникам на вкладений капітал. 

Як наведено вище, показник EVA визначається різницею між 
операційним прибутком після оподаткування і вартістю капіталу, 
який є добутком інвестованого перманентного капіталу та серед-
ньозваженої вартості капіталу. 

Модель економічної доданої вартості розраховується за фор-
мулою 

 
 EVA = NOPAT-WACC×CE,  
 

де NOPAT – чистий прибуток за даними фінансової звітності з ура-
хуванням необхідних коригувань;  

WACC – середньозважена вартість капіталу;  
CE – інвестований капітал.  

Економічна додана вартість виникає на підприємстві в тому 
випадку, якщо за даний період часу вдалося заробити прибуток ін-
вестованого капіталу вищий, ніж норма прибутковості інвестора. 

Розрахунок EVA доцільно здійснювати в 3 етапи: 
1) визначення середньозваженої вартості капіталу; 
2) внесення поправок із показником прибутку та капіталу; 
3) визначення прибутковості інвестованого капіталу, взає-

мозв’язку  дохідності й економічної доданої вартості [21, с. 234-
238]. 

Для обчислення економічної доданої вартості Д. Стерн і 
Б. Стюарт визначили список поправок даних бухгалтерського об-
ліку, який налічує до 154 статей, але з них пропонується використо-
вувати на практиці лише 10-12. Повний список поправок – комер-
ційна таємниця авторів. 

Необхідність таких коригувань пояснюється тим, що до 
складу активів у бухгалтерському обліку не включають ресурси, які 
з точки зору стратегічного управління є елементами капіталу. Це 
можуть бути інвестиції в розвиток інтелектуального капіталу, нав-
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чання персоналу, підвищення рівня загальної інтелектуалізації під-
приємства, а також у рекламу, дослідження та розробки, реструкту-
ризацію бізнесу тощо [22, с. 218-254].  

Використанню цього показника у повному обсязі заважає 
його залежність від змін у вартості капіталу та необхідність для 
його визначення додаткових даних, що не включаються до фінансо-
вої звітності. Особливо це стосується інтелектуального капіталу, 
який у сучасних умовах є визначальним чинником створення та  
зростання вартості, капіталізації та конкурентоспроможності під- 
приємства, але не завжди наводиться у фінансовій звітності.  

Аналіз суті й особливостей економічної доданої вартості  
свідчить, що показник EVA є складнішим за методикою порівняно 
з іншими видами розрахунку доданої вартості, але він точніше  
відображає результат діяльності компанії, підприємства з точки 
зору акціонерів. На відміну від традиційних бухгалтерських показ-
ників, EVA враховує вартість не тільки позикового, але й акціонер-
ного капіталу та доводить, що навіть незначні коливання у вартості 
капіталу можуть спричинити її вагомі зміни. 

Економічна додана вартість характеризує зростання багатства 
акціонерів, тому заходи досягнення мети підприємства щодо підви-
щення рівня EVA можуть бути критерієм винагородження мене-
джерів. На сьогодні понад 300 великих світових компаній, зокрема 
такі відомі транснаціональні корпорації, як AT&T, Coca-Cola, Eli 
Lilly, Quaker Oats, CPX, Siemens, Whirlpool та ін., успішно застосо-
вують економічну додану вартість для визначення загальної капіта- 
лізації, оцінювання результатів діяльності менеджерів та їх винаго-
родження [23, с. 132]. 

Максимізація економічної доданої вартості на підприємстві 
зумовлює максимізацію багатства акціонерів, що є позитивним як 
для акціонерів, так і для менеджерів. Тому економічна додана вар-
тість становить основу для впровадження вартісного управління. 

Існує три варіанти взаємозв’язку показника EVA та поведінки 
власників підприємств [24, с. 3-5]:  

EVA = 0 за умови, що WACC (середньозважена вартість капі-
талу) = ROI (рентабельність інвестицій) і ринкова вартість підпри-
ємства дорівнює балансовій вартості чистих активів. Значної ви-
годи власник при вкладенні коштів не отримає, його виграш дорів-
нює нулю. Ефективність вкладення коштів у підприємство прирів-
нюється до вкладень у банківські депозити;  

EVA > 0 (WACC < ROI) свідчить про зростання ринкової  
вартості підприємства над балансовою вартістю чистих активів, що 
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стимулює подальші наміри внесення власником коштів у підприєм-
ство;  

EVA < 0 (WACC > ROI) означає зменшення ринкової вартості 
підприємства. Власники втрачають вкладений у підприємство капі-
тал за рахунок втрати альтернативної дохідності. 

Переваги показника EVA полягають у такому:  
відображає альтернативний підхід до концепції прибутково-

сті, що означає перехід від розрахунку показника рентабельності ін-
вестованого капіталу у відсотках до вартісного показника, – EVA, 
який відображається у грошових одиницях;  

може використовуватися як інструмент мотивації менеджерів 
підприємства;  

підвищує прибутковість підприємства за рахунок більш  
ефективного використання капіталу та зменшення витрат на його 
залучення.  

Оцінка ефективності підприємств на основі EVA має також  
і ряд недоліків. Після впровадження даної методики на підприєм- 
стві може виникнути ряд труднощів, пов’язаних із необхідністю 
здійснення значних розрахунків та коригувань, що знижують якість 
показника [25]. Практика показує, що залежність винагороди управ-
лінців від зростання показника EVA може призвести до значних ма-
ніпуляцій в оцінці ефективності їх роботи та падіння ринкової вар-
тості бізнесу. 

 
 
Існує декілька способів розрахунку EVA:  
 
 EVA = NOPAT - WACC × IC,  

де NOPAT – чистий операційний прибуток після сплати податків;  
WACC – середньозважена вартість капіталу;  
IC – інвестований капітал;  
 

 EVA = (r - WACC) × IC,  
де r – прибуток на капітал підприємства [3]; 

 
 EVA = (ROI:CE - WACC) × CE,  

де CE – власні оборотні кошти (capital employed).  
 
Якщо показник EVA обраний підприємством як критерій  

оцінки ефективності своєї діяльності, то завдання підприємства по-
лягають у тому, щоб підвищити значення EVA. Як наслідок, для 
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підвищення ефективності діяльності підприємства можуть бути за-
стосовані такі заходи:  

для збільшення прибутку при використанні існуючого обсягу 
капіталу потрібне освоєння нових видів продукції (робіт, послуг), 
освоєння нових ринків (нових сегментів ринку); 

для збільшення обсягу використовуваного капіталу при збе-
реженні прибутку на поточному рівні необхідна ліквідація збитко-
вих або недостатньо прибуткових сфер діяльності;  

для зменшення витрат на залучення капіталу потрібна зміна 
його структури [19; 26].  

Таким чином, визначивши суть показника EVA та основні 
найбільш поширені підходи до його розрахунку, можна дійти вис-
новку, що даний показник – це критерій оцінки прибутковості під-
приємства, який дозоляє власникам управляти інвестованим капіта-
лом. Використання показника EVA сприятиме підвищенню якості 
оцінки ефективності діяльності підприємства. Це підтверджують  
і дані світового рейтингу за 2017 р. найбагатших компаній світу 
(див. таблицю) [27-30]. 

За даними глобального рейтингу найдорожчих світових бре-
ндів у 2017 р. перше місце посіла компанія Amazon (США) –  
150,8 млрд дол. Найбільший інтернет-магазин й один із перших, що 
почав реалізовувати послуги і товари через Інтернет, заснований у 
1996 р. Сьогодні це десятки категорій товарів, що пропонує компа-
нія своїм покупцям. 

Другу сходинку з вартістю бренду 146,3 млрд дол. посідає 
Apple (США) – один із лідерів світової ІТ-індустрії, виробник 
комп’ютерів, ноутбуків, медіаплеєрів та програмного забезпечення. 

Google (США) у 2017 р. посів третє місце, вартість бренду 
склала 120,9 млрд дол. Транснаціональна публічна корпорація 
Google управляє більш ніж 1 млн серверів у центрах обробки даних 
по всьому світу й обробляє більше 1 млрд пошукових запитів.  

З шостого місця у 2016 р. на четверте у 2017 р. піднялася 
Samsung (Південна Корея) – виробник  високотехнологічних ком-
понентів, телекомунікаційного обладнання, побутової техніки,  
аудіо- та відеотехніки.  Капіталізація склала 92,3 млрд дол. 

З дев’ятого на п’яте місце перемістилася одна з найбільших 
та популярних соціальних мереж світу Facebook (США) – 89,7 млрд 
дол. 

На шостій сходинці AT&T (США) – 82,4 млрд дол., компанія 
є найбільшим постачальником бездротового й телефонного зв’язку 
у США. 
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Виробник програмного забезпечення для комп’ютерів, мо- 
більних пристроїв, серверів та ігрових консолей Microsoft (США)з 
п’ятого змістився на дві сходинки і посів сьоме місце. Вартість 
склала 81,2 млрд дол. 

Найбільший оператор зв’язку у США Verizon посів восьме  
місце (62,8 млрд дол.). Компанія була заснована у 2000 р. 

Заснована у 1962 р. величезна роздрібна мережа магазинів, 
супермаркетів, що торгують майже всім, –Walmart (США) з варті-
стю бренду 61,5 млрд дол. посіла дев’яте місце. 

Незмінне з 2016 р. десяте місце залишилося за найбільшим 
комерційним банком Китаю ICBC. Капіталізація 2017 р. склала 59,2 
млрд дол. 

За вартістю капіталізації в даному рейтингу перевага нале-
жить здебільшого високотехнологічним компаніям. 

Аналіз визначення сутності EVA, вартості капіталізації та 
практика світового управління підприємствами підтверджує, що 
значна частина культури компанії, підприємства, організації об- 
умовлена способом вимірювання і винагородження успіху. EVA по-
казує, чи були працівники успішними і чи слід їх винагороджувати, 
а також допомагає управлінцям (менеджерам) гарантувати, що пев-
ний бізнес-підрозділ збільшуватиме вартість компанії, інвестори ж 
можуть використовувати EVA для виявлення суми підвищення  
вартості акцій. Взагалі стабільне поліпшення показника EVA є си-
нонімом підвищення вартості компанії. 

Результати розрахунків за моделлю EVA доцільно використо-
вувати на українських підприємствах для порівняння ефективності 
альтернативних проектів, господарських операцій підприємства, з 
прогнозною метою або для потреб стратегічного планування. Роз-
рахунок EVA надає керівникам підприємств необхідну інформацію 
щодо можливості вплинути на прибутковість власного бізнесу.  

Висновки. Аналіз сутності та особливостей економічної дода-
ної вартості, а також методів розвитку і забезпечення високої дода-
ної вартості підприємств довів переваги визначення EVA, що дозво-
ляє власникам управляти інвестованим капіталом, сприяє підви-
щенню якості оцінки загальної ефективності діяльності та капіталі-
зації підприємства. За даними Глобального рейтингу найдорожчих 
світових брендів у 2017 р. перше місце посіла компанія Amazon 
(США) – 150,8 млрд дол., друге– Apple (США) з вартістю бренду 
146,3 млрд дол., третє – Google (США) – 120,9 млрд дол. Незмінне 
з 2016 р. десяте місце залишилося за найбільшим комерційним бан-
ком Китаю ICBC– 59,2 млрд дол.  
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У результаті аналізу рейтингу 10 найдорожчих світових ком-
паній 2017 р. розраховано тренд за рівнем зміни вартості у співвід-
ношенні до 2016 р., а також виявлено, що за вартістю капіталізації 
(визначеної за допомогою інструментарію EVA) у даному рейтингу 
перевага належить здебільшого високотехнологічним компаніям. 

Модель розрахунку EVA можна використовувати на будь-
якому підприємстві, не має значення чи це світова високотехноло-
гічна компанія, чи вітчизняні середні та великі промислові підпри-
ємства. Її впровадження дозволить підвищити відповідальність ке-
рівників вищої та середньої ланок, управлінського персоналу за 
прийняття рішень, зменшити кількість конфліктних ситуацій між 
підрозділами підприємства, оскільки вони прагнутимуть досягти 
єдиної мети підприємства – максимізації вартості бізнесу, а також 
надасть змогу керівництву підприємства мати більш точне уявлення 
про економічну ефективність і доцільність подальшого розвитку 
того чи іншого напряму виробництва. 

Оскільки модель EVA передбачає платоспроможність капі-
талу, то фахівцям зі збуту на підприємствах слід щомісяця нарахо-
вувати відсотки на залишок коштів у дебіторській заборгованості, а 
фахівці з поставок (менеджери-логісти) мають оплачувати певний 
відсоток вартості сировини і готової продукції, що знаходиться на 
складі. 

Показники розрахунку EVA використовуються для різних 
процесів діяльності підприємства: зростання продажів і ринкової 
частки обговорюються при формулюванні стратегії підприємств; 
чиста теперішня вартість або внутрішня норма дохідності розрахо-
вуються при аналізі потенційних інвестицій; прибуток і прибуток у 
розрахунку на акцію враховуються при аналізі перспектив погли-
нання між підприємствами, компаніями; прибуток від діяльності 
використовується при визначенні розміру оплати праці. Освоєння 
моделі EVA забезпечить спільну мову керівників і співробітників у 
рамках виробничої діяльності на підприємствах. 

Перспективи подальших досліджень мають бути спрямовані 
на визначення впливу інтелектуального капіталу, інтелектуальних 
ресурсів, інтелектуалізації, інноваційної мотивації у складі доданої 
вартості на забезпечення підвищення інвестиційної активності віт-
чизняних підприємств. 
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СУТНІСТЬ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ 

 
Людські ресурси, безперечно, виступають основою для ефек-

тивного функціонування як вітчизняних підприємств, так і всієї на-
ціональної економіки. Саме від якості управління ними та їх вико-
ристання залежить розвиток інноваційної діяльності в країні, ефек-
тивність державного управління, формування конкурентоспромож-
ної держави. Усі ці чинники свідчать про важливість формування 
системи управління людськими ресурсами на основі проблемно-
орієнтованого підходу.  

Економічна нестабільність, довготривалі трансформаційні 
процеси, що відбуваються у всіх сферах життя суспільства країни, 
призводять до зміни рівня життя населення, відпливу інтелектуаль-
ного потенціалу з країни, талановитої молоді, браку фахівців про-
мислових професій та інших проблем у сфері менеджменту люд- 
ських ресурсів на всіх рівнях управління (від національної еконо-
міки в цілому до діяльності підприємства або окремого домогоспо-
дарства). Важливим і необхідним у даній ситуації є вплив держави 
на процеси розвитку людських ресурсів, мотивування вітчизняних 
підприємств до створення нових робочих місць для зниження рівня  
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безробіття, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників. 
На національному, регіональному та мікрорівнях вирішення про-
блем розвитку людських ресурсів потребує формування проблемно-
орієнтованої системи управління людськими  ресурсами.  

Питання сутності терміна «людські ресурси» розглянуто в ро-
ботах таких учених, як М. Армстронг, Д. Богиня, О. Грішнова,  
А. Гривнак, І. Грузіна, Н. Корнеліус, Л. Лазоренко, О. Левицька, 
Е. Лібанова, Г. Назарова, С. Сардак, Т. Шульц. Сутність категорії 
«проблема» досліджують П. Гайденко, О. Даниленко М. Кизим, 
С. Лебедєв, В. Марцин, Н. Міценко, В. Притков, А. Сафонов, О. Ти-
щенко. Однак, незважаючи на значний інтерес науковців до пошуку 
дієвих методів управління людськими ресурсами, потребує подаль-
ших наукових досліджень питання формування єдиної системи уп-
равління людськими ресурсами на основі проблемно-орієнтованого 
підходу.  

Метою статті є дослідження сутності понятійно-терміноло- 
гічного апарату проблемно-орієнтованої системи управління люд-
ськими ресурсами, визначення взаємозв'язків і залежності даних  
термінів і доцільності їх застосування в умовах трансформаційних 
процесів в Україні. 

Управління людськими ресурсами є складним динамічним 
процесом, пов’язаним із появою проблем на різних рівнях управ-
ління, які призводять до зниження соціально-економічного рівня 
розвитку. Отже, актуалізується необхідність розробки механізмів із 
дієвими методами й інструментами управління, здатними превен- 
тивно і вчасно вирішувати існуючі та нівелювати можливі про-
блеми в системі управління людськими ресурсами. 

Перед тим, як визначитися з розумінням проблемно-орієнто-
ваної системи управління людськими ресурсами, доцільно розгля-
нути сутність категорій «проблема» і «людські ресурси», що роз- 
глядаються на трьох рівнях управління: макрорівень (робоча сила, 
трудовий потенціал), мезо- та мікрорівнях − людські ресурси регі-
ону, галузі та підприємства відповідно (персонал, кадри).  

Визначення сутності проблемно-орієнтованої системи управ-
ління людськими ресурсами доцільно починати з морфологічного 
аналізу його складових. 

Так, проблема походить від грецького «problema», що до- 
слівно означає перешкоду, складність, завдання [14]. І перші вчення 
стосовно проблеми, а також підходи до розуміння природи про-
блеми в науці розглядалися ще Аристотелем у ІV ст. до н.е. Згідно 
з ними проблема – це: а) ускладнення у мисленні;  б) предмет спору; 
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в) знання про незнання [9]. Після цього дане питання, яке є ключем 
будь-якого дослідження, аналізувалося багатьма вченими, серед 
яких як «науковці-класики» (Ф. Бекон, А. Вайтхед, Р. Декарт,  
К. Поппер та ін.), так і фахівці в різних галузях знань (філософія, 
релігія, економіка, менеджмент, психологія та ін.). Однак єдиного 
погляду щодо сутності «проблеми» не існує. У зв’язку з цим акту- 
альним є аналіз даного поняття в контексті питання проблеми в уп-
равлінні людськими ресурсами.  

Згідно з Філософським енциклопедичним словником про-
блема − це об’єктивно виникле у процесі розвитку пізнання питання 
або цілісний комплекс питань, вирішення яких має істотний прак-
тичний або теоретичний інтерес [14]. 

У словнику основних термінів С. Лебедєва «Філософія на-
уки» проблема трактується як суттєве питання, що має суттєве тео- 
ретичне та практичне значення, для вирішення якого наявного 
знання або недостатньо, або можливість його використання є да-
леко неочевидним [6]. 

Вікіпедія наводить визначення проблеми з точки зору ситуа-
ції,  що потребує активних дій і є спонукальним чинником для дія-
льності людини (досліджень, проектування та виконання), щоб лік-
відувати наслідки чи запобігти їх виникненню [8]. 

У Сучасному філософському словнику проблема тлума-
читься як атрибут людського буття та діяльності, який проявляється 
як ускладнення в її продовженні, що потребує осмислення, рефлек-
сії [13]. 

Оригінальне визначення проблеми наведено в енциклопедії 
епістемології та філософії науки: «поняття, яке суттєвим чином ха-
рактеризує наукову та особливо філософську рефлексію»  [15]. Від-
повідно до тлумачного словника живої великоруської мови В. Даля 
під проблемою розуміється завдання, питання, загадка, те, що за-
пропоновано для вирішення, на наукове рішення [5]. С. Ожегов ви-
значає проблему як складне питання, завдання, яке потребує вирі-
шення, дослідження [7]. 

У Великому енциклопедичному словнику проблема тракту-
ється в широкому розумінні як складне теоретичне або практичне 
питання, яке потребує вивчення, вирішення [1]. Таке саме визна-
чення наводиться у словнику іноземних слів [12]. 

В. Притков наполягає на тому, що, незважаючи на велику кі-
лькість трактувань терміна «проблема», існує певна помилка, дже-
релом якої є некритичне запозичення філософами формулювань, за-
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пропонованих нашими видатними філологами, укладачами тлумач-
них словників. У зв’язку з цим «проблема – це не питання, а  
завдання». Тобто для поняття «проблема» «родовим виступає по-
няття «завдання», а завдання зводиться до питання. Адже з дитячих 
років відомо нам, що будь-яка шкільне завдання має, окрім питання 
(яке може бути замінено приписанням) ще, як мінімум, дві необ-
хідні частини: вихідні дані та умови, без яких питання «повисає в 
повітрі», не має сенсу. Це логіко-семантичний аргумент» [9, с. 45].  

П. Гайденко наводить історико-науковий аргумент, який по-
лягає в тому, що древньогрецькі математики «теоремам» (завдан-
ням на доказ) протиставили «проблеми» (завдання на побудову за 
допомогою циркуля та лінійки) [3]. 

Великий енциклопедичний словник містить таке визначення 
проблеми: це суперечлива ситуація, яка виступає у вигляді проти- 
лежних позицій у поясненні будь-яких явищ, об’єктів, процесів та 
потребує адекватної теорії для її вирішення [1]. 

Дефініція наукової проблеми розглядається в ряді словників 
та наукових публікацій, присвячених питанням філософії та осно-
вам наукових досліджень. Так, наприклад, А. Сафонов визначає на-
укову проблему як «сукупність нових, діалектично складних теоре-
тичних або практичних питань, які суперечать існуючим знанням 
або прикладним методам у науці та потребують вирішення за допо-
могою наукових досліджень» [10].  

В. Горбунова формулює сутність наукової проблеми як  
«чітко окреслене коло питань (чому? яким чином? за яких умов?..), 
яке охоплює основну ідею та загальне спрямування дослідження» 
[4]. Дане визначення проблеми дозволяє застосовувати її для управ-
ління людськими ресурсами. 

У таблиці подано результати морфологічного аналізу катего-
рії «проблема» з виокремленням її ключових складових. 

Таким чином, з урахуванням вищенаведених визначень мо-
жна дійти висновку про те, що «проблема» є завданням, яке виникло 
за рахунок недостатності наявного знання або досвіду, але через 
своє теоретичне або практичне значення потребує дослідження та 
вирішення. 

Наступною категорією для аналізу є людські ресурси. 
Так, відповідно до джерела [2] людські ресурси – «це люди, 

які становлять робочу силу тієї чи іншої організації, бізнес-сектору 
або економіки. 
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Змістовне  визначення людських ресурсів на макрорівні надає 
С. Сардак: «сукупність людей, які здійснювали, здійснюють та мо-
жуть здійснювати процеси життєдіяльності та є носіями здатності 
до існування й суспільної цінності» [11]. 

Вибір саме цього поняття для системи категорій викликано 
приналежністю до нової наукової парадигми управління люд- 
ськими ресурсами, а також охопленням усіх рівнів управління.  

Ще однією важливою категорією, що має безліч трактувань у 
науковій літературі, є «управління». Контент- і морфологічний ана-
ліз дозволив визначити кількість компонент поняття, згадувань, а 
також навантаження (рис. 1), що дає можливість ураховувати його 
у тлумаченні категорії «проблемно-орієнтована система управління 
людськими ресурсами». 

Рис. 1. Навантаження компонент категорії «управління» 
 

Чим більше навантаження компоненти, тим частіше зустріча-
ється слово чи словосполучення у масиві визначень. 

За подібною схемою проаналізовано низку визначень поняття 
«система», важливими компонентами якого є «сукупність елемен- 
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тів», «відносини між елементами системи», «цілісність», «вирі-
шення проблем» та ін. (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Навантаження компонент категорії «система» 
 

Для науково обґрунтованого визначення понять «проблема», 
«управління», «система» використовується контент- і морфологіч-
ний аналіз визначень на основі дослідження літературних джерел  
і словників, що дає змогу визначити вагомість компонент поняття, 
кількість згадувань у масиві його визначень. 

Уточнено сутність категорії «проблема в управлінні люд- 
ськими ресурсами», яка являє собою теоретичне або практичне  
завдання (задачу) стосовно ефективного використання людських 
ресурсів за рахунок отримання нового знання та досвіду у сферах їх 
найму, адаптації, розвитку, мотивації, створення сприятливих умов, 
упровадження корпоративної культури та забезпечення лояльності 
за допомогою наукової рефлексії та активних практичних дій і до- 
сліджень. 

На основі аналізу дефініцій «людські ресурси», «проблеми», 
«управління», «система», а також логічного аналізу уточнено по-
няття «проблемно-орієнтована система управління людськими ре-
сурсами», яка являє собою відкриту динамічну нелінійну адаптивну 
сукупність управлінських дій і впливів, спрямованих на вирішення 
теоретичних або практичних завдань (задач) стосовно ефективного 
використання людських ресурсів за рахунок отримання нового 
знання та досвіду у сферах їх найму, адаптації, розвитку, мотивації, 
створення сприятливих умов, розвитку певної культури та забезпе-
чення лояльності за допомогою наукової рефлексії та активних 
практичних дій і досліджень. 
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Висновки. Визначення категоріального апарату системи уп-
равління людськими ресурсами на основі проблемно-орієнтованого 
підходу дозволить обґрунтувати:  

складові проблемно-орієнтованої системи управління люд- 
ськими ресурсами; 

систему часткових показників для розробки методичного під-
ходу до оцінки стану проблемно-орієнтованої системи управління 
людськими ресурсами. 

Це дозволить виявити проблеми в управлінні людськими ре-
сурсами на всіх рівнях управління та обґрунтувати раціональний ін-
струментарій для їх нівелювання. 

Особливості управління людськими ресурсами в Україні на 
основі синергетичної парадигми і парадигми управління людсь-
кими ресурсами, а також нормативно-правового забезпечення й ін- 
ституціонального середовища визначають такі заходи подолання 
проблем управління людськими ресурсами на макро- і мезорівнях: 

1) удосконалення нормативно-правової бази за рахунок упро-
вадження нового трудового кодексу та його узгодження з іншими 
нормативними документами у трудовій сфері (Закони України «Про 
заробітну плату», «Про професійні спілки, їх права та гарантії дія-
льності», «Про колективні договори» та ін.). Це дозволить створити 
правові передумови легітимної взаємодії суб’єктів соціально-тру-
дових відносин з метою досягнення балансу їх інтересів з урахуван-
ням можливих прав і обов’язків; 

2) податкова підтримка та стимулювання соціально-трудових 
відносин (у питаннях оплати праці, податкових канікул для малого 
та середнього бізнесу, спрощення процедури сплати податків та по-
дання звітності тощо) з метою зменшення тіньового сегменту ринку 
праці та працевлаштування; 

3) реалізація пенсійної реформи, яка передбачає зменшення 
частки обов’язкового державного страхування, визначення опти- 
мального пенсійного віку, що відповідає українським реаліям, і 
створення гарантій для розвитку корпоративних пенсійних фондів; 

4) координація взаємодії центрів зайнятості з роботодавцями 
у сфері підготовки та перепідготовки фахівців, формування пере-
ліку професійних вимог до осіб, які активно шукають роботу. Це 
дасть змогу зменшити час перебування безробітних на обліку в цен-
трах зайнятості та більш ефективно використовувати бюджетні  
кошти, а роботодавцю − скоротити час та відповідно витрати на по-
шук і відбір кандидатів на вакантну посаду; 
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5) надання різноманітних пільг для підприємств, які створю-
ють нові робочі місця, що стимулюватиме не тільки зменшення ті-
ньового ринку, але і розвиток малого підприємництва. 

З точки зору мікрорівня в умовах динамічності трудових від-
носин між найманим працівником і роботодавцем у зв’язку з необ-
хідністю адаптації до зовнішніх змін доцільним є формування про-
блемно-орієнтованої системи управління людськими ресурсами, за-
снованої на відповідному підході, який, у свою чергу, передбачає 
гнучкість мислення, уміння своєчасно приймати управлінські рі-
шення з використанням наявних ресурсів, щоб відповідати новим 
умовам і правилам «економічної гри». Адже вміння вирішувати 
проблеми є однією з ключових складових управлінської компетен-
тності.  

Подальші наукові дослідження спрямовані на розробку мето-
дичних засад оцінки стану системи управління людськими ресур-
сами з використанням проблемно-орієнтованого підходу.  
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ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВ-
НОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  

НА ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
Економічний розвиток України залежить від ефективності 

функціонування сфери матеріального виробництва, в галузях якої 
створюється національний дохід. Раціональне використання основ-
них засобів та виробничих потужностей підприємства сприяє поліп-
шенню всіх техніко-економічних показників, зокрема збільшенню 
виробництва продукції, зниженню її собівартості, трудомісткості 
виготовлення. Від стану й ефективності використання основних за-
собів залежать кінцеві результати господарської діяльності підпри-
ємства. Основні засоби як головний елемент матеріально-технічної 
бази відіграють значну роль у виробничо-господарській діяльності 
підприємства та мають використовуватися раціонально й ефекти-
вно. Тому робота в напрямі підвищення ефективності використання 
основних засобів підприємства є актуальною і виступає одним з ос-
новних питань у сучасних умовах мінливої економічної ситуації в 
державі. 

© К.Г. Рябикіна, 2017 
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Проблематика оцінки ефективності використання основних 
засобів підприємства розглядається в роботах багатьох вітчизняних 
учених: М. Білика, М. Болюха, Н. Бондара, М. Грещака, М. Гераси-
мчука, В. Мельника, В. Меца, О. Павловської, С. Покропивного,  
Г. Савицької [1-9]. 

Значний внесок у розробку теоретичних засад використання 
основних засобів й управління ними зробили такі науковці, як 
Н. Бобко, Б. Грабовецький, Н. Гуляєва, Н. Дєєва, Б. Кругляк, 
Л. Омельченко, В. Подольська, О. Сьомко, С. Черниш, Ю. Яшан 
[10-19] та ін. Отримані ними результати багаторічних теоретичних 
і практичних розробок мають велике значення для розвитку й удо-
сконалення вітчизняної теорії обліку та оцінки використання ос- 
новних засобів підприємства. 

Завдання формування й оцінки результатів використання ос-
новних засобів підприємства, незважаючи на велику кількість на- 
укових праць, вирішені недостатньо комплексно з точки зору  
наукового узагальнення та систематизації поглядів на їх функціону-
вання в умовах ускладнення господарських зв’язків. Сучасні під-
ходи до формування та використання основних засобів підприєм- 
ства мають здебільшого фрагментарний характер у контексті інно-
ваційного розвитку, ефективності використання основних засобів 
та їх складових і не враховують галузевих особливостей гірничо-
збагачувальних підприємств. Усе це зумовило вибір напряму теми 
дослідження та його мету. 

Метою статті є оцінка використання та визначення шляхів 
підвищення ефективності основних засобів гірничо-збагачуваль-
ного підприємства. 

Тенденції сучасного економічного розвитку Україні підвищу-
ють рівень відповідальності суб’єктів господарювання за результа-
тами своєї діяльності, які значною мірою залежать від забезпечення 
основними засобами, їх технічного стану й ефективності викорис-
тання. 

Основні засоби – це активи підприємства, які мають вартісну 
оцінку, не втрачають матеріально-речової форми в процесі експлу-
атації, використовуються у процесі виробництва більше одного 
року або операційного циклу, переносять свою вартість у вигляді 
амортизаційних відрахувань на новостворений продукт, викорис-
тання яких, як очікується, принесе підприємству певну економічну 
вигоду. 

З точки зору економіки, основні засоби являють собою час-
тину майна підприємства, яка використовується як засоби праці при 
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виробництві продукції (робіт, послуг) або для управлінських потреб 
підприємства та очікуваний строк корисного використання (експлу-
атації) яких із дати введення в експлуатацію становить понад один 
рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік) [20; 21]. 

Основні засоби підприємства у вартісному вираженні є кош-
тами, які обліковуються в системі бухгалтерської звітності підпри-
ємства [22]. Законом України від 17 липня 2015 року № 655-VIII 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо змен-
шення податкового тиску на платників податків» [23] змінено гра-
ничну вартість матеріальних активів, які можуть бути віднесені до 
основних засобів при здійсненні податкового обліку.  

Згідно з визначенням Податкового кодексу України основні 
засоби – це матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копа-
лин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, не-
завершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загаль-
ного користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних 
активів, вартість яких не перевищує 6000 гривень, невиробничих 
основних засобів), що призначаються платником податку для вико-
ристання в господарській діяльності платника податку, вартість 
яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв’язку з 
фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного ви-
користання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію ста-
новить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за 
рік) [24]. 

Основні засоби є активним елементом процесу виробництва 
на підприємстві та при правильному, ефективному їх використанні 
не тільки забезпечують створення продукції (робіт, послуг), але  
і сприяють поліпшенню умов праці працівників. 

Залежно від призначення основні засоби підприємства поді-
ляються на основні виробничі та основні невиробничі. 

На структуру основних засобів підприємства впливають роз-
міри підприємства, методи організації виробничого процесу (пото-
ковий, партіонний, індивідуальний), а також типи організації ви- 
робництва, до яких належать масове, серійне, одиничне виробни- 
цтво. На підприємствах будь-якої галузі з переважанням індивіду- 
альної та дрібносерійної продукції частка машин й устаткування у 
вартості основних засобів знижується, а на підприємствах тієї самої 
галузі, що випускають переважно середньо- та великосерійні ви-
роби, ця частка підвищується. 

Гірничо-збагачувальні підприємства були та залишаються 
ключовим сектором промисловості України, що тісно пов’язані з ін- 
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шими галузями вітчизняної економіки. Сьогодні внаслідок украй 
несприятливої кон’юнктури на світових ринках збуту та усклад-
нення внутрішньої політичної ситуації вони опинилися у надзви-
чайно складному становищі. За даними Державної служби статис-
тики українські металурги в 2015 р. скоротили виплавку сталі на 
11% – до 11,237 млн т. Водночас виробництво прокату чорних ме-
талів – базового продукту в структурі національного експорту – то-
рік знизилося на 17% – до 11,945 млн т. Окрім того, протягом 
2015 р. в Україні було вироблено 21,861 млн т чавуну, що на 12% 
менше. Випуск залізорудних неагломерованих концентратів у 
2015 р. становив 66,814 млн т, що на 2% менше показника поперед-
нього року. Виробництво підготовленої сировини (агломерат, око-
тишi) порівняно з 2014 р. скоротилося на 8% та становило 
55,291 млн т [25]. 

Таке відчутне падіння галузевих виробничих показників 
пов’язане із загальним скороченням промислового виробництва, 
посиленням конкуренції на експортних ринках. I без того вузький 
внутрішній ринок споживання металу ще більше скоротився. Окрім 
того, в ряді провідних економік світу (перш за все у Китаї) уповіль-
нилося економічне зростання. Через це скоротилося споживання 
сталі та, як наслідок, споживання залізорудної сировини. Усі ці  
фактори негативно впливають на показники роботи вітчизняних 
підприємств. 

Збитковість металургійних підприємств (за фінансовим ре-
зультатом до оподаткування) у 2015 р. сягнула 31,2 млрд грн порів-
няно зi збитками 2014 р. у сумі 23,7 млрд грн [26]. Зростання експо-
ртної виручки у гривневому еквіваленті внаслідок девальвації наці-
ональної валюти було значною мірою нівельовано зростанням собі-
вартості, а також значним збільшенням кредиторської заборговано-
сті за валютними кредитами. 

Підприємства ГМК України є одними з ключових постачаль-
ників валюти до країни. Сучасний стан ринку металу та спад ви- 
робництва з призвели до скорочення валютних надходжень до Ук-
раїни. Подальше зростання собівартості призведе до ще більшого 
скорочення виробництва металу та валютних надходжень, погір-
шить соціальну ситуацію, знизить податкові надходження. 

Значна кількість підприємств, передусім гірничо-металургій-
ного комплексу, які на сьогодні мають значно зношені основні за-
соби, потребують інвестиційних вкладень. Тому у процесі операцій-
ної діяльності гірничо-збагачувальні комбінати мають здійснювати 
постійно відновлюваний цикл формування інвестиційних коштів на 
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підтримання продуктивності, ефективності використання основних 
засобів на базі впровадження інноваційних рішень [27]. 

Вкладення капіталу в основні засоби підприємства передба-
чає відволікання його з обороту на тривалий час та «заморожу-
вання» у вигляді матеріальних активів. Обираючи серед альтерна-
тивних варіантів інвестування та надавши перевагу вкладенням в 
основні засоби, підприємство очікує на певні економічні вигоди, рі-
вень яких підтвердив би доцільність обраного напряму інвесту-
вання. 

З метою вирішення даної проблеми необхідно: 
оцінити ефективність використання основних засобів у звіт-

ному періоді; 
виконати порівняльний аналіз показників ефективності звіт-

ного періоду з попередніми та аналогічними показниками спорідне-
них підприємств або середніми по галузі чи виду економічної дія-
льності; 

виявити проблемні питання, резерви підвищення ефективно-
сті використання основних засобів на підприємстві; 

розробити систему заходів щодо підвищення ефективності 
використання основних засобів. 

Проблема підвищення ефективності використання основних 
засобів та виробничих потужностей підприємств посідає центра-
льне місце в період становлення ринкового механізму господарю-
вання. Від її вирішення залежить місце підприємства в системі  
ринкових відносин, його фінансовий стан, рівень конкурентоспро-
можності тощо. Підвищення ефективності використання основних 
засобів є важливим чинником зростання ефективності діяльності 
підприємства [28]. 

Підвищення рівня використання основних засобів дозволяє: 
збільшити обсяг виробництва продукції, яка користується по-

питом, без додаткових капітальних вкладень; 
зменшити витрати в розрахунку на одиницю продукції, що за-

безпечує підвищення прибутковості; 
зменшити втрати від техніко-економічного старіння машин й 

устаткування; 
прискорити процес оновлення основних засобів, а також  

темпи зростання продуктивності праці; 
знизити негативний вплив на навколишнє середовище. 
Заходи щодо підвищення ефективності використання основ-

них засобів підприємства можна згрупувати за двома напрямами: 
інтенсивним та екстенсивним. 
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Інтенсивний напрям підвищення ефективності використання 
основних засобів охоплює такі заходи: 

удосконалення структури основних засобів підприємства; 
технічне переозброєння підприємства; 
механізація та автоматизація виробництва; 
оптимізація структури виробничого обладнання (ліквідація 

проблемних місць); 
удосконалення технологічних процесів; 
ліквідація проблемних місць у виробничому процесі; 
скорочення тривалості виробничого циклу; 
комплексне використання та поліпшення якості сировини; 
застосування прогресивних форм організації виробництва та 

праці; 
забезпечення максимального завантаження виробничої по- 

тужності підприємства; 
підвищення професійно-кваліфікаційного рівня персоналу, 

який обслуговує об’єкти основних засобів тощо. 
Заходи екстенсивного напряму: 
скорочення простоїв устаткування внаслідок підвищення яко-

сті ремонтного обслуговування, своєчасного забезпечення основ-
ного виробництва висококваліфікованим персоналом, сировиною, 
матеріалами, паливом, напівфабрикатами; 

підвищення коефіцієнта змінності роботи устаткування; 
зменшення кількості непрацюючого устаткування тощо. 
Серед напрямів підвищення ефективності використання ос- 

новних засобів на підприємствах чільне місце має бути відведене 
заходам щодо поліпшення їх екстенсивного використання. Зокрема, 
важливе значення має надаватися насамперед заходам щодо підви-
щення змінності роботи устаткування. Підвищення змінності ро-
боти устаткування є важливим фактором зростання обсягів вироб-
ництва продукції та зростання ефективності використання основ-
них засобів. 

Разом із технічними та організаційними факторами важливу 
роль у підвищенні ефективності використання основних засобів ма- 
ють відігравати фактори матеріального стимулювання працівників 
підприємства. Менеджмент підприємств повинен розробляти і по- 
стійно вдосконалювати механізми матеріального стимулювання 
працівників підприємства, діяльність яких сприяє виявленню та ор-
ганізації використання резервів підвищення ефективності основних 
засобів. 
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Кожна галузь має свою структуру основних виробничих засо-
бів, яка характеризує її виробничо-технічні особливості. Усеред-
нену структуру основних виробничих засобів промисловості наве-
дено в табл. 1. 

Для гірничорудної промисловості характерна велика питома 
вага вартості будівель, споруд і передавальних пристроїв у загаль-
ній вартості основних виробничих засобів. На різних підприємствах 
однієї і тієї самої галузі структура основних виробничих засобів не-
однакова та відображає певні особливості підприємства – його ви-
робничий профіль, технічний рівень, технологічні особливості, сту-
пінь концентрації виробництва. 

Таблиця 1 
Структура основних виробничих засобів 

промисловості України, %[26] 

 
Галузь 

Будівлі, 
споруди 
та переда-
вальні 
пристрої

Машини 
та облад-
нання 

Транс- 
портні  
засоби 

Інстру-
менти, 
при-

лади, ін-
вентар

Інші 

Транспортне 
машинобуду-
вання 41,11 52,88 2,00 1,03 2,98
Автомобільна 
промисловість 49,91 39,14 4,36 1,03 5,56
Металургійна 
промисловість 42,27 49,43 5,24 1,29 1,77
Гірничорудна 
промисловість 59,71 28,77 10,33 0,64 0,55
Легка промис-
ловість 71,25 25,64 1,11 0,91 1,09

 
Гірничо-збагачувальні підприємства забезпечують потреби 

металургійної галузі в сировині та належать до гірничо-збагачува-
льного комплексу, який включає підприємства з видобутку та зба-
гачення залізних руд, а також виробництва концентрату, агломе- 
рату та обкотишів. Він охоплює такі підприємства: ПрАТ «Північ-
ний ГЗК», ПАТ «Південний ГЗК», ПрАТ «Центральний ГЗК», 
ПрАТ «Інгулецький ГЗК», ПрАТ «Полтавський ГЗК», ПрАТ «Кри-
ворізький залізорудний комбінат», ПрАТ «Євраз Суха Балка» та ін. 
Останні два підприємства здійснюють видобуток руди та її реаліза-
цію, а інші – видобуток і переробку залізної руди на готову про- 
дукцію (концентрат, агломерат, обкотиші). 



82 

Так, на гірничо-збагачувальних підприємствах частка пасив-
ної частини основних виробничих засобів значно нижча, ніж на під-
приємствах із підземним способом видобутку, а питома вага актив-
ної частини майже в два рази більша. 

Поліпшення структури основних виробничих засобів у гірни-
чій промисловості може бути досягнуте впровадженням комплекс-
ної механізації та автоматизації процесів на шахтах, кар’єрах, зба-
гачувальних фабриках; застосуванням більш досконалих способів 
проведення гірничих робіт, індустріальних методів будівництва, 
ступеня концентрації робіт. 

Зміну показника фондовіддачі на підприємствах гірничо-зба-
гачувального комплексу Кривбасу за 2012-2016 рр. наведено на ри-
сунку. 

 

 
Рисунок. Динаміка фондовіддачі основних засобів гірничо-збагачу-

вальних комбінатів Кривбасу за 2012-2016 рр. 
 
Найбільших позитивних змін зазнав показник фондовіддачі у 

ПрАТ «Центральний ГЗК» упродовж 2014-2015 рр.  
У ПрАТ «Інгулецький ГЗК» та ПрАТ «Північний ГЗК» за до-

сліджуваний період фондовіддача мала тенденцію до зменшення, 
що є негативним проявом у діяльності підприємств. 

Темпи зміни фондовіддачі основних засобів гірничо-збагачу-
вальних комбінатів Кривбасу за 2012-2016 рр. наведено в табл. 2. 

За результатами розрахунків (див. табл. 2) можна зробити ви-
сновок, що загалом на гірничо-збагачувальних комбінатах спосте-
рігається зниження значення показника фондовіддачі впродовж до-
сліджуваного періоду. Лише у ПАТ «Південний ГЗК» у 2016 році 
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значення фондовіддачі зросло на 36,84%, а у ПрАТ «Північний 
ГЗК» у 2015 році – на 5,1%. Часткове зростання показника відбу-
лося в 2013 році, а саме у ПАТ «Південний ГЗК» – на 17,34% та у 
ПрАТ «Північний ГЗК» – на 25,03%. У всіх інших випадках відбу-
лося зниження рівня ефективності використання основних засобів. 

 
Таблиця 2 

Темпи зміни фондовіддачі основних засобів гірничо-збагачуваль-
них комбінатів Кривбасу за 2012-2016 рр., % 

Підприємство 

Темпи приросту фондовіддачі 
основних засобів 

ланцюгові за роки базисні 
за роки 

2012/ 
2011 

2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

2016/
2011 

ПрАТ «Центральний ГЗК» -22,22 -25,67 470,04 -3,99 -77,90 -30,06
ПАТ «Південний ГЗК» -18,51 17,34 -7,71 13,28 36,89 36,84
ПрАТ «Північний ГЗК» -37,28 25,03 -41,17 5,10 14,11 -44,67
ПрАТ «Інгулецький ГЗК» -37,38 -12,50 -6,63 -32,06 6,57 -62,96

 
Вартість основних засобів також змінювалась упродовж до- 

сліджуваного періоду (табл. 3). 
 

Таблиця 3 
Динаміка вартості основних засобів гірничо-збагачувальних 

комбінатів Кривбасу за 2012-2016 рр., тис. грн 

Підприємство 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Абсолютна 
зміна варто-
сті основ-
них засобів 
за 2011-
2016 рр. 

ПрАТ «Централь-
ний ГЗК» 3223345 3147577 4922603 954782 1035577 5094567 1871222 

ПАТ «Південний 
ГЗК» 4001664 3757638 3577173 4142837 3928712 3966854 -34810

ПрАТ «Північний 
ГЗК» 7352883 9176789 8542728 13678528 13799875 13705894 6353011 

ПрАТ «Інгулець-
кий ГЗК» 4361040 6506394 6626622 8940619 10461594 11449166 7088126 

 

Вартість основних засобів у ПАТ «Південний ГЗК» за 2011-
2016 рр. зменшилася на 34810 грн. На інших підприємствах галузі 
спостерігається тенденція зростання досліджуваного показника. 
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Висновки.  Встановлено, що загалом на підприємствах гір-
ничо-збагачувального комплексу зміна вартості основних засобів 
не проявляє себе як стійка тенденція розвитку, а має характер ко- 
ливного процесу, який то уповільнюється, то прискорюється як убік 
зростання, так і вбік зменшення. 

Однак основні засоби підприємства, зокрема, їх активна час-
тина, потребують постійної організації та управління процесами їх 
формування, використання і розвитку, на що і мають бути спрямо-
вані зусилля керівного складу та колективів працівників усіх гір-
ничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу. 

Будь-який комплекс заходів щодо поліпшення використання 
основних засобів, що розробляється у всіх ланках менеджменту під-
приємства, має передбачати забезпечення зростання обсягів вироб-
ництва продукції та рівня її конкурентоспроможності за рахунок 
більш повного й ефективного використання внутрішньогосподар- 
ських резервів та активної їх частини, підвищення коефіцієнта змін-
ності, ліквідації простоїв, підвищення кваліфікації робітників, які 
обслуговують машини, механізми, агрегати та інші види гірничо-
збагачувального обладнання, освоєння нових прогресивних видів 
обладнання, розгляду можливостей модернізації технологічних 
схем для виробництва товарної продукції з якістю більше 67% та 
наступної інтенсифікації виробничих процесів. 
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У 2014 р. Україна та Євросоюз підписали Угоду про асоці- 

ацію. Для українського виробника це означає збільшення можли- 
востей розширення ринків збуту продукції за рахунок європей- 
ського ринку. Доступ на цей ринок висуває нові вимоги до якості та 
стандартизації продукції. Світовий досвід свідчить, що лізинг ви-
ступає потужним механізмом зростання конкурентоспроможності 
підприємств, підвищення стандартів якості продукції та ефективно-
сті виробництва. Лізинг у світі є одним із найпоширеніших методів 
фінансування технічного переоснащення. 
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В Україні роль і значення лізингових послуг об'єктивно зрос-
тають, хоча і дуже повільними темпами. Тим не менш у більшості 
малих і середніх підприємств банківське кредитування залишається  
найпопулярнішим джерелом оновлення основних фондів. У сучас-
них умовах банківська система пропонує підприємствам обмежені 
кредитні програми, головною умовою яких є надання застави при 
укладанні угоди. Окрім того, знижує доступність банківських кре-
дитів їх занадто висока вартість. За оцінками НБУ, серед опитаних 
підприємців 67,5% вважають, що найсуттєвішою перешкодою для 
залучення кредитів є занадто високі ставки; 40% – надмірні вимоги 
до застави[1]. 

Проблеми лізингу в Україні, перспективи та напрями його  
розвитку висвітлено як у фундаментальних працях провідних на- 
уковців, таких як Н. Брюховецька, О. Єськов, О. Борисюка [2-10], 
так і в публікаціях у профільних виданнях практичних фахівців, се-
ред яких: М. Масіч (генеральний директор асоціації «Українське 
об’єднання лізингодавців) [11], О. Залєтов (член Нацкомфінпослуг) 
[12], І. Вишневський (експерт проекту USAID «Трансформація фі-
нансового сектору») [1], А. Павлушин (генеральний директор «ОТП 
Лізинг») [13]. 

Незважаючи на наявність великої кількості публікацій щодо 
перспектив розвитку лізингу в Україні, дана проблема залишається 
недостатньо дослідженою. Зокрема, актуальним залишається пи-
тання законодавчого врегулювання відносин на ринку лізингу. 

Метою статті є висвітлення основних факторів законодав-
чого поля лізингової діяльності в Україні, неузгодженість яких із 
реальними проблемами ринку й успішним зарубіжним досвідом 
стримує широке застосування лізингу у вітчизняній економіці. 

У розвинених світових економіках за допомогою лізингових 
схем здійснюється майже третина інвестицій у реальний сектор. В 
Україні цей показник протягом останніх років не перевищує 3-4%. 
І такі показники існують з урахуванням того факту, що в 2016-
2017 рр. ринок лізингу України активно починає своє зростання. На 
думку М. Масіч, «…лізинговий ринок не тільки повністю віднови-
вся, але і набирає значних обертів. Портфель лізингових компаній 
зараз зростає швидше, ніж ВВП країни. Цей сегмент розвивається 
темпами, набагато більшими, ніж банківське кредитування, яке, 
умовно кажучи, все ще топчеться на місці» [11; 12]. 

Такої самої думки дотримується А. Павлушин, який зазначає, 
що зростання питомої ваги лізингових угод у загальному обсязі на-
даних банківських послуг було пов’язане зі стабілізацією на ринку – 
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«у клієнтів з’явився оптимізм, тому що лізинг – це інвестиції  в май-
бутнє, в нові активи» [13]. 

Незважаючи на такий оптимістичний погляд на темпи зрос-
тання обсягів лізингових угод в українській економіці, кількісні по-
казники лізингового ринку дають підстави стверджувати, що еконо-
міка України продовжує втрачати темпи зростання через нерозви-
неність такого небанківського способу фінансування бізнесу, як лі-
зинг. У країнах ЄС лізинг використовується в кожній четвертій 
угоді, пов’язаній із модернізацією виробництва. В Україні ж – лише 
в кожній двадцять п’ятій. 

Про недостатню розвиненість вітчизняного ринку лізингу  
свідчить: 

незначна питома вага лізингових угод у структурі укладених 
договорів купівлі-продажу обладнання, транспорту тощо; 

невелика кількість власне лізингових компаній. У більшості 
випадків лізингодавцями виступають банківські установи (VAB Лі-
зинг, ОТП Лізинг, Приват Лізинг, Райффайзен Лізинг Аваль, УКІО 
Банк Лізинг, Унікредит Лізинг, Ексімлізинг), оскільки вони мають 
фінансові ресурси для здійснення закупівель необхідних предметів 
лізингу на замовлення лизингоотримувачів; 

практично повна відсутність міжнародних лізингових опера-
торів (наразі присутні Порше Лізинг Україна, Scania Україна); 

у переважній більшості лізингових угод предметом лізингу 
виступає автотранспорт (1 місце) і агропромислова техніка – трак-
тори, вантажівки (2 місце). Промислове обладнання практично не 
оновлюється через механізм лізингу. 

Показники лізингового ринку повністю корелюються із зага-
льними показниками економічної ситуації в країні та повністю від 
них залежать. Так, за результатами 2016 р. сумарний обсяг лізинго-
вих угод у ВВП складає лише 0,2%. На такий низький рівень впли-
нули як проблеми розвитку власне лізингу, так і проблеми націона-
льної економіки. 

Економіка України в 2017 р. суттєво не зміцніла, принаймні, 
настільки, щоб це відчули суб’єкти господарювання і пересічні гро-
мадяни. Серед причин [14]: 

негативний торговельний баланс через асиметрії у зовнішній 
торгівлі та труднощі сертифікації української продукції на зовніш-
ніх ринках; 
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нерозвиненість банківського сектору через збільшення про-
блемних кредитів,  а також через тенденції щодо скорочення кіль-
кості банків, що призвело до збільшення навантаження на Фонд га-
рантування вкладів; 

обмежений доступ до фінансових ресурсів; 
остаточний розрив економічних відносин із непідконтроль-

ними територіями на сході України, що негативно позначилося на 
динаміці промисловості; 

у переважній більшості експортні поставки на зарубіжні  
ринки складає сировина, а не високотехнологічне обладнання; 

низький рівень доступності інвестиційних ресурсів. 
Міністерство економіки очікувало, що завдяки здійсненим у 

2016 р. реформам у 2017 р. Україні вдасться піднятися на 15-20 схо-
динок у рейтингу Doing business, який формує Світовий банк. Однак 
очікування не справдилися: Україна посіла 76 місце із 170 країн у 
рейтингу (опинившись між Бутаном і Киргизією). Таким чином, по-
кращила свій попередній результат лише на 4 позиції [15]. Це теж 
справило негативний вплив на рівень залучення зарубіжних лізин-
гових операторів на ринок України. 

Серед інших проблем, що заважають розвитку лізингу в Ук-
раїні, особливе місце посідає проблема законодавчої неврегульова-
ності лізингу в Україні. Наразі лізингова діяльність в українській 
економіці регулюється: 

Законом України «Про фінансовий лізинг»; 
Цивільним кодексом України; 
Господарським кодексом України; 
Податковим кодексом України; 
Конвенцією УНІДРУА «Про міжнародний фінансовий лі-

зинг» [16-20]. 
У лізинговому сегменті бізнес-середовища все частіше луна-

ють думки про необхідність внесення змін до законодавства,  
зокрема, закону «Про фінансовий лізинг», ухваленому у 2003 р. На 
таку необхідність було вказано ще в роботі [21], зокрема, зазнача-
лися такі основні проблеми законодавчого характеру, що стриму-
ють розвиток лізингу в українській економіці [21, c. 49, 157]: 

відсутність в українському законодавстві єдиних підходів до 
визначення лізингу, тому необхідно всі законодавчі акти, що стосу-
ються питань лізингу, привести у відповідність до трактування, на-
веденого в законі «Про фінансовий лізинг»; 

ототожнення в податковому обліку лізингової операції та опе-
рації купівлі-продажу, що призводить до їх оподаткування ПДВ. У 
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той час як лізингові послуги у світовій практиці звільняються від 
сплати ПДВ; 

не передбачена можливість використання механізму приско-
реної амортизації та пільг щодо податку на прибуток, що має ши-
року практику в європейських країнах; 

відсутність єдиної, закріпленої на законодавчому рівні, мето-
дики розрахунку величини лізингового платежу, що не сприяє про-
зорості та більш чіткому розумінню з боку лізингоотримувача; 

відсутність злагодженої системи кредитних бюро, через що 
лізингові компанії мають труднощі при оцінці надійності та плато-
спроможності лізингоотримувача. 

На недоліки законодавчого поля як стримуючого фактора  
розвитку лізингу вказують і в асоціації «Українське об’єднання лі-
зингодавців», зокрема [12]: 

ПДВ при вилученні предметів лізингу, через що виникає до-
датковий податок на галузь у розмірі 20%; 

недолугість судової системи в цілому, через що можливі ви-
падки шахрайства (коли боржник користується автомобілем без 
сплати) або недобросовісні компанії застосовують шахрайські 
схеми. 

Особливу стурбованість викликає вихід із вітчизняного ринку 
(через неузгодженість законодавчих питань і відсутність державних 
гарантій) іноземних лізингових компаній, представників міжнарод- 
них фінансових груп, що призвело до скорочення можливостей 
щодо залучення іноземного капіталу та досвіду міжнародних ринків 
в умовах обмеженості власних фінансових ресурсів у масштабах  
вітчизняної економіки. 

Саме через ці причини за ініціативи бізнес-середовища та за 
участю депутатської групи (М. Довбенко, Р. Демчак, М. Поляков, 
В. Галасюк, Я. Дубневич, К. Мацола, А. Шинькович, П. Різаненко, 
С. Рибалка, О. Лаврик, І. Фурсін) розроблено та подано на розгляд 
до Головного науково-експертного управління та Комітету з питань 
правової політики та правосуддя проект нової редакції Закону Ук-
раїни «Про фінансовий лізинг» [22]. Також пропонується внести 
зміни до Кримінального і Цивільного кодексів України, законів Ук-
раїни «Про дорожній рух», «Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом» та Декрету Кабінету Міні-
стрів України «Про державне мито» відповідно до норм і положень 
нової редакції закону «Про фінансовий лізинг». 

У розробленому проекті Закону України «Про фінансовий лі-
зинг» пропонується: 



91 

встановити єдиний порядок регулювання відносин, пов'яза-
них із фінансовим лізингом, та окремих його видів і форм, особливо 
оренди; 

визначити чіткі вимоги до форми договору фінансового лі- 
зингу та істотні умови договору фінансового лізингу; 

розширити поняття «лізингодавець» та встановити, що право 
надавати послуги фінансового лізингу мають лише ті суб'єкти, які 
набули в установленому законом порядку відповідного статусу; 

упровадити механізм залучення лізингових посередників, ді-
яльність яких не належить до фінансових послуг, але може вклю-
чати лише консультування, надання інформаційних та інших посе-
редницьких послуг у сфері фінансового лізингу; 

встановити, що до відносин, пов'язаних із фінансовим лізин-
гом, застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, по- 
ставку, в частині набуття лізингодавцем у власність речі у продавця 
(постачальника), з метою передачі цієї речі в користування лізинго-
одержувачу; 

встановити захист прав лізингоодержувачів нарівні із захис-
том, встановленим законодавством щодо захисту прав власника 
стосовно володіння та користуванням майном; 

захистити права лізингоодержувача – фізичної особи та вре-
гулювати особливості таких договірних відносин, зокрема, регла- 
ментувати методику розрахунку лізингових та інших платежів за 
договором, у випадку їх коригування, якщо зобов'язання визнача-
ються в грошовому еквіваленті іноземної валюти та перерахову-
ються у гривню, порядок ознайомлення лізингоодержувача – фі- 
зичної особи з інформацією про будь-які інші послуги, які можуть 
бути надані безпосередньо лізингодавцем або третіми особами, при 
укладанні та під час дії договору фінансового лізингу; 

передбачити порядок та умови переходу предмета лізингу у 
власність лізингоодержувача, умови набуття лізингоодержувачем 
права власності на предмет лізингу; 

у випадку ліквідації лізингоодержувача встановити, що пред-
мет лізингу не може бути включений до ліквідаційної маси; 

врегулювати право лізингоодержувача – фізичної особи від-
мовитися від договору фінансового лізингу та умови повернення лі-
зингоодержувачем усіх платежів, сплачених лізингодавцем, урахо-
вуючи законодавство про захист прав споживачів; 

врегулювати механізм повернення предмета лізингу у без- 
спірному порядку, на підставі виконавчого припису нотаріуса; 
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встановити обов'язок лізингоодержувача у випадку достроко-
вого розірвання договору фінансового лізингу повернути предмет 
лізингу у стані, в якому йому цей предмет лізингу був наданий у 
користування (з вирахуванням нормального зносу), та передати лі-
зингодавцю всі документи на цей предмет лізингу, раніше надані 
лізингодавцем; 

встановити право лізингодавця відмовитися від договору фі-
нансового лізингу та вимагати повернення предмета лізингу, якщо 
лізингоодержувач порушує вимоги законодавства у сфері запобі-
гання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення, та в разі встановлення 
факту подання лізингоодержувачем недостовірної інформації, до-
кументів або подання інформації, документів щодо фінансового 
стану лізингоодержувача, з метою введення в оману лізингодавця; 

захистити інтереси лізингодавця, якщо заборгованість лізин-
гоодержувача є значною та лізингодавець письмово попередив лі-
зингоодержувача про необхідність виправлення протягом визначе-
ного строку порушень умов виконання обов'язку щодо сплати лі- 
зингових платежів. 

Окремим законом пропонується встановити істотні умови до-
говірних відносин, пов'язаних із сублізингом, які також спрямовані 
на захист прав лізингодавця, у тому числі у процесі користування 
предметом лізингу, та у випадку дострокового припинення дого-
вору фінансового лізингу. 

Робота з усунення протиріч в українському законодавстві сто-
совно лізингу має сприяти розширенню його використання як дов-
гострокового механізму фінансування оновлення і модернізації ос-
новних фондів суб’єктів господарювання; підвищенню їх конкурен-
тоспроможності на вітчизняному і зарубіжному ринках; відповідно-
сті продукції, що виробляється на сучасному обладнанні і з викори-
станням провідних технологій, стандартам якості, що застосову-
ються у всьому світі; збільшенню обсягів виробництва і прибутків 
підприємств. Як наслідок – збільшення податкових надходжень до 
державного і місцевих бюджетів. 

Запропонований пакет змін був до поданий Верховної Ради 
України у квітні 2017 р. Протягом наступного часу було отримано 
висновки Головного науково-експертного управління та Комітету з 
питань правової політики та правосуддя. Тож маємо надію на прий-
няття нової редакції Закону України «Про фінансовий лізинг», а та- 
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кож змін до суміжних законодавчих актів, що регулюють питання 
лізингової діяльності, вже протягом 2018 р. 

Як зазначено вище, динаміка розвитку лізингового ринку на-
слідує динаміку розвитку національної економіки. Найбільших об-
сягів лізингова сфера набула напередодні кризи 2003 р. – тоді обсяг 
лізингових угод сягнув позначки 67 млрд грн. Після відчутного 
просідання ринку лізингу почалось його поступове пожвавлення в 
2016 р. Так, за шість місяців 2017 р. було профінансовано лізинго-
вих угод на 71% більше, ніж за аналогічний період 2016 р. Можна 
сподіватись, що з урегулюванням законодавчих механізмів лізинго-
вої діяльності та приведенням їх у відповідність до вимог ринку  
відбудеться поступове відновлення активності на лізинговому ри-
нку, а також охоплення лізинговими угодами інших, перспективних 
сфер. Такими сферами є: 

залізничний транспорт (рівень зносу рухомого складу Укрза-
лізниці в 2017 р. становить 80-99% [23; 24]); 

будівельна сфера – у 2008-2009 рр. будівельний бізнес мав 
суттєву частку у структурі укладених договорів лізингу. Сьогодні в 
Києві та інших великих містах (зокрема,  містах-мільйонниках) бу-
дується багато житла, але будівельні компанії не поспішають укла-
дати нові договори лізингу через причини, зазначені вище; 

добувна сфера. На сьогоднішній день в Україні нараховується 
150 вугільних шахт. На тимчасово непідконтрольній Україні тери-
торії розташовано 85 шахт усіх форм власності, або 57% від їх зага-
льної кількості в Україні. Із 90 шахт, які формально перебувають у 
сфері управління Міненерговугілля, 55 розташовані на непідконт-
рольній території, а 35 – поза зоною ведення бойових дій. Зрозу-
міло, що після стабілізації ситуації на сході України постане пи-
тання відновлення і відбудови шахт. За умови розвитку лізингового 
механізму він може стати дієвим й ефективним інструментом від-
новлення та модернізації підприємств видобувної галузі. 

Висновки. Передумовою поширення і розвитку лізингового 
бізнесу в країнах світу є, передусім, доступність лізингових послуг, 
чіткість і прозорість законодавчого регулювання лізингового біз-
несу і лізингового ринку. У цих питаннях українська економіка має 
суттєві труднощі, що стає значною перешкодою повноцінному й 
ефективному розвитку лізингу. 

Зареєстрований у парламенті проект нового закону «Про фі-
нансовий лізинг» може суттєво поліпшити умови ведення лізинго-
вого бізнесу в Україні та збільшити його масштаби й обсяг угод: у 
сектор прийде більше зарубіжних операторів, спроститься доступ 



94 

середнього і малого бізнесу до лізингових послуг, ринок лізингових 
послуг охопить нові сфери економіки. Розвиток лізингу матиме  
і макроекономічні наслідки – економіка країни отримає оновлені ос-
новні фонди, вітчизняні виробники зможуть вийти зі своєю про- 
дукцією, що відповідає світовим нормам і стандартам, на зарубіжні 
ринки, що зумовить збільшення надходжень у країну валютної ви-
ручки, тим самим поліпшиться платіжний баланс, мікро- і макро- 
економічні показники економіки України. 

Перспективами подальших досліджень є моніторинг та аналіз 
змін у законодавстві, що регулює лізингову діяльність в Україні; до-
слідження характеру впливу змінених норм законодавства, зокрема 
нової редакції Закону України «Про фінансовий лізинг», на показ-
ники діяльності лізингового ринку; визначення подальших напря-
мів поліпшення умов здійснення підприємницької діяльності на лі-
зинговому ринку задля подальшого проникнення лізингу в різні га-
лузі економіки України як дієвого й ефективного механізму онов-
лення і модернізації основних фондів. 
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НАПРАВЛЕНИЯ МОТИВАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В УСЛОВИЯХ  

КРИЗИСА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ1 

 
Экономической наукой доказана значимость инвестиционной 

деятельности предприятий в развитии экономики страны, выявлена 
взаимосвязь между объемами инвестиций и ВВП, исследованы 
внутренняя и внешняя инвестиционная активность [1]. На уровне 
макроэкономики внутренняя инвестиционная активность рассмат-
ривается как склонность к инвестированию, соотношение инвести-
ций в основной капитал и ВВП; внешняя инвестиционная актив-
ность определяется через прирост прямых иностранных инвести-
ций, пересчитанных в гривне по среднегодовому официальному об-
менному курсу [1]. 

Сужающаяся экономика и возрастающий уровень безрабо-
тицы ставят перед работниками и менеджментом предприятия но-
вые вызовы и риски. Возрастающая конкуренция на уровне пред-
приятий и отдельных работников за рабочие места, ресурсы – мате-
риальные, финансовые, информационные, ценностные и др. – фор-
мируют новые закономерности и тенденции развития человече-
ского, кадрового потенциала, выдвигают новые требования и огра-
ничения к труду работников, мотивации их деятельности. Поэтому 
создание на уровне предприятия условий для высокоэффективного 
труда с приемлемым уровнем его интенсивности, реализация инве-
стиционных программ в определенной мере будет содействовать 
инвестиционной активности субъектов хозяйствования, созданию и 
обеспечению новых рабочих мест, насыщению внутреннего рынка, 
формированию трудовых, финансовых и ценностных источников 
развития. 

                                                      
1 Дослідження виконано в рамках НДР ІЕП НАН України «Механізми за-

безпечення інвестиційної активності підприємств для виробництва продукції з ви-
сокою доданою вартістю» (2015-2018 рр., номер держреєстрації 0115U001639). 
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Проблемы теории и методологии мотивации и стимулирова-
ния труда, управления мотивацией исследуют в своих работах оте-
чественные ученые: А. Амоша, А. Колот, И. Булеев, А. Ревва, Е. Бу- 
леев, М. Салун, О. Майстренко, В. Гринева, И. Грузина, В. Нижник, 
О. Харун [2-7]. 

Отдельные вопросы, посвященные мотивации и повышению 
производительности труда, профессиональному развитию персо-
нала на предприятии, изложены в работах ученых Института эконо-
мики промышленности НАН Украины, а именно: выявлены фак-
торы развития человеческого капитала и обоснованы предложения 
по формированию вовлеченности сотрудников в работу предпри- 
ятий; исследованы вопросы о характере труда в условиях иннова-
ционного развития экономики и даны предложения по совершен-
ствованию механизма мотивации персонала в инновационном раз-
витии предприятия; разработаны подходы к моделированию повы-
шения уровня интеллектуализации труда работников предприятий 
с учетом современных тенденций развития экономики Украины; 
определены способы мотивации повышения интеллектуализации 
труда персонала предприятий с позиции приоритетов инновацион-
ного развития [8-11]. 

Однако на сегодняшний день недостаточно исследований, по-
священных мотивации труда в условиях кризиса для обеспечения 
инвестиционной активности предприятия. 

Целью работы является обоснование направлений мотивации 
и повышения производительности труда на предприятиях для обес-
печения их инвестиционной активности в условиях сужения рынка 
и усиливающейся конкуренции за ресурсы. 

Конкуренция является объективным явлением, присущим че-
ловеческому сообществу на различных уровнях его организации. В 
периоды относительно стабильного и благополучного развития она, 
как правило, затихает и приобретает приемлемые неантагонистиче-
ские формы. Особенно это характерно для предприятий с сильной 
социальной функцией государства. Но когда резко ухудшается ин-
ституциональная среда, конкурентная картина для работников 
предприятий и возможностей инвестирования резко ухудшается, 
что подтверждают данные об уменьшении количества субъектов 
хозяйствования в Украине после событий 2013-2014 гг. (рис. 1). 

Реальные доходы населения также неуклонно снижаются, что 
таит в себе предпосылки невысокой производительности труда и 
уменьшение возможностей инвестирования ресурсов в развитие 
производства. По данным Государственной службы статистики 
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Украины в 2014 г. располагаемые доходы населения сократились по 
сравнению с 2013 г. на 0,8% и составили 99,2%, а реальные распо- 
 

 
Рис. 1. Динамика предприятий по их размерам в 2012-2016 гг. 

(составлено по данным источника [12]) 
 

лагаемые доходы за этот период составили 88,5% (снижение 11,5%) 
[13, с. 80]. Номинальная заработная плата каждый год растет, но ре-
альная заработная плата с 2014 г. уменьшилась: на 6,5% в 2014 г. и 
на 20,2% в 2015 г. (табл. 1). 

Индекс реальной заработной платы (с учетом изменений по-
требительских цен) в октябре 2017 г. в сравнении с сентябрем со-
ставил 99,2%. Относительно октября в 2016 г. реальная заработная 
плата увеличилась на 19,9% [14, с. 14, 15].  

Законодатели повышают минимальную заработную плату и 
пенсии (рис. 2), однако при быстром росте розничных цен и тари-
фов на коммунальные услуги это не покрывает расходы даже на 
простое воспроизводство. Согласно принятому 7 декабря 2017 г. За-
кону «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» мини-
мальная заработная плата в 2018 г. с 01.01.2018 г. будет составлять 
в месячном размере – 3723 грн, в почасовом размере – 22,41 грн. 
Прожиточный минимум в расчете на месяц будет составлять: с  
1 января – 1700 грн; с 1 июля – 1777; с 1 декабря – 1853 грн [15].  
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Таблица 1 
Среднемесячная номинальная и реальна заработная плата 

штатных работников [13, с. 73; 18, с. 70] 

Год 
Номинальная 

 заработная плата, 
грн 

% к соответствующему периоду 
предыдущего года

номинальная 
заработная плата

реальная 
заработная плата

1995 73 514,2 110,6
2000 230 129,6 99,1
2005 806 136,7 120,3
2010 2239 120,0 110,2
2011 2633 117,6 108,7
2012 3026 114,9 114,4
2013 3265 107,9 108,2
2014 3480 106,0 93,5
2015 4195 120,5 79,8
2016 5183 123,6 109,0

 
 

 
Рис. 2. Динамика среднемесячной минимальной заработной платы 

и прожиточного минимума, грн 
(составлено по данным источников [16-19]) 

 
Повышение размера заработной платы на протяжении по-

следних лет и снижение с 2014 г. реальной заработной платы свя-
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заны с ценовой ситуацией на потребительском рынке, которая в те-
чение последних лет характеризуется значительной инфляцией. По 
данным Государственной службы статистики рост цен (тарифов) в 
2015 г. составил 43,3%, что почти в два раза превысило показатель 
в 2014 г. (24,9%) и было наивысшим за последние двадцать лет. 

Несмотря на то что размер заработной платы постоянно уве-
личивается, существенный дисбаланс в доходах населения вызы-
вает ситуация на валютном рынке с 2014 г. Значительная девальва-
ция гривны, рост курса доллара и евро (рис. 3) вызвали колоссаль-
ную инфляцию, удорожание импорта, обнищание населения Укра-
ины, снижение его покупательной способности по сравнению с 
2013 г.  

 

 
Рис. 3. Динамика официального курса гривны к евро и доллару 

США в 2010-2017 гг. (составлено по данным источников [20; 21]) 
 
В таких условиях сужения внутреннего рынка и объемов про-

изводства система мотивации труда работников на промышленных 
предприятиях претерпевает кардинальные изменения. Это касается 
как материальных, так и моральных мотивационных стимулов и вы-
плат. 

Проблемы мотивации и стимулирования труда являются зло-
бодневными для большинства субъектов хозяйствования даже в 
стабильных условиях деятельности. Традиционно система мотива-
ции и стимулирования базируется на оплате труда. На крупных 
предприятиях мотивационные выплаты сводятся к следующему: 

заработная плата работника, определяемая его местом в 
иерархии производства или управления; 
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премия, выплачиваемая работнику за результативность его 
труда; 

часть премии структурному подразделению, в котором тру-
дится работник; 

выплаты, причитающиеся работнику по итогам деятельности 
всего предприятия. 

В стабильных условиях деятельности, как отмечают специа-
листы, может присутствовать «эффект привыкания к имеющимся у 
работника выплатам» или «развиваться конфликт между высшими 
менеджерами и мотивируемым работником. Его истоки обуслов-
лены тем, что хорошо мотивируемый работник, желая подтвердить, 
что его мотивируют по заслугам, начинает проявлять инициативу в 
своей работе, не учитывая при этом, что менеджер считает это своей 
прерогативой. Такой внутренний конфликт порождает отрицатель-
ное отношение к инициативным работникам и приводит к сниже-
нию конечных результатов деятельности предприятия» [22]. 

Специалисты, занимающиеся проблемами обеспечения эф-
фективности труда, предлагают принципы отбора и оценки работ-
ников предприятий [22] (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Принципы отбора и оценки работников на уровне предприятия 
Принцип Содержание

1 2
Объективность Наличие прозрачных и доступных критериев
Вовлеченность  Участие работников в процессе отбора и оцени-

вания
Однородность Применение одинаковых критериев для всех ра-

ботников 
Дифференциро-
ванность 

Выделение критериев оценки результативности 
труда работника в зависимости от его положения 
на предприятии

Конфиденциаль-
ность 

Результат отбора и оценивания представляется 
исключительно оцениваемому работнику, его 
непосредственному руководителю, передается в 
службу развития персонала предприятия

Независимость 
оценщиков 

Привлечение к оцениванию независимых экспер-
тов

Регламентация Наличие утвержденных регламентов процедур 
отбора и оценивания, их распространение среди 
экспертов оценщиков 

  



102 

Окончание табл.2 
1 2

Доступность базы 
и материалов оце-
нивания 

Обеспечение экспертам доступа к материалам о 
результативности труда работников 

Информирован-
ность работников 
о критериях от-
бора и оценивания

Ознакомление соискателей с методами и крите-
риями оценки 

Обратная связь Наличие прозрачной системы пересмотра ре-
зультатов для соискателей, не согласных с выво-
дами экспертов-оценщиков

 
Эти принципы широко применяются на практике. Так, в 

2017 г. была внедрена Методика оценивания эффективности дея-
тельности научных организаций НАН Украины, утвержденная По-
становлением Президиума НАН Украины № 75 от 15.03.2017 г. [23]. 
В данной Методике заложены европейские принципы оценивания: 
помимо количественного и качественного (приоритетного) оцени-
вания, учитываются перспективы развития и оригинальность плана 
деятельности, а также исключительность (ценность) данной органи-
зации, понимаемая как невозможность других организаций выпол-
нять задания подобным образом и их неспособность предоставлять 
уникальные услуги другим организациям. То есть в глубинные 
принципы деятельности закладываются конкурентные начала, эф-
фективность которых, в том числе в научной сфере, неоднозначна. 

В этой связи можно привести слова Р. Савчука о целесообраз-
ности применения к коллективам, сотрудникам и их деятельности 
иных подходов, основанных на чувствах объединения, коллекти-
визма: «Индивидуализм не может сплотить, не может даже показать 
истинного единения людей, но порождает разделение, во всем ви-
дит скрытые подлоги, ищет своего… Мы привыкли основой лично-
сти считать то, что нас выделяет из среды других людей. Однако 
личность по-настоящему раскрывается не в обособленности от дру-
гих, а, наоборот, в преодолении этого обособления» [24]. 

Однако это представляется идеальной, недостижимой целью. 
На практике в экономической и хозяйственной деятельности, осо-
бенно в современных условиях господства капиталистических от-
ношений и капиталистической формы организации производства и 
экономики, конкурентные условия и отношения являются опреде-
ляющими. К ним субъекты хозяйствования толкает необходимость 
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выживания, обеспечение доходности (прибыльности) предприятий 
часто в ущерб социальным сторонам жизнедеятельности предприя-
тий и их коллективов. Да и само понятие «трудовой коллектив пред- 
приятия» активно заменено понятием «персонал», что само по себе 
не подразумевает наличия коллективистских начал в отношениях, 
затмевает качества взаимовыручки, взаимоподдержки.  

Из недавней экономической истории и практики присутствия 
международных потребительских корпораций известны запреты 
администрации на помощь и поддержку работникам-коллегам. Та-
ким способом насаждаются новые ценности, происходит отбор 
наиболее выносливых работников, усиливается интенсивность 
труда. Здесь не рассматривается вынужденная трудовая миграция 
работников страны в Европу, мотивацией которых становится 
стремление заработать хоть какие-нибудь доходы для содержания 
своих семей, но которые сталкиваются с несправедливо тяжелыми 
условиями труда и несоответствием оплаты. 

Известно, что уровень материального вознаграждения за труд 
должен покрывать расходы работника и его семьи на простое вос-
производство плюс доходов должно хватать на оплату медицинских 
услуг, отдых, повышение квалификации. Современные корпорации 
научились умело комбинировать невысокую оплату с моральным 
вознаграждением, продвижением по карьерной лестнице особенно 
молодых сотрудников таким образом, что достигается высокая ин-
тенсивность и результативность труда работников при относи-
тельно низких расходах работодателей на оплату труда. 

В кризис меняются подходы к управлению персоналом и 
оплаты труда. Сужаются рынки, меняются правила игры. Очень 
осторожно следует подходить к вопросам оптимизации (сокраще-
ния) фонда оплаты труда тем предприятиям, персонал которых фор-
мировался не один год. Эксперты полагают, что «большая часть 
предприятий погибает именно на стадии роста после кризиса, а не 
во время его, поскольку необходимо набрать и обучить новых ра-
ботников, восстановить структуру предприятия, ее рабочие про-
цессы, коммуникации и т.д. А это не происходит быстро» [25]. 

Необходимо совершенствовать систему мотивации всего пер-
сонала в направлении повышения производительности труда  
(рис. 4). Принципы ее преобразования должны заключаться в сле-
дующем:  

1) соблюдение разумного баланса между постоянной и пере-
менной частями оплаты труда, чтобы заработок всех сотрудников 
не снижался до неприемлемого уровня; 
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2) формирование благоприятного морально-психологиче-
ского климата в коллективе; 

3) формирование у сотрудников чувства безопасности, уве-
ренности в сохранении рабочих мест. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Направления мотивации и повышения производительности 
труда в условиях кризиса 

 
Опыт показывает действенность определенного уменьшения 

постоянной части заработной платы, обеспечения самостоятельно-
сти и предоставления ответственности за свой труд, выявления и 
контроля показателей функционирования предприятия, которые 
может обеспечивать работник. Если сотрудник представляет, какие 
параметры деятельности предприятия он контролирует и получает 
за это соответствующее вознаграждение, то можно ожидать дости-
жение им высокой производительности труда. К этим конкретным 
параметрам, поддающимся управлению сотрудником, целесооб-
разно привязать переменную часть оплаты труда. 

● Уменьшение постоянной части оплаты труда: 

постоянная часть должна 
покрывать расходы на 
простое воспроизводство 
работника и его семьи 

переменная часть форми-
руется по параметрам и 
показателям, лично кон-
тролируемым работником 
 

● Формирование благоприятного морально-психологического кли-
мата в коллективе:

беседы руководства с сотрудниками, разъяснение поли-
тики преобразования и функционирования в кризисных 
условиях 

● Формирование у сотрудников чувства безопасности, уверенности 
в сохранении рабочих мест: 

проведение тренингов, обучающих семинаров,  
повышение квалификации сотрудников 
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Важнейшее значение, как показывает опыт, имеют мораль-
ные, ценностные ориентиры в деятельности предприятий в усло-
виях кризиса. Формированию благоприятного морально-психоло-
гического климата могут служитьбеседы руководителя с сотрудни-
ками, общие собрания, на которых тщательно объясняется поли-
тика предприятия, происходит ознакомление персонала с планами 
мероприятий по сохранению предприятия в кризисных условиях. 

Повышению производительности труда в кризисных усло-
виях, борьбе с паникой и возникновению у сотрудников чувства 
безопасности служит проведение семинаров и других мероприятий 
по обучению и повышению квалификации труда.  

У сотрудников формируется чувство стабильности, уверенно-
сти: если обучают, значит, увольнять не будут. С такими установ-
ками мотивация к труду усиливается.  

В Украине на сегодняшний день основные правовые, органи-
зационные и финансовые принципы функционирования системы 
профессионального развития работников определяет Закон Укра-
ины «О профессиональном развитии работников» [26], в котором 
обозначены основные направления деятельности работодателей в 
сфере профессионального развития работников (ст. 4). 

Однако официальной статистики относительно профессио-
нального развития на предприятиях Украины на сегодняшний день 
нет, не все предприятия осуществляют такой учет. Но в годовых не-
финансовых отчетах некоторых крупных предприятий и объедине-
ний предприятий можно найти данные относительно профессио-
нального обучения и повышения квалификации сотрудников. 

ДТЭК Энерго с 2013 г. реализует систему непрерывного со-
вершенствования «Новатор», ориентированную на привлечение 
персонала к процессу улучшений. Каждый работник может подать 
свои идеи и предложения по совершенствованию производствен-
ных и управленческих процессов. В 2016 г. 47 предприятий ДТЭК 
Энерго охвачено системой «Новатор», 33 тыс. работников данных 
предприятий прошли профессиональное обучение. В 2017 г. посту-
пило 34,5 тыс. идей от работников, 70% из которых реализовано или 
находятся в процессе реализации [27, с. 97].  

ДТЭК предоставляет работникам возможность развивать 
свой потенциал в корпоративном университете – Академии ДТЭК. 
Учебные программы предназначены для всех уровней управления 
компании: рабочих, специалистов, руководителей. Формат обуче-
ния: мастер классы, тренинги, модульные учебные программы,  
E-learning, учебные игры.  
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В состав Академии ДТЭК входят 14 региональных филиалов, 
которые специализируются на обучении рабочего персонала. В фи-
лиалах преподают внутренние эксперты-практики, которых насчи-
тывается свыше 850. 

Ежегодно в Академии и ее филиалах обучают свыше 95 тыс. 
работников компании. Для эффективного обучения и развития пер-
сонала был создан институт внутренних тренеров (ИВТ), работа ко-
торого имеет непрерывный характер. Институт объединяет 320 ра-
ботников, которые регулярно проводят тренинги для своих коллег 
на предприятиях. 

Учеба и сертификация тренеров проводятся внутренними си-
лами компании. В 2016 г. была продлена инициатива проведения 
конференций внутренних тренеров, начало которой было положено 
в 2015 г. Проведение обучения работников, развитие института 
внутренних тренеров, повышение квалификации внутренних пре-
подавателей позволили уменьшить расходы на обучение [27,  
с. 136]. 

Группа «Метинвест». С 2009 г. в компании действует посто-
янная программа профессионального обучения для линейных руко-
водителей всех предприятий Группы. В 2013-2014 гг. 13279 работ-
ников Метинвеста прошли обучение 15 различным стандартам. Все 
сотрудники кроме обучения в рамках законодательства Украины 
проходят регулярное обучение согласно требованиям корпоратив-
ных стандартов по безопасности [28, с. 35].  

В компании Метинвест реализуется программа «Кадровый 
резерв». Зачисление в «Кадровый резерв» дает возможность рабо-
чим получить доступ к современным знаниям и программам с за-
падными бизнес-школами и провайдерами. В 2014 г. была запущена 
трехмодульная программа на основе бизнес-школы INSEAD для  
40 топ-менеджеров. 

В Корпоративном университете внедрена программа «Акаде-
мия лидерства» для 62 участников Кадрового резерва. По данной 
программе в 2013-2014 гг. прошли обучение 28411 сотрудников. 
Обучение «ДНК менеджмент» проводилось силами внутренних 
тренеров управляющей компании и центров менеджерского обуче-
ния на предприятиях. В 2014 г. тренинги были расширены курсом 
для новых сотрудников «Добро пожаловать в Метинвест».  

В 2013 г. в Группе был проведен аудит системы профессио-
нального обучения, результаты которого показали, что компании 
необходимы регулярные программы повышения квалификации ин-
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женерно-технических сотрудников, поскольку существующие мо-
рально устарели и появились новые требования к производству. В 
Группе начато строительство новой системы профессионального 
обучения. Нововведением в компании является «Школа прокат-
чика», «Школа энергетика» на базе ММК им. Ильича [28, с. 49-50]. 

ПАО «Запорожсталь» в 1997 г. получил лицензию Мини-
стерства образования и науки Украины на право проводить подго-
товку по всем рабочим профессиям и повышению квалификации 
персонала. Ежегодно на комбинате проходят обучение больше 75% 
работников. В 2015 г. обучено 11218 чел. Обучение направлено в 
основном на приобретение второй профессии для самостоятельного 
устранения текущих неполадок, которые возникают в процессе ра-
боты оборудования, и на повышение квалификации.  

Успешное обучение персонала обеспечивают высококвали-
фицированные преподаватели из числа работников комбината и 
широкая учебно-производственная база. Для руководителей, про-
фессионалов, специалистов и технических служащих проводится 
профессиональное, менеджерское, целевое и интеграционное обу-
чение из адаптированных к производству программ, семинаров и 
тренингов в учебных центрах и в корпоративном формате, а также 
стажировка на родственных предприятиях [29]. 

Особое внимание на предприятии уделяют формированию и 
подготовке кадрового резерва, преемников. В корпоративном  
центре развития персонала работает «Школа ресурса кадров» для 
подготовки рабочих, которые находятся в резерве на должности ма-
стеров, старших мастеров. Обучение ведут руководители и внут-
ренние бизнес-тренеры комбината.  

В 2015 г. на комбинате в рамках программы по повышению 
эффективности производства впервые стартовал проект «Молодые 
лидеры», в котором приняли участие 140 молодых сотрудников. 
Цель программы – обнаружить среди молодежи предприятия со-
трудников, которые имеют потенциал к развитию и готовы стать 
лидерами изменений [30].  

5 октября 2017 г. в ПАО «Запорожсталь» открыт инновацион-
ный центр обучения «Кампус» от линейного руководителя до рабо-
чего. Учебная программа «Кампуса» включает уроки из 9 инстру-
ментов бережного производства, в числе которых система 5С, 
устранение потерь, система подачи предложений, система быстрого 
реагирования, ключевые показатели эффективности и др. Обучение 
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проходит в условиях, максимально приближенных к производ-
ственному процессу, что позволяет быстрее адаптировать получен-
ные знания к реальной жизни [31]. 

Концерн «Галнефтегаз» стремится создавать своим работ-
никам максимально комфортные условия для профессионального и 
индивидуального развития. В 2015 г. значительно усилена учебная 
составляющая в работе с персоналом. Как следствие, половина ра-
ботников компании в 2015 г. приняли участие в одном тренинге или 
профессиональном обучении. Общий объем учебных часов вырос 
более чем вдвое по сравнению с 2014 г. Около 80% учебных потреб-
ностей удовлетворяется за счет внутренних тренеров [32, с. 54]. 

Представленный опыт свидетельствует о возможности круп-
ных компаний Украины инвестировать средства в развитие персо-
нала, его обучение, повышение квалификации. 

Выводы. В условиях затянувшегося кризиса существуют ба-
рьеры в осуществлении предприятиями инвестиционной деятельно-
сти. Это продиктовано недостатком инвестиционных и иных ресур-
сов. На первое место выдвигается фактор труда в обеспечении про-
изводства. Его правильная организация, мотивация и оплата содер-
жат мощные импульсы и ресурсы сохранения производств, пред-
приятий, коллективов. 

Систему мотивации труда в условиях кризиса следует ориен-
тировать на определенное уменьшение постоянной части заработ-
ной платы, усиливая самостоятельность исполнителей и предостав-
ление ответственности за свой труд, выявление и контроль показа-
телей функционирования предприятия, которые может обеспечи-
вать работник. 

В условиях кризиса важнейшее значение приобретают прин-
ципы отбора и оценки работников для предприятий. Они макси-
мально должны учитывать потенциал работников и сохранять про-
зрачность критериев. 

Для сохранения предприятия в условиях кризиса и его стра-
тегического развития необходимо формирование благоприятного 
морально-психологического климата в коллективе, воспитание у 
сотрудников чувства безопасности, уверенности в сохранении ра-
бочих мест, что может быть достигнуто посредством проведения 
тренингов, обучающих семинаров, реализации мощной программы 
по повышению квалификации сотрудников.  
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Опыт функционирования крупных предприятий в условиях 
кризиса дает примеры сохранения коллективов, высокой произво-
дительности труда на производстве и реализации инвестиционных 
проектов.   
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ЕКОНОМІКО-СОЦІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД  
ДО ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ  

ПІДПРИЄМСТВА У СТВОРЕННІ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ1 
 
У сучасних умовах, коли розвиток інформаційно-комуніка-

ційних технологій змінює характер економічних відносин, збільшу-
ється вплив людського капіталу на рівень соціально-економічного 
                                                      

1 Дослідження виконано в рамках НДР ІЕП НАН України «Механізми за-
безпечення інвестиційної активності підприємств для виробництва продукції з ви-
сокою доданою вартістю» (2015-2018 рр., номер держреєстрації 0115U001639). 
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розвитку суспільства. Становлення економіки нового типу, засно-
ваної на знаннях, інформації, використанні глобальних інформацій-
них систем і великих даних, формує основу для швидкого розвитку 
людського капіталу підприємств. Сформований в економіці люд- 
ський капітал, у свою чергу, зумовлює можливості генерувати й 
упроваджувати нові технології. Це визначає рівень, характер інно-
ваційного розвитку, формування доданої вартості та сприяє забез-
печенню економічного зростання.  

В Україні наразі спостерігається дисбаланс у процесах наро-
щування і використання людського капіталу. З одного боку, діюча 
система освіти, задовольняючи потреби суспільства в освітніх по- 
слугах, сприяє розвитку людського капіталу, щорічно випускаючи 
на ринок праці осіб, кваліфікація і рівень освіти яких підтверджені 
відповідними документами; з іншого – експерти постійно наголо-
шують на зростаючих незадоволених потребах ринку праці з боку 
роботодавців у фахівцях певних спеціальностей. Має місце невід-
повідність об’єктивних і формальних оцінок рівня розвитку люд- 
ського капіталу. Це актуалізує питання, пов’язані з розвитком тео-
ретичного підґрунтя для більшої об’єктивності оцінок людського 
капіталу підприємств на основі ідентифікації його форм та відпо- 
відних цим формам властивостей. 

Визначення економічної суті людського капіталу підприєм- 
ства, його місця в загальній структурі капіталу, форм, властивостей 
та ознак стало об’єктом наукових досліджень багатьох вітчизняних 
і зарубіжних авторів, серед яких: М. Aрмстронг, A. Компалла,  
К. Абдурохманов, В. Антонюк, О. Бородіна, Н. Брюховецька, І. Бу-
лєєв, Б. Генкін, В. Гойло, О. Грішнова [1-7] та ін. Соціо-економічна 
концепція визначення форм та проявів капіталу підприємства, яка 
надає підстави для дослідження дисбалансу між об’єктивними  
і формальними оцінками рівня розвитку людського капіталу під- 
приємств, представлена в роботах зарубіжних авторів: В. Рада-
єва, Н. Шматко, С. Кравченко, І. Карпенко, П.Тесленко, Т. Фона-
рьової [8-13]. Необхідність подальших досліджень, спрямованих на 
доведення до практичної реалізації теоретичних напрацювань у ви-
значенні рівня розвитку людського капіталу, його впливу на ство-
рення підприємствами доданої вартості обумовила тему даної 
статті.  

Мета статті – теоретичне обґрунтування можливостей засто-
сування економіко-соціологічного підходу до визначення ролі люд-
ського капіталу підприємства у створенні доданої вартості. 
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Людські ресурси – це найбільша цінність, а людський капі-
тал – одна з перспективних складових для розвитку України. За рей-
тинговою оцінкою розвитку людського капіталу, оприлюдненою 
Всесвітнім економічним форумом, Україна у 2015 р. посіла 31 місце 
серед 124 країн, а в 2016 р.– 26 серед 130 країн світу (рис. 1) [14]. 
Оцінювання здійснюється за Індексом людського капіталу,  при ви-
значенні якого враховуються складові, які характеризують рівень 
освіти в країні, професійної підготовки, працевлаштування і зайня-
тості, тривалості життя. 

Високі позиції нашої країни експерти пов’язують із рівнем 
розвитку освіти – початкової, середньої та вищої. Водночас реаліза-
ція людського капіталу значно ослаблює здобутки освітнього на-
пряму в його формуванні. Відсутність економічних стимулів до під-
вищення ефективності використання праці призводить до втрати 
країною сформованого людського капіталу в результаті міграції на-
селення, втрати кваліфікації через тривале безробіття тощо і, як на-
слідок, не сприяє підвищенню створення підприємствами доданої 
вартості.  

В управлінській діяльності сучасних підприємств важлива 
роль відводиться оцінюванню, оскільки обґрунтоване прийняття рі-
шень можливе лише за наявності адекватної, достовірної оцінки 
об’єкта управління. Професійні та загальнолюдські властивості лю-
дей, які працюють на підприємствах, їх продуктивні здібності, що 
забезпечують створення доданої вартості, є предметом дослідження 
в підходах до управління працею на підприємствах, підґрунтям 
яких є теорія людського капіталу. Розходження в оцінках, такі як 
одночасне підвищення рівня освіти і досвіду персоналу за формаль-
ними ознаками, зниження обсягів створеної доданої вартості в роз-
рахунку на одиницю витраченого часу, ускладнюють управління 
працею.  

Первинний аналіз процесів накопичення людських здібнос-
тей, як засвідчують фахівці, проводився ще у філософії античності 
та схоластиці середньовіччя. Так, за приписуваним Аристотелю 
твердженням, «творчі здібності людини є результатом певних умов 
її життя, виховання і навчання» [15, с. 6]. У зв’язку з поширенням 
концепції «економіки знань» представники бізнесу, державні діячі, 
політики, журналісти, соціологи, науковці широко використовують 
словосполучення «людський капітал» (англ. human capital), під- 
креслюючи зростання ролі освіти і науки в підвищенні ефективно-
сті розвитку економіки.  
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Складено за даними офіційного сайту World Economic Forum [14]. 

 
Рис. 1. Рейтингові позиції України та деяких країн світу  

за розвитком людського капіталу у 2015-2016 рр. 
 

Відомо, що термін «людський капітал» (англ. human capital) 
уперше був введений в обіг Т. Шульцем (1902-1998 рр.), лауреатом 
Нобелівської премії з економіки 1979 р. у номінації «За новаторські 
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дослідження економічного розвитку з особливою увагою до про-
блем країн, що розвиваються»1 [16]. Т. Шульц вважав людським ка-
піталом «все те, що є джерелом майбутніх задоволень та/або заро-
бітків, … будь-який актив – матеріальний або людський, із власти-
вою йому здатністю генерувати потоки майбутніх доходів» [17]2. 

Концепція людського капіталу стала результатом викорис-
тання економічного підходу при дослідженні соціальних проблем 
розвитку суспільства, людської поведінки тощо. Широкі можливо-
сті економічного підходу були використані Г. Беккером (1930-
2014 рр.), для аналізу таких суспільних відносин, як дискримінація 
і злочинність, створення і планування сім’ї, здобуття освіти тощо. 
[17-20]. Г. Беккер писав: «Я впевнений, що економічна теорія як на-
укова дисципліна більше за все відрізняється від інших галузей  
суспільствознавства не предметом, а своїм підходом. … Я ствер-
джую, що економічний підхід є унікальним за своєю міццю, оскі-
льки він здатний інтегрувати безліч різноманітних форм людської 
поведінки. … Пов’язані воєдино припущення щодо максимізуючої 
поведінки … утворюють осереддя економічного підходу в моєму 
розумінні» [21, c. 31-32]. За розширення області макроекономічного 
аналізу до широкого діапазону людської поведінки та взаємодії, 
включаючи неринкову поведінку3 Г. Беккер у 1992 р. був удосто- 
єний Нобелівської премії з економіки [22]. 

Значення теорії людського капіталу для розвитку підходів з 
управління людьми в комерційних організаціях детально висвіт-
лено в роботі М. Армстронга. Він зазначає: «Теорія людського ка-
піталу робить акцент на доданій вартості, яку люди можуть створю-
вати для організації. Вона розглядає людей як цінний актив і під- 
креслює, що інвестиції організації в людей генерують доходи, варті 
витрачених коштів. Тому ця теорія підводить фундамент під філо-
софію управління людськими ресурсами і управління людським ка-
піталом» [1, с. 62]. 

Теорія людського капіталу засвідчує важливу роль людського 
капіталу у підвищенні продуктивності економічної діяльності. В 

                                                      
1 Переклад автора. Оригінальнийтекст: for their pioneering research into eco-

nomic development research with particular consideration of the problems of developing 
countries. 

2 Цитується за джерелом [7, c. 65]. 
3 Переклад автора. Оригінальний текст: for having extended the domain of 

microeconomic analysis to a wide range of human behaviour and interaction, including 
nonmarket behaviour. 
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економіко-соціологічній інтерпретації людський капітал розгляда-
ється в контексті визначення його як одної із форм капіталу та про-
блем його конвертації в інші форми. Відомо, що міркування на тему 
взаємоконвертації форм капіталу беруть початок від часу публікації 
роботи французького соціолога та філософа П.  Бурдьє (1930-
2002  рр.) [8].  

У сукупності форм капіталу, згідно з концепцією П. Бурдьє, 
людський капітал у різних своїх проявах представлений у культур- 
ному і соціальному капіталах, які конвертуються в економічний ка-
пітал та інституціоналізуються у формах освітніх кваліфікацій та 
визнання в суспільстві (наприклад, рівнів, ступенів, звань тощо).   

У табл. 1 наведено класифікацію капіталу, запропоновану 
П. Бурдьє. Науковець зазначає, що капітал, залежно від сфери, в 
якій він функціонує, і ціною більш або менш серйозних трансфор-
мацій, які є передумовою його ефективної дії в цій сфері, може ви-
ступати в трьох основних формах: економічній, культурній та соці-
альній.  

 
Таблиця 1 

Класифікація капіталу за П. Бурдьє1 
Капітал – накопичуваний господарський ресурс, включений у процеси 

відтворення та зростання вартості шляхом взаємної конвертації своїх форм 

Стан капіталу 
Інкорпорований стан (embodied state).
Об’єктивований стан (objectified state). 
Інституціоналізований стан (institutionalized state)

Форма капіталу Економічний Культурний Соціальний

Конвертація 
капіталу 

Гроші як най-
більш ліквід-
ний актив 

Економічний капітал 

Форма інституці-
оналізації  
капіталу 

Права  
власності 

Освітні 
кваліфіка-
ції (дип-
ломи, сер-
тифікати, 
свідоцтва 
тощо) 

Форми визнання в суспі-
льстві(аристократичні 
титули, звання тощо) та 
ознаки приналежності 
до певної групи(сім’ї, 
школи, політичної пар-
тії, неформального гру-

пування тощо) 
1 Складено за джерелами [8; 24]. 
 

Капітал в економічній формі безпосередньо конвертується в 
гроші. Культурний та соціальний капітал набувають свого грошо-
вого втілення через конвертацію в економічний капітал [9, с. 61]. 
Конвертація людського капіталу підприємства в гроші або інші ви-
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соколіквідні активи відбувається опосередковано через його залу-
чення до створення доданої вартості (рис. 2). Необхідною для цього 
умовою є поєднання з економічним капіталом підприємства. 

 

 
 

Рис. 2. Схема конвертації людського капіталу підприємства  
згідно з концепцією класифікації його форм за П. Бурдьє 

(складено автором) 
 
Відповідно до концепції П. Бурдьє існує три стани капіталу: 

інкорпорований, об’єктивований, інституціоналізований. Інкорпо-
рованим станом вважається сукупність відносно стійко відтворюва-
них диспозицій і властивостей, якими наділено власника тієї чи ін-
шої форми капіталу; об’єктивований стан означає набуття капіта-
лом уречевлених форм, які є доступними для безпосереднього спо-
стереження і передачі їх у фізичній, предметній формі; інституціо-
налізований стан передбачає об’єктивовані форми визнання повної 
форми капіталу як ресурсу [9, с. 22]. Властивості економічного, ку-
льтурного і соціального капіталів, проявлених в інкорпорованому, 
об’єктивованому, інституціоналізованому станах, які зумовлюють  
особливості людського капіталу підприємств, наведено в табл. 2.  

Застосування економіко-соціологічного підходу до визна-
чення форм прояву людського капіталу підприємств дозволяє ви- 
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Таблиця 2 
Властивості людського  капіталу, проявленого в інкорпорова-
ному, об’єктивованому, інституціоналізованому станах1 

Стан людського капіталу підприємства
Інкорпорований Об’єктивований Інституціоналізований

Оскільки для накопичення 
знань і досвіду необхідні зу-
силля з освоєння та асиміля-
ції1, даний процес потребує 
часу; 
- відсутність можливостей у 
делегуванні повноважень з 
набуття знань та досвіду; 
- необхідність формування 
відповідної мотивації (у 
П. Бурдьє –«жага знань»); 
- неможливість відчуження 
від носія культурного капі-
талу, що викликає проблеми 
власників економічного ка-
піталу в процесі концентра-
ції та використання;  
- можливість неусвідомлю-
ваного придбання за певних 
умов (наприклад, подолання 
мовного бар’єру в процесі 
спілкування); 
- обмеження в обсягах нако-
пичення залежно від здатно-
сті індивіда до його прид-
бання; 
- згасання та зникнення ра-
зом з індивідом (синхронно 
до згасання біологічних ха-
рактеристик, пам’яті, розу-
мової активності тощо); 
- відносини розподілу, створе
ного культурним капіталом у
його об’єктивованій формі, 
опосередковані відносинами 
конкуренції між індивідом та 
іншими носіями капіталу 

Культурний капітал в 
об’єктивованій формі 
може передаватися від 
одних суб’єктів до ін-
ших аналогічно інсти-
туціоналізованому еко-
номічному капіталу, 
але така передача не 
означає повної його  
відсутності у поперед-
нього власника (дифу-
зія знань) 

Об’єктивація культурного 
капіталу у формі академіч-
них кваліфікацій є одним 
із шляхів нейтралізації 
його властивостей, таких 
як обмеження біологіч-
ними рамками окремого 
індивіда; 
- інституціональне ви-
знання культурного капі-
талу (наприклад, визнання 
рівня освіти індивіда) на-
дає можливість порів-
няння кваліфікації його 
власників, а також їх за-
міни; 
- дозволяє встановлювати 
пропорції обміну між ку-
льтурним та економічним 
капіталом шляхом гаран-
тування грошової вартості 
інституціоналізованого 
культурного капіталу (на-
явність прямої залежності 
між рівнями освіти, визна-
ного професійного досвіду 
та рівнями грошової вина-
городи); 
- знецінення кваліфікацій 
під впливом зростання 
конкуренції серед носіїв 
та зниження рейтингів ус-
танов 

1 Складено за джерелами [8; 9]. 
 

                                                      
1 Асиміляція (лат. assimilatio) у психології – процес інтеграції зовнішніх 

об'єктів (людей, предметів, ідей, цінностей) і несвідомого змісту у свідомості. 
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значити характер трансформації цих форм з однієї в іншу. Людсь-
кий капітал підприємства в інкорпорованому стані – це сукупність 
накопичених професійних знань та навичок, здобутих у процесі 
освіти та підвищення кваліфікації, які згодом можуть приносити до-
хід у вигляді заробітної плати, процента або прибутку шляхом уча-
сті цієї сукупності в процесах створення доданої вартості; в об’єкти-
вованому стані – це сукупність навчальних засобів (наприклад, тек-
стів і практик), покликаних транслювати специфічні знання й де- 
монструвати процедури набуття навичок; в інституціоналізованому 
стані – це система формальних сертифікатів, які включають дип-
ломи, розряди, ліцензії, патенти, що свідчать про здобуття певних 
знань і навичок.  

Вимірювання людського капіталу, проявленого в його інко-
ропорованому стані, можливе за показниками ефективності його за-
лучення до процесів створення вартості, іншими словами – продук-
тивності праці, виміряної за обсягами доданої вартості продукції в 
розрахунку на одиницю витраченого часу. Відомо, що ефективність 
використання праці в економіці в цілому, в окремих її галузях, на 
підприємствах відображає ефективність трудових витрат у процесі 
виробництва. Зростання ефективності використання праці, або під-
вищення її продуктивності, є свідченням реалізації можливостей до 
вдосконалення як працівників у результаті навчання, набуття до- 
свіду, підвищення кваліфікації та професійної майстерності, так  
і виробничих процесів. 

Аналіз використання праці на підприємствах, який у цілому 
дозволяє оцінити інкорпорований стан людського капіталу підпри-
ємств, засвідчує загальне його зниження (рис. 3, табл. 3). На це вка-
зує як постійне згортання обсягів виробництва в 2006-2016 рр., так 
і кількості зайнятих у промисловості.   

Висновки. Підхід до оцінювання людської поведінки та взає-
модії, відомий під назвою «концепція людського капіталу», під 
впливом об’єктивних процесів сучасного розвитку суспільства й 
економіки, розвитку когнітивної економіки, «економіки знань» на-
був широкого розповсюдження поза межами методології неокласи-
чної економічної теорії, у рамках якої його було сформовано. Сьо-
годні термін «людський капітал» використовується для дослі-
дження не лише проблем забезпечення ефективності прийняття рі-
шень на рівні окремих індивідів та суспільства в цілому стосовно 
освіти, охорони здоров’я тощо, але і для розв’язання проблем соці-
ально-економічного розвитку, сталого економічного розвитку, уп-
равління підприємствами з позицій інституціональної економічної 
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теорії, еволюційної економічної теорії, теорії менеджменту, теорій 
управління тощо. 

 

 
Складено за даними Державної служби статистики України. 

 
Рис. 3. Зміна показників використання праці на підприємствах  

промисловості України у 2006-2016 рр. (2006 р.=100%) 
 

Таблиця 3 
Показники використання праці на промислових підприємствах  

України у 2006-2016 рр.1 
Показник 2006 2012 2013 2014* 2015* 2016*

1 2 3 4 5 6 7
Кількість зайнятих у промисловості:
млн чол. 5,21 5,43 5,25 5,38 5,08 4,99
% 100,0 104,2 100,7 103,1 97,4 95,7
Зайнятість у промисловості, % від за-
гальної чисельності зайнятих в еко-
номіці 24,0 25,9 24,8 26,1 24,7 24,4
Промисловість, додана вартість у по-
стійних цінах 2010 р.: 
млрд грн 303,98 282,94 261,43 231,04 196,23 202,77
% 100,0 93,1 86,0 76,0 64,6 66,7
Промисловість, додана вартість у ро-
зрахунку на 1 зайнятого у промисло-
вості (у постійних цінах 2010 р.): 
 тис. грн/рік 75,30 87,41 82,47 79,72 76,24 81,28
% 100,0 116,1 109,5 105,9 101,3 107,9
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Промисловість, додана вартість, у постійних цінах 2010 р., % до 2006 р.

Промисловість, додана вартість у розрахунку на 1 зайнятого у промисловості, 
у постійних цінах 2010 р., % до 2006 р.
Індекс реальної заробітної плати, % до 2006 року
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Закінчення табл. 3 
1 2 3 4 5 6 7

Середня заробітна плата у промисло-
вості в цінах поточного року: 
тис. грн/місяць 1212 3500 3763 3988 4791 5902 
тис. грн/рік 14,54 42,00 45,16 47,86 57,49 70,82
Індекс реальної заробітної плати, % 
до попереднього року 118,3 114,4 108,2 93,5 79,8 109,0
Індекс реальної заробітної плати, % 
до 2006 р. 100,0 148,8 161,0 150,5 120,1 130,9

1 Складено за даними Державної служби статистики України. 
* Інформацію за 2014-2016 рр. наведено без урахування тимчасово окупо-

ваної території АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення АТО. 
 
Використання економіко-соціологічного підходу до визна-

чення ролі людського капіталу у створенні доданої вартості надає 
можливість на підставі ідентифікації показників, які характеризу-
ють об’єктивований, інкорпорований та інституціоналізований 
стани людського капіталу підприємства більш об’єктивно оцінити 
його рівень, знизити вплив формальних показників. 

В Україні наразі спостерігається зниження показників, які ха-
рактеризують об’єктивований стан людського капіталу через по- 
стійне скорочення чисельності працюючих на підприємствах та об-
сягів створеної доданої вартості, а також показників його інкорпо-
рованого стану – зниження кількості впроваджених у виробництво 
вітчизняних наукових розробок, кількості задіяних у виробництві 
наукових працівників, кількості зареєстрованих патентів. Натомість 
інституціоналізований стан людського капіталу, визначений кількі-
стю осіб, які щорічно випускаються закладами вищої освіти, по- 
стійно зростає. Така невідповідність в оцінках станів людського ка-
піталу потребує усунення. 

Перспективи подальших досліджень у даному напрямі поля-
гають в обґрунтуванні методів оцінювання впливу людського капі-
талу підприємства на  створення доданої вартості з урахуванням 
економіко-соціологічного підходу до визначення його форм. 

 

Література 
 

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресур-
сами; пер. с англ. под ред. С.К. Мордовина. СПб.: Питер, 2009. 
848 с. 

2. Analysis of correlation between intellectual capital and tradi-
tional key performance indicators within the automotive industry: Liter-
ature review / Andreas Kompalla, Jan Kopia, Ulrike Foerster-Metz, 



122 

Wiebke Geldmacher. ECOFORUM. 2017. Vol.3, Issue 3(13). URL: 
https://www.researchgate.net/publication/319618122_Analysis_of_cor-
relations_between_corporate_strategy_and_operational_strategy_con-
sidereing_management_system_standards. 

3. Антонюк В. П. Проблеми відтворення людського капіталу 
східних регіонів України в умовах збройного конфлікту. Вісник 
Кам’янець-Подільського національного ун-ту ім. І.Огієнка. Еконо-
мічні науки. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2015. 
Вип. 10. С. 267-272. 

4. Грішнова О. А., Заїчко О. С. Новітні технології в економіці 
персоналу: нові можливості й нові виклики. Вісник економічної на-
уки України. 2016. № 2. С. 52-57. URL: http://nbuv.gov.ua/ 
UJRN/Venu_2016_2_14. 

5. Брюховецька Н.Ю., Чорна О.А. Інституціональні чинники 
розвитку людського капіталу підприємств. Стратегія і механізми 
регулювання промислового розвитку: зб. наук. праць; НАН України, 
Ін-т економіки пром-сті. Донецьк, 2009. С. 26-44. 

6. Брюховецкая Н. Е., Булеев И. П. Конкуренция и соревно-
вание в условиях инновационного развития предприятий. Вісник 
економічної науки України. 2017. № 1(32). С. 7-17. 

7. Смирнов В.Т., Сошников И.В., Романчин В.И., Скобля-
кова И.В. Человеческий капитал: содержание и виды, оценка и сти-
мулирование: монография; под ред. В.Т. Смирнова. Москва: Маши-
ностроение-1, Орел: ОрелГТУ, 2005. 513 с. 

8. Бурдье П. Формы капитала; пер. с фр. М.С. Добряковой, 
науч. ред. В.В. Радаев. Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 5. 
С. 60–74. 

9. Радаев В.В. Понятие капитала, формы капиталов и их кон-
вертация. Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 4. С. 20–32. 

10. Шматко Н.А. "Габитус" в структуре социологической тео-
рии. Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Т. 1, №2. 
С. 60-70. 

11. Кравченко С.А. Переоткрытие человеческого капитала в 
сложном обществе. Вестник МГИМО-университета. Официальное 
Интернет-издание. 2013. № 3(30). URL: http://www.vestnik. mgimo. 
ru/razdely/filosofiya/pereotkrytie-chelovecheskogo-kapitala-v-slozhno 
m-obshchestve. 

12. Карпенко І.В., Тесленко П.О. Концепція символічного 
поля, практики та габітусу П. Бурдьє: експлікація проблеми компле-
ксності практики. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 53. С. 2002-
214. 



123 

13. Фонарьова Т.А. Розвиток теорії людського капіталу у пра-
цях нобелівських лауреатів з економіки. Економічний простір: зб. 
наук. пр. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. № 49. С. 104–111. 

14. World Economic Forum: Human Capital Report 2016. URL: 
http://reports.weforum.org/human-capital-report-2016/economies/#eco 
no my=UKR.  

15. Гойло В.С. Современные буржуазные теории воспроиз-
водства рабочей силы. Москва: Наука, 1975. 228 с. 

16. Theodore W. Schultz – Facts // Nobelprize.org. Nobel Media 
AB 2014. URL: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sci-
ences/laureates/1979/schultz-facts.html. 

17. Schultz T. The Emerging Economic Science and Its Relation 
to High School Education.The High School in a New Era. 1958. 

18. Becker G. S. The economics of discrimination. 2nd Edition. 
Published – 1957. The University of Chicago, 1971. 167 p. URL:  
https://www.amazon.com/Economics-Discrimination-Economic-Resear 
ch-Studies/dp/0226041166. 

19. Becker G.S. Human Capital: A Theoretical and Empirical 
Analysis, with Special Reference to Education. 3rd ed. The National Bu-
reau of Economic Research. 1993. 390 p. URL: https://books.google. 
com.ua/books?id=9t69iICmrZ0C&printsec=frontcover&hl=ru#v=onep-
age&q&f=false. 

20. Becker G. S. A Treatise on the Family. Harvard university 
press, 2009. 424 р. URL: https://brunofvieira.files.wordpress.com/ 
2012/12/gary-becker-a-treatise-on-the-family.pdf. 

21. Беккер Г. С. Человеческое поведение. Экономический под-
ход : избранные труды по экономической теории; пер. с англ. 
Москва: Изд-во ГУ ВШЭ, 2003. С. 31-32. 

22. Gary Becker – FactsNobelprize.org. Nobel Media AB 2014. 
URL: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/lau-
reates/1992/becker-facts.html. 

 

Надійшла до редакції 31.07.2017 р. 
 
 
 

  



124 

Д.А. Самодурова  
 
ДЕТЕРМІНАНТИ ВПЛИВУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ  
АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ (ЗА ІНОЗЕМНИМИ  

ПУБЛІКАЦІЯМИ) 1 
 
Тема інвестиційної активності є актуальною для всіх країн 

світу як на макрорівні, так і на рівні підприємств. Глобальна фінан-
сова криза негативно вплинула на інвестиційний клімат. Зниження 
інвестиційної активності стримує зростання економіки багатьох 
країн із ринком, що формується, і країн, що розвиваються, в серед-
ньостроковій перспективі. В економічній літературі існує ряд під-
ходів, які моделюють інвестиційну поведінку.   

Аналізу факторів впливу на інвестиційну активність присвя-
чено роботи таких учених, як: Л. Артідж, К. Бішофф, С. Едвардс,  
Д. Йоргенсон, Д. Лорі, К. Кулем, П. Міхаєлідес, М. Еванс, Ж. Лігарт 
[1-9] та ін. Вони досліджують різні індикатори, дають їм оцінку, ви-
сувають нові взаємозалежності між показниками. При цьому зали-
шаються певні спірні детермінанти, що впливають на інвестиційну 
поведінку. 

Метою статі є виявлення детермінант впливу на інвестиційну 
активність та поведінку суб’єктів господарювання.  

Дослідження факторів, що впливають на інвестиції, може за-
безпечити краще розуміння всього процесу економічного розвитку 
і вказати ті параметри, які спрямовані на стимулювання довгостро-
кового зросту, з одного боку, та стримування рівня безробіття – з 
іншого. Це необхідно для збільшення виробничого потенціалу кра-
їни, зміни зайнятості населення та контролю за волатильністю, яка 
викликає серйозні коливання економічної активності.   
Зарубіжні вчені відзначають, що одним із найважливіших мотивів 
інвестування є підвищення рівня виробництва. Чим вище прибуток 
(та рівень виробництва), тим більш позитивними є майбутні очіку-
вання фірми, що приводить до збільшення кількості інвестиційних 
рішень. Емпіричні дані, в основному для американської економіки, 

                                                      
1 Дослідження виконано в рамках НДР ІЕП НАН України «Механізми за-

безпечення інвестиційної активності підприємств для виробництва продукції з ви-
сокою доданою вартістю» (2015-2018 рр., номер держреєстрації 0115U001639). 
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досліджують Д. Йоргенсон, К. Бішофф, М. Еванс. Вони продемон-
стрували, що виробництво дійсно є одним з основних факторів, які 
визначають інвестиції. Ж. Лігарт довів, що взаємозв'язок між інвес-
тиціями та виробництвом у Португалії був статистично значущим  
у період розгляду [9].Отже, зростання рівня виробництва позитивно 
впливає на рівень інвестиційної активності країн. 

Наступною важливою детермінантою інвестиційної діяльно-
сті, на думку дослідників, є рентабельність. Якщо підприємства 
отримують високий рівень прибутку, то і рішення про здійснення 
інвестицій будуть позитивними. Та навпаки, при зниженні рента- 
бельності вплив на майбутні інвестиції буде негативним [10]. Ін-
шими словами, фірми з більш високим прибутком вкладають бі-
льше, тому очікується позитивна залежність між розміром інвести-
цій і прибутком. 

Ще одним фактором інвестиційної активності є процентна 
ставка. У своїх працях Д. Йоргенсон зазначає, що метою підприєм- 
ства є максимізація чистої приведеної вартості, потім, після відпо-
відної розробки, вони інвестують у кожен період залежно від від- 
носних цін і випуску [4]. У цій моделі інвестиційна функція вклю-
чає роль прибутковості. Відповідно процентна ставка на внутріш-
ньому ринку як міра вартості капіталу має впливати на інвестиційні 
рішення. Залежність цієї детермінанти розглядається з двох сторін: 
негативної – чим нижче процентна ставка, тим вище справжня вар-
тість грошових потоків; позитивної – процентна ставка як частина 
вартості капіталу погіршує прибуток фірм. Отже, з огляду на той 
факт, що вони частково беруть фінансування своїх інвестицій, під-
тверджується те, що чим нижче процентна ставка, тим більш спри-
ятливим є це інвестування [11]. 

П. Міхаєлідес пропонує модель множинної лінійної регресії, 
що включає різні елементи, які впливають на інвестиційну актив-
ність на прикладі Греції. Крім вищезазначених факторів, він описує 
ряд інших, важливих для пояснення інвестиційного клімату країни; 
розкриває можливість впливу деяких важливих інституційних і со-
ціально-економічних детермінант [7]. Одним із таких є військове 
правління, яке перебувало при владі в період 1967-1974 рр. Суть 
економічної політики військового режиму полягала в тому, що в 
Греції відбулося поєднання двох основних принципів економічного 
розвитку: жорстке державне регулювання стратегічних галузей 
промисловості, які розвивалися за рахунок державних інвестицій, 
та лібералізація частки галузей економіки, у яких акумулювалися 
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кошти приватного капіталу (туризм, легка та харчопереробна про-
мисловість). Специфіка розвитку Греції полягала в тому, що лише 
комплексне використання двох, на перший погляд несумісних, спо-
собів розвитку дозволило здійснити успішні реформи, результатом 
яких стала кардинальна перебудова національної економіки та ви-
ведення її на рівень розвитку більшості західноєвропейських країн. 
Економічна стабілізація зупинила «втечу» капіталів із країни, оскі-
льки з'явилася впевненість у стабільності драхми і можливість для 
вигідного інвестування всередині країни. 

Тим часом дві нафтові кризи, які негативно вплинули на різні 
сектори економіки, могли вплинути і на інвестиційну та промис-
лову діяльність [11]. Нарешті, входження країни до ЄС у 1992 р. – 
ще одна дуже важлива подія, яка теж могла б вплинути на інвести-
ційну активність в Греції. Вплив таких подій було прийнято за фік-
тивні змінні.  

Базовою моделлю оцінки інвестиційної активності в Греції є 
[7] 

It = f (Yt, rt, πt, M67, O1, O2, D92) + ut, 
 

де It – валові капіталовкладення у Грецію в році t; 
Yt – валовий внутрішній продукт у Греції в році t; 
rt – реальна процентна ставка за кредитами в Греції в році t; 
πt – чистий  відсоток прибутку в Греції в році t; 
M67 – фіктивна змінна для військового правління в Греції; 
О1 – фіктивна змінна для першої нафтової кризи; 
О2 – фіктивна змінна для другої нафтової кризи; 
D92 –  фіктивна змінна для Греції у фінансовій сфері у ЄС; 
ut – остаточний показник, призначений для відстеження впливу  

всіх інших факторів, які не входять до моделі; 
f  – лінійна функція. 

Значення чинників, які впливають на інвестиційну активність 
у Греції, перевіряється з використанням даних, зібраних із різних 
джерел.  

Залежна змінна «інвестиція в Грецію» вимірюється за допо-
могою валового інвестування в основний капітал. Дані отримують 
з Європейської економіки, опублікованої Європейською комісією. 
Вимірюється у мільярдах грецьких драхм за постійними цінами. 

Незалежні змінні: 
валовий внутрішній продукт Греції за незмінними цінами 

отримано з Європейської економіки, опублікованої Європейською 
комісією; 
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відсоткова ставка реального кредитування (%) для торгового 
капіталу отримана із Статистичного бюлетеня Банку Греції та Єв-
ропейської економіки, опублікованої Європейською комісією. 

відсоток чистого прибутку (%) отримано в результаті дослі-
джень; 

фіктивна змінна, яка набуває значення 1 під час військового 
правління і 0 – в іншому разі, використовується для обліку військо-
вого права в Греції; 

фіктивна змінна, яка набуває значення 1 під час кризи і 0 – в 
іншому разі, використовується для обліку першої нафтової кризи; 

фіктивна змінна, яка набуває значення 1 під час кризи і 0 – в 
іншому разі, використовується для обліку другої нафтової кризи; 

фіктивна змінна, яка набуває значення 0 до 1981 р. і 1 – після 
цього, використовується для обліку включення країни в ЄС.  

На основі отриманих даних за допомогою цієї моделі, П. Мі-
хаєлідес зробив висновок, що ознаки детермінант інвестицій уз- 
годжуються з економічною теорією. Це означає, що очікуваний по-
зитивний взаємозв'язок між інвестиціями та виробництвом, а також 
між інвестиціями та прибутковістю підтверджується емпірично. 
Аналогічним чином очікуваний негативний взаємозв'язок між інве-
стиціями і процентною ставкою також підтверджується емпірично 
[7]. 

Л. Артідж та Р. Ніколіні як фактор інвестиційної активності 
розглядають розмір ринку, що вимірюється у ВВП або ВВП на душу 
населення в економетричних дослідженнях [1]. Це основна детермі-
нанта горизонтальних прямих іноземних інвестицій (ПІІ), що не має 
відношення до вертикальних ПІІ. Вони зазначають, що ПІІ перей-
дуть у країни з більшими і розширюваними ринками, більшою ку-
півельною спроможністю, де підприємства можуть потенційно 
отримувати вищу віддачу від свого капіталу, а отже, більший при-
буток від своїх інвестицій. 

Досліджуючи зарубіжні наукові джерела, можна дійти висно-
вку, що  економетричні результати за розміром ринку далеко не од-
нозначні. С.Едвардс використовує зворотний дохід на душу насе-
лення як непрямий показник для повернення капіталу і доводить, 
що реальний ВВП на душу населення має зворотний зв’язок з 
ПІІ/ВВП, але Ф. Шнайдер і Б. Фрей знайшли позитивний зв'язок між 
цими двома змінними [3; 12]. Вони стверджують, що вищий рівень 
ВВП на душу населення передбачає кращі перспективи для ПІІ у 
приймаючій країні. Змінний ВВП є додатним і статистично значу-
щим на рівні менше 1%. Констатується, що збільшення розміру  
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ринку, як правило, стимулює залучення ПІІ в економіку. Вважа-
ється, що темпи зростання ВВП справляють невеликий позитивний 
вплив на внутрішні ПІІ. 

А. Чаркрабарті описує фактор «відкритість економіки», який 
в основному вимірюється відношенням експорту й імпорту до ВВП, 
а також для визначення ПІІ [13]. Гіпотеза така: з урахуванням того, 
що більшість інвестиційних проектів спрямовані на торговий сек-
тор, ступінь участі країни в міжнародній торгівлі має бути важли-
вим чинником у рішеннях. Д. Джордан стверджує, що вплив від- 
критості на ПІІ залежить від типу інвестицій. Коли інвестиції є  
ринковими, торговельні обмеження можуть справити позитивний 
вплив на інвестиції [14]. 

На думку Д. Джордана, така детермінанта, як інфраструктура, 
охоплює багато аспектів, починаючи з доріг, портів, залізниць і те-
лекомунікаційних систем і закінчуючи інституціональним розвит-
ком (наприклад, бухгалтерський облік, юридичні послуги). Висока 
якість і розвинена інфраструктура підвищують інвестиційну актив-
ність країни, а отже, стимулюють приплив ПІІ в країну [14]. 

А. Чаркрабарті, Ф. Шнайдер, Б. Фрей, К. Кулем одностайні 
стосовно ролі зростання економіки як фактора інвестиційної актив-
ності [6; 12; 13]. Згідно з гіпотезою швидко зростаюча економіка 
надає відносно кращі можливості задля отримання прибутку, ніж 
та, що розвивається повільно або не розвивається зовсім. Простежу-
ється позитивний кореляційний зв’язок. На більшому ринку більше 
можливостей для інвестицій. Іноземні інвестори бажають більш 
стабільної економіки для прибутковості та легкого потоку при- 
бутку.  

Рейтинг політичного ризику серед іноземних досліджень де-
термінант інвестиційної активності залишається досить нечітким. 
Учені багато років намагаються пролити світло на вплив податків, 
стимулів і вимог до виробничої діяльності для інвесторів за кордо-
ном. Досліджуючи цю тему, автори дійшли згоди, що змінні факто-
рів, які не належать до політики, схильні до маніпуляцій, але їх  
темпи зміни зазвичай набагато повільніше, ніж змінних чистої по-
літики (наприклад, рівень доступних податкових пільг порівняно з 
ВВП на душу населення у країні) [5; 7; 12; 15]. Будь-яке емпіричне 
дослідження, що моделює вплив політичних наслідків на інвести-
ційну активність, потребує включення не тільки політичних змін-
них як контролю за альтернативними поясненнями [5]. 

У зв'язку з тим, що тарифні бар'єри і заборони на зниження 
обсягів інвестицій знижуються, відмінності в політиці оподатку- 
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вання, стимулювання і виробничої діяльності приймаючих країн ві-
діграють велику роль у впливі на розподіл приватних інвестицій у 
всьому світі. Ці показники були включені до порядку денного од-
ного з Уругвайського раундів ГАТТ через їх можливість викрив-
ляти моделі торгівлі за допомогою їх впливу на розміщення і здійс-
нення ПІІ [15]. 

У 1977 та 1982 рр. у США були здійснені контрольні дослі-
дження, які дозволили підтвердити або відкинути уявлення політи-
ків про їх вплив на рішення щодо розміщення інвестицій. Респон-
дентам, які брали участь у контрольному опитуванні, було задано 
п'ять запитань щодо вимог до виробничої діяльності, які застосову-
ються до кожної із зарубіжних філій фірми, та чотири запитання 
щодо інвестиційних стимулів, запропоновані кожній із зарубіжних 
філій фірми. Алгебраїчно формули для побудови змінних чистого 
стимулу і чистої виробничої діяльності для кожної країни мають та-
кий вигляд: 

Чиста інвестиційна міра стимулюванняj = 
∑ ( / 	)

, 
де Iij – кількість філій США, на які вплинула категорія інвестицій-
них стимулів i у країні j; 

Aj– загальна кількість філій США у країні j; 
N – кількість категорій стимулів у контрольних опитуваннях 

(=4). 

Чиста виробнича діяльністьj= 
∑ ( / 	)

, 
де PRij – кількість філій США на які впливають вимоги до виробни-
чої діяльності i у країні j; 

Aj– загальна кількість філій США у країні j; 
N – кількість категорій вимог до виробничої діяльності (=5). 

Учені роблять акцент на тому, що однією з проблем цього 
опитування є його формат, зокрема, воно фіксує лише кількість фі-
лій у кожній країні, які пропонують стимули або схильні до впливу 
на вимоги щодо виробничої діяльності. Нелегко зрозуміти чистий 
вплив стимулів і вимог до виробничої діяльності іноземних інвес-
торів лише з цифр. Незважаючи на це, унікальна здатність цих да-
них вимірювати інформацію про інвесторів в урядовій політиці ви-
кликає емпіричне тестування їх впливу на потоки ПІІ у США. Слід 
зазначити, що країни можуть використовувати ці показники і для 
стимулювання інвестицій. Наприклад, Чорногорією було заявлено, 
що США може створити дочірню компанію, яка перебуватиме в  
повній власності, тільки якщо вони будуть згодні експортувати  
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певний відсоток від своєї продукції. Це означає, що очікувані на-
прями взаємовідносин між політичними змінними і ПІІ можуть 
бути менш явними, ніж якщо стимули і вимоги до виробничої дія-
льності були б винятковими. З точки зору специфікації моделі це 
підкреслює необхідність включення заходів обох типів політичних 
конструкцій у спробу виявити їх вплив на інвестиційну активність. 

Д. Лорі наголошує, що політична стабільність країни знижує 
невизначеність потенційних інвесторів, а отже, підвищує рівень 
ПІІ, які надходять у цю країну. Інвестори чітко враховують стабіль- 
ність внутрішнього середовища. Для оцінки політичного, фінансо-
вого й економічного ризиків, пов'язаних із кожною з приймаючих 
країн, використовувався комбінований бал у країні, розроблений 
Міжнародним керівництвом з країнових ризиків. Формула для скла-
деного індексу виважена більшою мірою по відношенню до полі-
тичного ризику. Складовий бал варіюється від 100 (дуже низький 
ризик) до 0 (дуже високий ризик) [5]. 

Як зазначає Томас Л. Брюєр у своїй всеосяжній теорії взаємо-
зв'язку між політичними ризиками та інвестиціями, політика може 
або збільшити, або зменшити недосконалості ринку, а отже, підви-
щити або знизити рівень ПІІ [16]. Більш того, типи реалізованої по-
літики істотно розрізняються в розвинених країнах і країнах, що  
розвиваються. Наприклад, розвинені країни лібералізували свою 
політику щодо внутрішніх інвестицій задовго до країн, що розвива-
ються. Використовуючи класифікаційну схему організації еконо- 
мічного співробітництва і розвитку, змінна статусу розвитку була 
закодована як «одинична» для розвинених країн і «нульова» – для 
країн, що розвиваються. 

Вимірюючи вплив політичних ризиків на інвестиційну актив-
ність, С. Едвардс використовує два показники: політичну нестабі-
льність і політичне насильство. Він встановив, що політична неста- 
більність (яка вимірює вірогідність зміни уряду) є суттєвим показ-
ником, у той час як політичне насильство (частота політичних 
вбивств, бурхливі заворушення і політично мотивовані страйки) – 
несуттєвим [3].   

Таким чином, усі розглянуті фактори розподіляються на дві 
групи: мікро- та макродетермінанти. У таблиці наведено залежність 
між детермінантами та інвестиційною активністю. 

Висновки. Процес активізації інвестиційної діяльності під- 
приємств неможливий без систематизації та аналізу факторів, які на 
неї впливають. Вони утворюють взаємопов'язану систему і відріз-
няються силою свого впливу як у часі, так і в просторі.  
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На сьогоднішній день залишається безліч відкритих питань та 
спорів щодо детермінант впливу на інвестиційну активність під- 
приємств.  

Дослідження даної проблематики за іноземними публікаці-
ями дозволило встановити, що напрям впливу вищезазначених  
факторів на інвестиційній клімат може бути різним. Змінні можуть 
впливати на ПІІ як позитивно, так і негативно. В емпіричних дослі- 
дженнях використовується різна комбінація цих детермінант як по-
яснювальних змінних.  

 
Таблиця 

Залежність між детермінантами 
та інвестиційною активністю 

Детермінанта Вплив на інвестиційну активність Залежність

М
ік
ро
де
те
рм

ін
ан
ти

 

Рівень виробни-
цтва [9] 

Чим вище рівень виробництва, тим  
більш позитивними є майбутні очіку-
вання підприємств, що приводить до 
підвищення інвестиційної активності 

Пряма

Рентабельність
[10] 

Підприємства з вищою рентабельністю 
вкладають більше. Тобто очікується по-
зитивна залежність між прибутком та 
інвестиційною активністю  

Пряма

Процентна ставка
[4] 

Чим нижче процентна ставка, тим 
більш сприятливими є умови інвести-
ційної активності 

Зворотна

М
ак
ро
де
те
рм

ін
ан
ти

 

Розмір ринку (ви-
мірюється у ВВП 
та ВВП на душу 
населення) [1] 

Чим більше ринок та купівельна спро-
можність, тим більш сприятливими є 
умови для зростання інвестиційної ак-
тивності 

Пряма

Відкритість еконо-
міки [13] 

З урахуванням того, що більшість ін-
вестиційних проектів спрямовано на 
торговий сектор, ступінь участі країни 
в міжнародній торгівлі має бути важли-
вим чинником у рішеннях 

Пряма

Інфраструктура
[14] 

Висока якість і розвинена інфраструк-
тура підвищують інвестиційну актив-
ність країни, а отже, стимулюють прип-
лив ПІІ у країну 

Пряма

Зростання еконо-
міки [6] 

Швидко зростаюча економіка надає 
відносно кращі можливості задля отри-
мання прибутку, ніж та, що розвива-
ється повільно або не розвивається зо-
всім

Пряма

Політичні ризики
[5] 

Політичний ризик негативно впливає 
на інвестиційну активність 

Зворотна
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Через відсутність консенсусу щодо теоретичної основи для 
керівництва емпіричною роботою з ПІІ не існує загальноприйня-
того набору пояснювальних змінних, які можна розглядати як 
«справжні» детермінанти інвестиційної активності. Подальші до- 
слідження слід спрямовувати на більш досконале вивчення факто-
рів і залежності інвестиційного клімату від них.  
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ЕКОНОМІЧНА ДОДАНА ВАРТІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК 
ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА1 

 
У даний час у роботах зарубіжних дослідників висвітлюються 

питання аналізу рентабельності виробництва з точки зору власника 
підприємства з використанням показника економічної доданої вар-
тості. Вітчизняними вченими такий підхід вивчений мало. Але з 
урахуванням того, що ця проблематика має велике значення для ви-
значення ефективності діяльності підприємства, необхідно розгля-
нути її більш детально. 

Концепція економічної доданої вартості з успіхом використо-
вується за кордоном. Однак українські компанії мало застосовують 
її у своїй діяльності. Це пов'язано в основному зі складністю адап-
тації її до умов України. Тому питання можливості застосування й 
розробки механізму використання показника економічної доданої 
вартості для визначення ефективності господарської діяльності віт-
чизняних підприємств є актуальними. 

                                                      
1 Дослідження виконано в рамках НДР ІЕП НАН України «Механізми за-

безпечення інвестиційної активності підприємств для виробництва продукції з ви-
сокою доданою вартістю» (2015-2018 рр., номер держреєстрації 0115U001639). 
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У науковій літературі існує багато визначень поняття «додана 
вартість», проте ні в Україні, ні за кордоном немає чіткого форму-
лювання цієї категорії. Також зустрічаються різні методики розра-
хунку показника доданої вартості, але єдиного підходу до його ви-
значення не існує. 

Теоретичні основи доданої вартості були закладені класиками 
економічної науки. Поняття доданої вартості було введено в обіг у 
XVIII ст. А. Смітом та Д. Рікардо [1]. Ідеї класиків політекономії 
розвивалися К. Марксом, який визначив поняття «додаткова вар-
тість» [2]. Ця теорія є класичною концепцією додаткової вартості. 
Згідно з її положенням головним чинником створення доданої вар-
тості є праця найманих робітників. 

Друга теорія– теорія факторів виробництва, засновниками 
якої є Ж.Б. Сей та Дж.Б. Кларк. Прихильники цієї концепції ствер-
джували, що основу створення доданої вартості становить участь 
усіх факторів виробництва, а економічна природа доданої вартості 
полягає у збільшенні вартості вироблених товарів і послуг [3]. 

Ці дві теорії в даний час знайшли застосування в концепції 
економічної доданої вартості, яка виникла у XVIII ст. разом із поя-
вою поняття «залишковий дохід», яке показувало різницю між  
операційним прибутком та витратами на капітал. У 1890 р. А. Мар-
шалл дав визначення прибутку як різниці загальних надходжень  
і відсотків на капітал. Пізніше, завдяки працям Сковелла, сформу-
валася концепція остаточного доходу, яка стала розглядатися як до-
повнення до моделі ефективності інвестицій. Однак концепція за-
лишкового доходу не знайшла широкого застосування [4]. 

Концепція економічної доданої вартості, яка, по суті, є тією ж 
самою концепцією залишкового доходу, далі стала широко викори-
стовуватися в оцінці вартості компаній. 

Необхідність створення нового механізму фінансового управ-
ління діяльністю компанії виникла у 70-80-х роках ХІХ ст. у розви-
нених країнах світу. Це пояснювалося тим, що застосовувані до 
цього часу методи не дозволяли оцінювати діяльність компанії в 
довгостроковому періоді та не показували зв'язок між ефективністю 
діяльності та системою заохочень за цю ефективність із вартістю 
для акціонерів. У кінці 80-х років американська консалтингова ком-
панія Stern, Stewart and C на чолі з Дж. Стерном і Б. Стюартом за-
пропонувала оцінювати ефективність роботи фірми за допомогою 
показника економічної доданої вартості (Economic Value Added – 
EVA), а згодом зареєструвала EVA як свій товарний знак. Концеп-
ція економічної доданої вартості ґрунтувалася на тому, що метою 
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компанії є збільшення доходів. Ними були розроблено схеми заохо-
чення менеджерів, описано взаємозв'язок показника EVA та варто-
сті компанії [5]. 

Цією концепцією досить швидко почали користуватися про-
відні компанії Америки, такі як Coca-Cola, General Electric та ін. Їх 
досвід переймали фірми в інших країнах. 

Сучасна концепція економічної доданої вартості спирається 
на основи, які закладені в дослідженнях Маршалла і Сковелла та 
представлені в роботах Б. Стюарта «The Quest For Value: a Guide for 
Senior Managers», Д. Янга і С. О'Бірна «EVA and Value-Based 
Management: a Practical Guide to Implementation» [6]. 

В економічній літературі концепція EVA розглядається лише 
в окремих роботах, майже виключно – в перекладах. Конкретні ре-
зультати впровадження EVA в діяльність зарубіжних компаній  
опубліковано в роботах С. Вівера, Г. Біддла й Р. Боуена. 

Засади, сформульовані в минулому столітті, зараз знаходять 
широке застосування в корпораціях при розрахунках доданої варто-
сті. Так, компанією McKinsey була розроблена модель грошової до-
даної вартості (Cash Value Added – CVA). За її допомогою оціню-
ється додана вартість інвестованого в компанію капіталу, що розра-
ховується через грошові потоки. Цей показник широко використо-
вується також при визначенні конкурентоспроможності економік 
регіонів. П. Кресл, Б. Сінгх створили методику, згідно з якою можна 
визначити рейтинг конкурентоспроможності регіонів на основі 
зміни суми доданих вартостей підприємств регіону [7]. 

Існують також концепція ланцюжка цінностей та концепція 
інтелектуального капіталу, засновані на розподілі доданої вартості 
в корпорації [8]. 

У сучасній практиці, крім економічної доданої вартості, роз-
раховуються такі показники: акціонерна додана вартість, ринкова 
додана вартість, валова додана вартість та чиста додана вартість. 

Метою статті є вивчення питань еволюції понять доданої  
вартості та економічної доданої вартості; аналіз переваг і недоліків 
використання показника EVA в оцінці рентабельності діяльності 
підприємства; визначення можливості застосування категорії еко-
номічної доданої вартості у фінансовому управлінні компаніями 
України. 

Сьогодні в економічній науці не існує чіткого визначення до-
даної вартості. На думку одних вчених, додана вартість – це сукуп-
ність елементів вартості товару, що утворюється у самого платника 
податків. Її складовими вони вважають витрати на заробітну плату, 
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внески в соціальні фонди, податки, що не перекриваються прибут-
ком, та ін. Інші дослідники стверджують, що додана вартість – це 
різниця між вартістю, за якою продукт реалізується споживачам та 
привнесеною вартістю, у якій ураховується вартість спожитих у 
процесі створення продукту матеріальних, енергетичних та інфор-
маційних ресурсів. 

На основі цих формулювань можна дійти висновку, що до-
дана вартість – це вартість товару, додана його обробкою. Додана 
вартість включає заробітну плату, банківський відсоток, прибуток 
та амортизацію. Таким чином, додана вартість – це  вартість товару 
без вартості матеріалів, використаних для його виробництва. 

У сучасному світі значення показника доданої вартості в еко-
номічній практиці зростає. Це пов'язано з тим, що додана вартість 
прямо залежить від ступеня ефективності роботи підприємства, а 
також виступає базовим джерелом формування прибуткових статей 
державного бюджету, тому що може бути фактором підвищення 
конкурентоспроможності та капіталізації підприємств, у результаті 
чого в її зростанні потенційно зацікавлені одночасно держава та 
економічні суб'єкти. 

Для  оцінки вартості підприємства у світовій практиці широко 
використовується показник доданої економічної вартості. 

EVA – важливий фінансовий показник, який з початку 90-х 
років минулого століття почав застосовуватися відомими амери- 
канськими компаніями. 

Б. Стюарт, як автор концепції EVA, визначає економічну до-
дану вартість як різницю між чистим операційним прибутком після 
оподаткування та витратами на залучення капіталу [9]. 

Показник EVA має ще одну назву – залишковий прибуток – 
це той прибуток, що залишився після плати за капітал. Суть показ-
ника полягає в тому, що власний (акціонерний) капітал має заро-
бити, принаймні, ту саму норму повернення, як схожі інвестиційні 
ризики на ринках капіталу [10]. 

Фактично EVA визначається як різниця між чистим операцій-
ним прибутком після податків і альтернативною вартістю інвесто-
ваного капіталу [11]. 

Згідно з цією концепцією економічна додана вартість (EVA) – 
це прибуток підприємства від своєї діяльності за вирахуванням по-
датків, зменшений на величину плати за інвестований у підприєм- 
ство капітал. 

Показник EVA розраховується за формулою 
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EVA = прибуток від звичайної діяльності -  
 - податки та інші обов'язкові платежі -  
 - інвестований у підприємство капітал × 
 ×середньозважена ціна капіталу. (1) 

Формулу (1) можна представити таким чином: 
 	 = 	 ( 	 − 	 ) − 	 	 × 	 	 = 	 	 − 	 	 × 	 	 = =	 ( 	/	 	 − 	 ) 	× 	 , (2) 

 
де P – прибуток від звичайної діяльності; 

T – податки та інші обов'язкові платежі; 
IC – інвестований в підприємство капітал; 
WACC – середньозважена ціна капіталу; 
NP – чистий прибуток. 

 
Перетворивши формулу (2), отримаємо: 
 	 = 	 ( 	/	 	 − 	 ) 	× 		 	 = 	 ( 	 − 	 ) 	× , (3) 

 
де ROI – рентабельність капіталу, інвестованого в підприємство. 

 
При розрахунку показника EVA важливе значення мають 

структура й ціна джерел фінансових ресурсів підприємства. Вели-
чина показника EVA дозволяє інвесторам підприємства розраху-
вати вид фінансування (власне або позикове) та розмір капіталу, не-
обхідного для отримання певного прибутку. Також EVA допомагає 
власникам підприємства вибрати лінію своєї поведінки відносно ін-
вестиційного капіталу: або спрямовувати капітали інвесторів у дане 
підприємство, або направити їх на інші підприємства, що дозволить 
забезпечити вищі показники прибутковості. 

При визначенні показника EVA за формулами (1-3) потрібно 
знати середньозважену ціну капіталу WACC.  

Середньозважена ціна капіталу розраховується за формулою 
 
 	 = 	 ЗК	 × 	 ЗК	 + 	 СК	 × 	 СК , (4) 

 
де PЗК – ціна позикового капіталу; 

dЗК – частка позикового капіталу в структурі капіталу; 
PСК – ціна власного капіталу; 
dСК – частка власного капіталу в структурі капіталу. 
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Кожне промислове підприємство у процесі свого функціону-
вання має створювати нову вартість. Це відбувається тоді, коли від-
дача від інвестованого в дане підприємство капіталу перевищує ви-
трати на його залучення. Показник EVA відображає вартість, до-
дану до ринкової вартості підприємства, та оцінку ефективності 
його діяльності. 

Від значення EVA залежить інвестиційна поведінка власників 
підприємства. Цей показник використовується власниками підпри-
ємства для того, щоб оцінити ефективність його господарської дія-
льності. При цьому можливі три варіанти впливу значення показ-
ника EVA на поведінку власників. 

1. Показник EVA має додатне значення. Це свідчить про те, 
що доходи, отримані підприємством, перевищують витрати на вкла-
дений капітал. Капітал використовується ефективно. Такий варіант 
стимулює власників до подальшого вкладення коштів у дане під- 
приємство.  

2. Показник  EVA має від’ємне значення. Цей варіант показує, 
що дана інвестиційна політика є некоректною. Власники втрачають 
капітал, вкладений у підприємство, через втрату альтернативної 
прибутковості. 

3. Показник EVA дорівнює нулю. Тоді нульовим буде і рин-
ковий виграш власника при інвестуванні даного підприємства. Для 
акціонерів компанії отримана норма повернення компенсує ризик. 
Тому власник може продовжувати інвестувати в підприємство або 
вкласти кошти в банківські депозити. 

Західні компанії користуються концепцією EVA, тому що 
вважають її більш придатним інструментом для визначення ефекти-
вності діяльності своїх підрозділів, ніж чистий прибуток. EVA не 
тільки характеризує кінцевий результат, але і показує, як викорис-
товувався вкладений у компанію капітал. 

Власники та керівники, які впроваджують показник EVA як 
критерій оцінки ефективності функціонування підприємства, по-
винні дбати про його підвищення. Напрямами зростання показника 
EVA є: 

зменшення витрат на залучення інвестицій; 
збільшення отриманого прибутку при вкладенні колишнього 

обсягу інвестицій; 
зменшення обсягу використовуваних коштів при отриманні 

колишнього розміру прибутку.  
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У таблиці наведено деякі основні види організаційних пере-
творень, спрямованих на підвищення ефективності діяльності під- 
приємства [12]. 

 
Таблиця 

Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства 
Показник  
оцінки  

ефективності 
Мета перетворень Основні види організаційних 

перетворень 

 
 
Зростання 
значення 
 EVA 
 

Збільшення при-
бутку при вкла-
денні колишнього 
обсягу інвестицій 

Освоєння нових видів продукції
(робіт, послуг); 
освоєння нових ринків (нових 
сегментів ринку); 
освоєння більш рентабельних су-
міжних ланок виробничо-техно-
логічного ланцюжка

Зменшення об-
сягу використову-
ваних коштів при 
отриманні колиш-
нього розміру 
прибутку

Ліквідація збиткових або недо-
статньо прибуткових сфер діяль-
ності (у т.ч. ліквідація підприєм-
ства) 

Зменшення ви-
трат на залучення 
інвестицій 

Зміна структури капіталу під-
приємства 

 
Вказані шляхи підвищення EVA реалізуються в конкретних 

здійснених підприємствами заходах. Зростання показника EVA мо-
жливе як при спрямованій реорганізації підприємства, так і в про-
цесі поточної управлінської діяльності. 

Використання показника EVA має як переваги, так і недоліки. 
До позитивних моментів його застосування належать: 

показником EVA можна користуватися з метою оцінки ефек-
тивності діяльності як підприємства в цілому, так і окремих його 
підрозділів. Це дозволяє визначити, на якому етапі виробництва або 
в якому структурному підрозділі приймаються неефективні інвес-
тиційні рішення; 

показник EVA може бути основою для розрахунку винагород 
менеджерів. Він стимулює менеджерів приймати управлінські рі-
шення, які приноситимуть економічну вигоду і в коротко-, і в дов-
гостроковій перспективі;  
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використання методу EVA дозволяє побачити можливість 
збільшення вартості бізнесу не тільки за допомогою впливу на при-
буток, але і через зменшення діючого капіталу (наприклад, скоро-
чення або ліквідація нерентабельних виробництв); 

величина EVA має тісний взаємозв'язок із вартістю акції ком-
панії; 

при здійсненні оцінки вартості компанії за допомогою показ-
ника EVA враховується фактор ризику. 

Однак показник економічної доданої вартості має ряд недолі-
ків, основним з яких є те, що при його розрахунку не враховуються 
майбутні грошові потоки. Це може привести до того, що менедже-
рами будуть прийматися інвестиційні проекти тільки зі швидкою 
окупністю, а проекти, що потребують великих інвестицій і трива-
лого часу на розробку, не будуть реалізовані компанією. Також до 
мінусів показника EVA відносять той факт, що додана економічна 
вартість розраховується в абсолютному вираженні, – це незручно 
під час порівняння результатів діяльності різних компаній. У зв'язку 
з цим розроблено відносні показники EVA. 

Висновки  
1. Економічна додана вартість – це важливий економічний по-

казник, що характеризує ефективність діяльності підприємства. 
2. Застосування EVA дозволяє оцінити ефективність викори-

стання інвестованого в підприємство капіталу, виявити вкладення 
коштів у нерентабельні проекти, реалізація яких не перевищує ви-
трати на залучення капіталу, обґрунтувати рішення відносно вибору 
найбільш прибуткових напрямів діяльності. 

3. Показник економічної доданої вартості об'єднує зацікавле-
ність  акціонерів і менеджерів підприємства до оцінки його діяль-
ності. На провідних західних підприємствах він виступає базою 
премій менеджерів, тобто основою їх мотивації. 

4. У процесі оцінки ефективності функціонування підприєм- 
ства показник економічної доданої вартості виконує такі функції: 

допомагає власникам визначити реальну прибутковість під- 
приємства та керувати нею; 

показує власникам та керівникам підприємства шляхи впливу 
на його прибутковість; 

дозволяє здійснити перехід до визначення економічної дода-
ної вартості у грошовому вираженні від визначення рентабельності 
вкладеного капіталу у відсотках; 

виступає основою премій менеджерів підприємства; 
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сприяє підвищенню прибутковості діяльності підприємства 
через більш ефективне використання інвестованого капіталу. 

Таким чином, можна припустити, що застосування показника 
економічної доданої вартості на підприємствах України, як і в прак-
тиці західних компаній, також сприятиме підвищенню  ефективно-
сті їх діяльності. 

У даний час вітчизняні економісти мають можливість аналі-
зувати та запозичувати найбільш прогресивний західний досвід ве-
дення бізнесу. Українським компаніям необхідно впроваджувати 
новітні технології та методи, форми управління. Однією з провід-
них концепцій є використання економічної доданої вартості у фі-
нансовому управлінні підприємством, що дозволить підприємствам 
України підвищити ефективність свого функціонування.    

Визначення можливостей використання й розробка механіз-
мів пристосування концепції економічної доданої вартості у фінан-
совому управлінні підприємствами до сьогоднішніх умов України є 
актуальним завданням науки. 
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АНОТАЦІЇ 
 
Богуцька О.А. Можливості та бар’єри для залучення позикових ін-

вестиційних ресурсів підприємств на фінансовому ринку. – С. 42. 
Проаналізовано стан і тенденції розвитку інвестиційної активності 

вітчизняних підприємств. Виявлено можливості забезпечення підприємств 
інвестиційними  ресурсами на фінансовому ринку. Визначено основні ін-
ституціональні бар’єри, що стримують можливості підприємств у залу-
ченні інвестиційних ресурсів на ринках банківського кредитування та ко-
рпоративних облігацій. Надано рекомендації щодо підвищення ролі бан-
ківського кредиту та корпоративних облігацій у фінансовому забезпеченні 
інвестиційних проектів.  

Ключові слова: підприємства, інвестиційна активність, фінансовий 
ринок, корпоративні облігації, банківський кредит, інвестиційні ресурси, 
позикові джерела, інституціональні бар’єри. 

 
Бриль І.В. Аспекти визначення сутності та особливостей еконо-

мічної доданої вартості підприємств. – С. 54. 
Розглянуто теоретико-практичні аспекти визначення особливостей 

складу та здійснено порівняльний аналіз моделей розрахунків економічної 
доданої вартості (EVA). Доведено, що впровадження EVA на підприєм- 
ствах дозволить підвищити відповідальність управлінського персоналу за 
прийняття рішень та максимізувати вартість бізнесу. Визначено переваги 
EVA на підприємствах, що дозволяють власникам управляти інвестованим 
капіталом та сприяють підвищенню якості оцінки загальної ефективності 
діяльності та капіталізації підприємства.  

Ключові слова: економічна додана вартість, інтелектуальний капі-
тал, управління, підприємство, моделі розрахунку, конкурентоспромож-
ність, ефективність, капіталізація. 

 
Брюховецька Н.Ю., Коритько Т.Ю. Інноваційний розвиток як 

чинник конкурентоспроможності в умовах зовнішніх обмежень. – С. 12. 
Проаналізовано інноваційний розвиток України в контексті міжна-

родних індикаторів і рейтингів інноваційної діяльності. Виявлено основні 
проблеми підприємств в умовах євроінтеграції з ЄС. Проаналізовано ін-
декс Європейського інноваційного табло і його вплив на конкурентоспро-
можність підприємств в умовах зовнішніх обмежень, обґрунтовано клю-
чові напрями інноваційної політики. 

Ключові слова: інноваційний рейтинг, інновації, інноваційна полі-
тика, показники інноваційного розвитку. 

 
Брюховецька Н.Ю., Черних О.В. Формування доданої вартості 

на промислових підприємствах на етапах руху продукції від виробника до 
споживача. – С. 32. 
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Висвітлено сутність доданої вартості на макро- та мікрорівнях, про-
аналізовано визначення доданої вартості підприємств у працях вітчизня-
них і зарубіжних науковців. Досліджено етапи формування доданої варто-
сті на  промислових підприємствах. Встановлено, що для  забезпечення 
формування ланцюга доданої вартості шляхом побудови замкнутого ци-
клу виробництва має застосовуватися вертикальна  інтеграція,  яку доці-
льно  будувати  за  допомогою  утворення  інтеграційних  промислових 
об’єднань. Запропоновано  концептуальну  модель  визначення  доданої  
вартості продукції на кожному з етапів її формування на промислових під-
приємствах. 

Ключові слова: підприємство, додана вартість, інтеграційні об’єд-
нання, м’ясопереробна промисловість, ланцюг доданої вартості. 

 
Булєєв Є.І., Рябикіна Н.І., Ревва А.М. Інтелектуалізація праці як 

вища форма її розподілу на сучасному етапі економічного розвитку. –  
С. 20. 

Розглянуто сутність і зміст розподілу праці як безперервну функцію 
економічного розвитку всіх суспільно-економічних формацій. Особливу 
увагу приділено розподілу праці на різних етапах капіталістичного спо-
собу виробництва, в яких він виступає у формі людського капіталу. Дове-
дено, що в постіндустріальній економіці пріоритетним напрямом є інтеле-
ктуалізація праці, а індустріальне суспільство переростає в суспільство 
знань. Розглянуто основні напрями інтелектуалізації праці на макро- і мі-
крорівнях. Наведено напрями подальших досліджень у галузі інтелектуа-
лізації праці. 

Ключові слова: розподіл праці, людський фактор, людський капітал, 
інтелектуалізація праці, ефективність праці, проблеми вивчення інтелек-
туалізації праці. 

 
Булєєв І.П., Булєєв В.Є. Металургія України в умовах кризи націо-

нальної економіки. – С. 3. 
Розглянуто стан металургійного виробництва України в перші деся-

тиліття ХХІ ст. У той час, як світове виробництво сталі має стійку тенден-
цію зростання, вітчизняна металургія стагнує, перебуває у глибокій кризі. 
Причинами тому стали: загальна системна криза економіки, помилковий 
підхід до розробки і реалізації промислової політики, відсутність чітких 
рекомендацій щодо активізації інвестиційної роботи, ігнорування внутрі-
шнього ринку і переоцінка ролі зовнішніх ринків та іноземних інвестицій 
у розвиток реального сектору економіки України, недооцінка ролі ціноут-
ворення, інновацій. Обґрунтовано пропозиції щодо стабілізації роботи 
промислових підприємств на прикладі металургії, а саме: інвентаризація 
та атестація основних фондів і робочих місць; активізація інвестиційної 
роботи; наукові підходи до розвитку ринків і ціноутворення; випереджа-
льна підготовка і перепідготовка кадрів та ін. 
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Ключові слова: металургія, інвестиції, ціни, внутрішній ринок, ате-
стація, система підготовки робочої сили, нові технології. 

 
Іваненко Л.В. Економіко-соціологічний підхід до визначення ролі 

людського капіталу підприємства у створенні доданої вартості. – С. 111. 
Теоретично обґрунтовано можливості застосування економіко-со-

ціологічного підходу П. Бурдьє  до визначення ролі людського капіталу 
підприємства у створенні доданої вартості. Запропонований підхід дозво-
ляє на підставі ідентифікації показників, які характеризують об’єктивова-
ний, інкорпорований та інституціоналізований стани людського капіталу 
підприємства, більш об’єктивно оцінити його рівень, знизити вплив фор-
мальних показників, визначити характер трансформації його форм.  

Ключові слова: людський капітал підприємства, додана вартість, 
економіко-соціологічний підхід, форми капіталу, П. Бурдьє, об’єктивова-
ний, інкорпорований, інституціоналізований, стан людського капіталу. 

 
Лаптєв В.І. Сутність проблемно-орієнтованої системи управління 

людськими ресурсами. – С. 66. 
Статтю присвячено теоретичним аспектам управління людськими 

ресурсами. Досліджено сутність понятійно-термінологічного апарату про-
блемно-орієнтованої системи управління людськими ресурсами, визна-
чено взаємозв'язки та залежність даних термінів і доцільність їх застосу-
вання в умовах трансформаційних процесів в Україні. Обґрунтовано сис-
тему термінів проблемно-орієнтованої системи управління персоналом: 
людські ресурси; проблема; система; управління. Уточнено сутність по-
нять «проблема в управлінні людськими ресурсами», «проблемно-орієнто-
вана система управління людськими ресурсами». Обґрунтовано напрями 
проблемно-орієнтованого управління людськими ресурсами. 

Ключові слова: людські ресурси; управління, система; проблема; на-
прями проблемно-орієнтованого управління. 

 
Піменова Ю.І. Економічна додана вартість як показник ефектив-

ності діяльності підприємства. – С. 133. 
Розглянуто питання еволюції поняття доданої вартості; на основі 

аналізу різних формулювань надано визначення цього поняття та його зна-
чення в сучасному світі. Проаналізовано ключові переваги та недоліки по-
казника економічної доданої вартості. Досліджено можливість викорис-
тання концепції економічної доданої вартості у фінансовому управлінні 
підприємствами України. 

Ключові слова: додана вартість, економічна додана вартість, фінан-
сове управління, ефективність діяльності підприємства, залишковий при-
буток, інвестований капітал. 
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Рябикіна К.Г. Визначення напрямів підвищення ефективності ви-
користання основних засобів на гірничо-збагачувальних підприємствах. – 
С. 75. 

Здійснено аналіз визначення сутності та структури основних засобів 
підприємств. Обґрунтовано сучасні підходи до формування та викорис-
тання основних засобів підприємства. Підтверджено розподіл заходів 
щодо оптимізації використання основних засобів підприємства за двома 
напрямами. Надано рекомендації щодо підвищення ефективності викори-
стання основних засобів на гірничо-збагачувальних підприємствах. 

Ключові слова: основні засоби, управління, підвищення ефективно-
сті, гірничо-збагачувальні підприємства, конкурентоспроможність, вироб-
ничо-господарська діяльність. 

 
Самодурова Д.А. Детермінанти впливу на інвестиційну актив-

ність підприємств (за іноземними публікаціями). – С. 124. 
Наведено вибірковий огляд детермінант, що мають значний вплив 

на інвестиційну активність, за дослідженнями зарубіжних учених. Аналіз 
факторів, що впливають на інвестиції, забезпечує краще розуміння всього 
процесу економічного розвитку та вказує ті параметри, на які можуть 
впливати політичні заходи, спрямовані на стимулювання довгострокового 
зростання, з одного боку, та стримування рівня безробіття – з іншого. 

Проаналізовано модель оцінки інвестиційної активності на прик-
ладі Греції. Розглянуто формули детермінант як пояснювальних змінних.  

Ключові слова: інвестиційна активність, детермінанти, фактори 
впливу. 

 
Сапліна О.А. Про необхідність змін у лізинговому законодавстві 

відповідно до сучасних умов. – С. 86. 
Висвітлено недоліки законодавства з питань лізингу, що стримують 

розвиток лізингової сфери, зокрема, протиріччя між пов’язаними законо-
давчими актами; проаналізовано основні положення проекту нового за-
кону «Про фінансовий лізинг», спрогнозовано вплив прийняття й упрова-
дження нових норм і положень законодавства на розвиток окремих сфер  
і в цілому економіки України. 

Ключові слова: лізингова угода, кредит, банки, лізинговий ринок, 
ефективність, норма закону, оподаткування, реформування, умови догові-
рних відносин. 

 
Чорна О.А., Брюховецький Я.С., Лигус О.Є. Напрями мотивації 

та підвищення продуктивності праці в умовах кризи для забезпечення ін-
вестиційної активності підприємств. – С. 96. 

Викладено принципи відбору й оцінки працівників на рівні підпри-
ємства в умовах ринку і конкуренції, що посилюється, за робочі місця в 
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умовах кризи. Обґрунтовано напрями мотивації: зменшення постійної ча-
стки оплати праці, формування сприятливого морально-психологічного 
клімату в колективі, формування у співробітників відчуття безпеки, впев-
неності у збереженні робочих місць за допомогою проведення тренінгів, 
навчальних семінарів, підвищення кваліфікації співробітників, що, зреш-
тою, сприяє підвищенню продуктивності праці працівників у кризових 
умовах, збереженню персоналу підприємства, формуванню передумов для 
здійснення інвестиційної діяльності підприємств. Наведено досвід нав-
чання кадрів і підвищення кваліфікації на великих підприємствах (ДТЕК, 
Метінвест, ПАТ «Запоріжсталь», «Концерн Галнафтогаз»). 

Ключові слова: мотивація праці, продуктивність праці, інвестиційна 
діяльність, заробітна плата, кризові умови. 
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АННОТАЦИИ 
 
Богуцкая О.А. Возможности и барьеры для привлечения заемных 

инвестиционных ресурсов предприятий на финансовом рынке. – С. 42. 
Проанализированы состояние и тенденции развития инвестицион-

ной активности отечественных предприятий. Выявлены возможности 
обеспечения предприятий инвестиционными ресурсами на финансовом 
рынке. Определены основные институциональные барьеры, сдерживаю-
щие возможности предприятий в привлечении инвестиционных ресурсов 
на рынках банковского кредитования и корпоративных облигаций. Пред-
ставлены рекомендации по повышению роли банковского кредита и кор-
поративных облигаций в финансовом обеспечении инвестиционных про-
ектов.  

Ключевые слова: предприятия, инвестиционная активность, финан-
совый рынок, корпоративные облигации, банковский кредит, инвестици-
онные ресурсы, заемные источники, институциональные барьеры. 

 
Брюховецкая Н.Е., Корытько Т.Ю. Инновационное развитие как 

фактор конкурентоспособности в условиях внешних ограничений. – С. 12. 
Анализируется инновационное развитие Украины в контексте меж-

дународных индикаторов и рейтингов инновационной деятельности. Вы-
явлены основные проблемы предприятий в условиях евроинтеграции в ЕС. 
Проанализирован индекс Европейского инновационного табло и его влия-
ние на конкурентоспособность предприятий в условиях внешних ограни-
чений, обоснованы ключевые направления инновационной политики. 

Ключевые слова: инновационный рейтинг, инновационная поли-
тика, инновационные показатели развития. 

 
Брюховецкая Н.Е., Черных Е.В. Формирование добавленной сто-

имости на промышленных предприятиях на этапах движения продукции 
от производителя к потребителю. – С. 32. 

Освещены сущность добавленной стоимости на макро- и микро-
уровнях, проанализированы определения добавленной стоимости пред-
приятий в трудах отечественных и зарубежных ученых. Исследованы 
этапы формирования добавленной стоимости на промышленных предпри-
ятиях. Установлено, что для обеспечения формирования цепочки добав-
ленной стоимости путем построения замкнутого цикла производства 
должна применяться вертикальная интеграция, которую целесообразно 
строить с помощью образования интеграционных промышленных объеди-
нений. Предложена концептуальная модель определения добавленной сто-
имости продукции на каждом из этапов ее формирования на промышлен-
ных предприятиях. 

Ключевые слова: предприятие, добавленная стоимость, интеграци-
онные объединения, мясоперерабатывающая промышленность, цепочка 
добавленной стоимости. 
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Брыль И.В. Аспекты определения сущности и особенностей эко-
номической добавленной стоимости предприятий. – С. 54. 

Рассмотрены теоретико-практические аспекты определения особен-
ностей состава и проведен сравнительный анализ моделей расчетов эконо-
мической добавленной стоимости (EVA). Доказано, что внедрение EVA на 
предприятиях позволит повысить ответственность управленческого пер-
сонала за принятие решений и максимизировать стоимость бизнеса. Опре-
делены преимущества EVA на предприятиях, которые позволяют владель-
цам управлять инвестированным капиталом и способствуют повышению 
качества оценки общей эффективности деятельности и капитализации 
предприятия. 

Ключевые слова: экономическая добавленная стоимость, интеллек-
туальный капитал, управление, предприятие, модели расчета, конкуренто-
способность, эффективность, капитализация. 

 
Булеев Е.И., Рябыкина Н.И., Ревва А.Н. Интеллектуализация 

труда как высшая форма его разделения на современном этапе экономи-
ческого развития. – С. 20. 

Рассмотрены сущность и содержание разделения труда как непре-
рывная функция экономического развития всех общественно-экономиче-
ских формаций. Особое внимание уделено разделению труда на различных 
этапах капиталистического способа производства, в которых оно высту-
пает в форме человеческого капитала. Доказано, что в   постиндустриаль-
ной экономике приоритетным направлением является интеллектуализация 
труда, а индустриальное общество перерастает в общество знаний. Рас-
смотрены основные направления интеллектуализации труда на макро- и 
микроуровнях. Приведены направления дальнейших исследований в обла-
сти интеллектуализации труда. 

Ключевые слова: разделение труда, человеческий фактор, человече-
ский капитал, интеллектуализация труда, эффективность труда, проблемы 
изучения интеллектуализации труда. 

 
Булеев И.П., Булеев В.Е. Металлургия Украины в условиях кризиса 

национальной экономики. – С. 3. 
Рассмотрено состояние металлургического производства Украины 

в первые десятилетия ХХІ в. В то время как мировое производство стали 
имеет устойчивую тенденцию роста, отечественная металлургия стагни-
рует, находится в глубоком кризисе. Причинами тому стали: общий си-
стемный кризис экономики, ошибочный подход к разработке и реализации 
промышленной политики, отсутствие чётких рекомендаций по активиза-
ции инвестиционной работы, игнорирование внутреннего рынка и пере-
оценка роли внешних рынков и иностранных инвестиций в развитии ре-
ального сектора экономики Украины, недооценка роли ценообразования, 
инноваций. Обоснованы предложения по стабилизации работы промыш-
ленных предприятий на примере металлургии, а именно: инвентаризация 
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и аттестация основных фондов и рабочих мест; активизация инвестицион-
ной работы; научные подходы к развитию рынков и ценообразованию; 
опережающая подготовка и переподготовка кадров и др. 

Ключевые слова: металлургия, инвестиции, цены, внутренний ры-
нок, аттестация, система подготовки рабочей силы, новые технологии. 

 
Иваненко Л.В. Экономико-социологический подход к определению 

роли человеческого капитала предприятия в создании добавленной стои-
мости. – С. 111. 

Теоретически обоснованы возможности применения экономико-со-
циологического подхода П. Бурдье к определению роли человеческого ка-
питала предприятия в создании добавленной стоимости. Предложенный 
подход позволяет на основании идентификации показателей, характеризу-
ющих объективированное, инкорпорированное и институционализован-
ное состояния человеческого капитала предприятия, более объективно 
оценивать его уровень, снизить влияние формальных показателей, опреде-
лить характер трансформации его форм.  

Ключевые слова: человеческий капитал предприятия, добавленная 
стоимость, экономико-социологический подход, формы капитала, П. Бур-
дье, объективированное, инкорпорированное и институционализованное, 
состояние человеческого капитала. 

 
Лаптев В.И. Сущность проблемно-ориентированной системы 

управления человеческими ресурсами. – С. 66. 
Статья посвящена теоретическим аспектам управления человече-

скими ресурсами. Исследована сущность понятийно-терминологического 
аппарата проблемно-ориентированной системы управления человече-
скими ресурсами, определены взаимосвязи и зависимость данных понятий 
и целесообразность их применения в условиях трансформационных про-
цессов в Украине. Обоснована система терминов проблемно-ориентиро-
ванной системы управления персоналом: человеческие ресурсы; про-
блема; система; управления. Уточнена сущность понятий «проблема в 
управлении человеческим ресурсами», «проблемно-ориентированная си-
стема управления человеческим ресурсами». Обоснованы направления 
проблемно-ориентированного управления человеческими ресурсами. 

Ключевые слова: человеческие ресурсы; управления, система; про-
блема; направления проблемно-ориентированного управления. 

 
Пименова Ю.И. Экономическая добавленная стоимость как пока-

затель эффективности деятельности предприятия. – C. 133. 
Рассмотрены вопросы эволюции понятия добавленной стоимости; 

на основе анализа различных формулировок дано определение этого поня-
тия и его значения в современном мире. Проанализированы ключевые пре-
имущества и недостатки показателя экономической добавленной стоимо-
сти. Исследована возможность использования концепции экономической 
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добавленной стоимости в финансовом управлении предприятиями Укра-
ины. 

Ключевые слова: добавленная стоимость, экономическая добавлен-
ная стоимость, финансовое управление, эффективность деятельности 
предприятия, остаточная прибыль, инвестированный капитал. 

 
Рябыкина Е.Г. Определение направлений повышения эффективно-

сти использования основных средств на горно-обогатительных предпри-
ятиях. – С. 75. 

Проведен анализ определения сущности и структуры основных 
средств предприятий. Обоснованы современные подходы к формирова-
нию и использованию основных средств предприятия. Подтверждено рас-
пределение мероприятий по оптимизации использования основных 
средств предприятия по двум направлениям. Даны рекомендации по повы-
шению эффективности использования основных средств на горно-обога-
тительных предприятиях. 

Ключевые слова: основные средства, управление, повышение эф-
фективности, горно-обогатительные предприятия, конкурентоспособ-
ность, производственно-хозяйственная деятельность. 

 
Самодурова Д.А. Детерминанты влияния на инвестиционную ак-

тивность предприятий (по иностранным публикациям). – С. 124. 
Приведен выборочный обзор детерминант, имеющих значительное 

влияние на инвестиционную активность, по исследованиям иностранных 
ученых. Анализ факторов, влияющих на инвестиции, обеспечивает лучшее 
понимание всего процесса экономического развития и указывает те пара-
метры, на которые могут влиять политические меры, направленные на сти-
мулирование долгосрочного роста, с одной стороны, и сдерживания 
уровня безработицы – с другой. 

Проанализирована модель оценки инвестиционной активности на 
примере Греции. Рассмотрены формулы детерминант как объяснительных 
переменных. 

Ключевые слова: инвестиционная активность, детерминанты, фак-
торы влияния. 

 
Саплина Е.А. О необходимости изменений в лизинговом законода-

тельстве в соответствии с современными условиями. – С. 86. 
Освещены недостатки законодательства по вопросам лизинга, кото-

рые сдерживают развитие лизинговой сферы, в частности, противоречия 
между связанными законодательными актами; проанализированы основ-
ные положения проекта нового закона «О финансовом лизинге»; спрогно-
зировано влияние принятия и внедрения новых норм и положений законо-
дательства на развитие отдельных сфер и в целом экономики Украины. 
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Ключевые слова: лизинговое соглашение, кредит, банки, лизинго-
вый рынок, эффективность, норма закона, налогообложение, реформиро-
вание, условия договорных отношений. 

 
Черная А.А., Брюховецкий Я.С., Лыгус О.Е. Направления моти-

вации и повышения производительности труда в условиях кризиса для 
обеспечения инвестиционной активности предприятий. – С. 96. 

Представлены принципы отбора и оценки работников на уровне 
предприятия в условиях рынка и усиливающейся конкуренции за рабочие 
места в условиях кризиса. Обоснованы направления мотивации: уменьше-
ние постоянной части оплаты труда, формирование благоприятного мо-
рально-психологического климата в коллективе, формирование у сотруд-
ников чувства безопасности, уверенности в сохранении рабочих мест по-
средством проведения тренингов, обучающих семинаров, повышения ква-
лификации сотрудников, что, в конечном итоге, содействует повышению 
производительности труда работников в кризисных условиях, сохранению 
персонала предприятия, формированию предпосылок для осуществления 
инвестиционной деятельности предприятий. Представлен опыт обучения 
кадров и повышения квалификации на крупных предприятиях (ДТЭК, Ме-
тинвест, ПАО «Запорожсталь», «Концерн Галнефтегаз»). 

Ключевые слова: мотивация труда, производительность труда, ин-
вестиционная деятельность, заработная плата, кризисные условия. 
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ABSTRACTS1 
 
Bogutskaya O.A. Possibilities and barriers for enterprises to borrow 

investment resources from the financial market. – Р. 42. 
According to the Strategy for Sustainable Development "Ukraine – 

2020", economic growth in ecological and a non-exhaustive way is ensured by 
increased investments in high-tech production. One of the reasons for the low 
investment activity of enterprises in Ukraine is the limited possibility of using 
borrowed capital. The article is devoted to the possibilities of providing invest-
ment resources to enterprises in the financial market. 

The purpose of the article is to give the reader some information about 
the main institutional barriers to attracting investment resources in the financial 
market of Ukraine. The article gives a detailed analysis of the sources for capital 
investments in Ukraine. Emphasis is placed on to bank loans and corporate 
bonds as sources of financing of capital investments.  

The article considers the results of the analysis of financing for capital 
investments through a long-term bank loan. The review confirmed the low ac-
tivity of banks in financing for capital investments. As a result of the analysis, 
the main reasons that banks constrain in lending to investment projects are iden-
tified. The author focuses on the short-term liability structure of commercial 
banks, the overstatement of the cost for credit resources and the high degree of 
non-performing loans. The necessity of using alternative borrowed sources for 
financing of capital investments is underlined. Such source is a corporate bond 
market. However, enterprises of Ukraine almost do not use such a method of 
attracting investments resources. 

The author has identified the main institutional barriers to attracting 
credit resources in the market of corporate bonds and proposed directions for 
their minimization. Emphasis was also placed on the combination of the actions 
of formal and informal institutions at different levels – state, financial institu-
tions, norms and rules, the system of dealings between economic entities. It is 
stressed that at the level of state institutions should be simplified the procedure 
for issuing and placing corporate bonds. At the level of financial institutions, a 
transparent system for assessing corporate bonds issues should be developed. 
The author stresses the need to create conditions for the priority direction of 
investment resources in the modernization of industry. To do this, it is necessary 
to develop tools for stimulating enterprises to borrow investment resources from 
the financial market. 

Keywords: enterprises, investment activity, financial market, corporate 
bonds, bank loan, investment resources, borrowed capital, institutional barriers. 

 

                                                      
1 Надано в авторській редакції. 
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Bryl I.V. Aspects of defining the essence and features of the economic 
value added in enterprises. – Р. 54. 

In today's economic environment, the concept of cost management is be-
coming more and more relevant, based on the concept of economic value added 
(EVA) - one of the most popular and often used options in the theory of value 
added. Other variations are market value added (Market Value Added, MBA), 
Value Added (SVA), Total Value Added (TVA). 

The economic value added is a method of measuring the financial condi-
tion of an enterprise, which determines the real economic income. EVA can be 
calculated as the difference between net operating income after taxes and the 
alternative value of invested capital. 

The economic added value arises at the enterprise if in the given period 
of time it was possible to earn the profit of the invested capital higher than the 
rate of return of the investor. 

The essence of EVA reflects the quality of managerial decisions. The 
constant positive value of the EVA indicator indicates an increase in the value 
of the company, while a negative - about its decline. The basis of these calcula-
tions is the principle of exceeding operating profit over the value of capital. 

Determining the essence of the economic value added (EVA) and the 
main common approaches to its calculation, it can be argued that this indicator 
is a criterion for assessing the profitability of the enterprise, which empowers 
owners to manage the invested capital. Consequently, the use of the EVA indi-
cator will contribute to improving the quality of the assessment of the company's 
performance, which is also confirmed by the current data of the world ranking 
of the richest companies in the world whose advantages belong to the majority 
of high-tech companies. 

Mastering the use of this technique is an important task of economic de-
velopment, competitiveness and capitalization of domestic enterprises. 

Keywords: economic added value, intellectual capital, management, en-
terprise, calculation models, competitiveness, efficiency, capitalization. 

 
Bryukhovetskaya N.Ye., Chernykh E.V. Formation of value added at 

industrial enterprises at the stages of product movement from manufacturer to 
consumer. – Р. 32. 

The article is devoted to the value added, which is part of the full value 
of the goods reflects the real contribution of enterprises to the creation of a par-
ticular product. Defining the factors that form the added value of products, in-
stalled, that material costs do not depend on the efforts of the producers and so 
they included in the price of goods. Such components as wages, profits, deduc-
tions for social events, amortization is value-added because they are the parts of 
the full value of the goods, which are created on a particular stage in the produc-
tion process of the product. Analysis of the entire value chain of the product is 
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a tool to improve the efficiency of production activities of the enterprise, as it 
takes into account the relationship between the manufacturer and external part-
ners in relation to it. Increase added value of products can be achieved through 
the use of modern energy saving technologies and complex processing of raw 
materials in industrial enterprises. Possible through the development of integra-
tion processes in the industry while creating value added chain of products. With 
the aim of increasing efficiency production first of all you need to create or ex-
pand their own the raw material base, which contributes to improving product 
quality and reducing prices. Inclusive forms of associations of enterprises con-
tribute to the expansion and deepening of production and technological linkages, 
sharing of resources, pooling capital, creating favorable conditions for economic 
activities of enterprises, producing goods with high added value. The conquest 
of new markets is possible with creating your own retailers. To ensure the effec-
tiveness of cooperation between enterprises for extraction of raw materials, pro-
cessing and trading enterprises should apply vertical integration, which it is ad-
visable to build through education, integration of industrial associations. Ad-
vantage of vertical integration is to ensure the formation of value added chain 
by building a closed cycle of production with bringing products to the end con-
sumer. Аs the basic scheme of interrelation of links of a full cycle of formation 
of the added value of production to use the given conceptual model which con-
tains structure and subjects of creation of the added value at each stage of its 
formation at the enterprises, methods of calculation and sources of creation of 
the added value, 

Keywords: enterprise, value added, integration enterprises, meat pro-
cessing industry, the value added chain. 

 
Bryukhovetskaya N.Ye., Korytko T.Ye. Innovative development as a 

factor of competitiveness in the terms of external restrictions. – Р. 12. 
The activation of innovation activity at all levels of production is urgent 

for the Ukrainian economy. Effective development of the national economy de-
pends mainly on the extent of implementation of the latest techniques and tech-
nologies. Enhancing innovation at all levels is important for the Ukrainian econ-
omy. Only innovative way of development through continuous updating equip-
ment and technology, expansion of markets, effective use of scientific and tech-
nological capacity and stimulate its growth can ensure competitiveness of prod-
ucts and companies. 

The level of innovation activity of enterprises is calculated as the ratio of 
innovation-active (employed by any type of innovation) companies to the total 
number companies in the country, sector, region, that been surveyed for a certain 
period of time. 

The consolidated analysis of the achieved level and factors of the dynam-
ics of Ukraine's innovation rating on global competitiveness indexes, the global 
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innovation index and the European innovation scoreboard is presented. It is es-
tablished that the feature of the Ukrainian innovation environment is, on the one 
hand, the presence of significant intellectual potential, and on the other hand, 
the lack of conditions for its full implementation.  

The article is devoted to the place and role of the European innovation 
scoreboard in evaluating performance of scientific and technological potential 
of Ukraine and the EU.  

Increased of domestic enterprises' innovation activity is one of the main 
prerequisites for stability and sustainable economic development. Business en-
tities under uncertainty faced with factors that hinder the implementation of in-
novation, including: lack of own funds, significant costs of innovation, insuffi-
cient financial support from the state, rather high economic risk, long payback 
innovation. 

Keywords: innovation rating, innovation policy, innovative development 
indicators. 

 
Buleev E.I., Riabykina N.I., Revva A.N. Intellectualization of labor as 

the highest form of its division at the present stage of economic development. – 
Р. 20. 

The essence and content of labor division as a continuous function of the 
economic development of all socio-economic formations are considered. Spe-
cial attention is given to the labor division at various stages of the capitalist 
method for production, in which it acts in the form of human capital. It is proved 
that the intellectualization of labor is the priority in the postindustrial economy, 
and the industrial society grows into a knowledge society. The guidelines for the 
intellectualization of labor at the macro and micro levels are considered. Areas 
for further research in the field of intellectualization of labor are noted. 

Keywords: labor division, human factor, human capital, intellectualization 
of labor, labor efficiency, problems of studying the intellectualization of labor. 

 
Buleev I.P., Buleev V.E. The Ukrainian steel industry in the conditions 

of national economy crisis. – Р. 3. 
The state of metallurgical production of Ukraine in the first decades of 

the XXI century is considered. It is shown that while global steel production has 
a stable growth trend, domestic metallurgy is stagnating, is in deep crisis. The 
reasons for this became: general systemic crisis situations, lack of clear recom-
mendations on the activation of investment work, underestimation of the role of 
pricing, innovation. Proposals for stabilizing the work of industrial enterprises 
on the basis of metallurgy are justified, these are: inventorying and attestation 
of fixed assets and workplaces; intensification of investment work; scientific 
approaches to the development of markets and pricing; advanced training and 
retraining of personnel, etc. 
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Keywords: metallurgy, investments, prices, internal market, certification, 
the system of labor training, new technologies. 

Chorna О.A., Bryukhovetsky Ya.S., Lygus O.E. Directions motiva-
tion and increases of the labor productivity in the conditions of crisis for provid-
ing of investment activity of enterprises. – Р. 96. 

The influence of the deterioration of the institutional environment under 
the conditions of cardinal changes on the investment activity of enterprises is 
shown. 

The strengthening of competition in the conditions of the crisis and the 
reduction of the possibilities for investing in enterprises are substantiated. 

Based on the analysis of the incomes of the population of Ukraine, a 
steady fall in real incomes, a further impoverishment of the population, a de-
crease in its purchasing power compared to 2013 are revealed. The increase in 
the minimum wage and pensions with the rapid growth of retail prices and utility 
tariffs doesn`t defray costs even for simple reproduction. 

It was revealed that under conditions of narrowing of the internal market 
and production volumes, the system of motivation of labor of workers at indus-
trial enterprises undergoes drastic changes. This applies to both material and 
moral motivational incentives and payments. 

In times of crisis, approaches to personnel management and remunera-
tion of labor are changing. The markets are narrowing, the rules of the game are 
changing. In these terms, it is very cautious to approach the issues of optimiza-
tion (reduction) of the payroll to those enterprises whose personnel have been 
formed for more than one year. It is necessary to perfect the system of motiva-
tion in the direction of increasing labor productivity. 

The principles of selection and estimation of employees at the enterprise 
level in the conditions of the market and increasing competition for jobs in crisis 
conditions are presented: objectivity; involvement; homogeneity; differentia-
tion; confidentiality; independence of appraisers; regulation; accessibility of the 
database and assessment materials; awareness of workers on selection and eval-
uation criteria; feedback. 

The directions of motivation and increase of labor productivity of em-
ployees in the conditions of the crisis are substantiated: reduction of the constant 
part of wages, formation of a favorable moral and psychological climate in the 
team, the formation of a sense of security among employees, confidence in pre-
serving jobs through training, training seminars, advanced training, which ulti-
mately contributes to raising the productivity of workers in crisis conditions, the 
preservation of the personnel of the enterprise, the formation of prerequisites for 
the implementation of investment activities of enterprises. 
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The experience of personnel training and advanced training is presented 
in such a major concerns as DTEK, Metinvest, Zaporizhstal, Concern Galnefte-
gaz. 

The realized measures on training, motivation and increase of labor 
productivity contribute to the expansion of investment activity of enterprises. 

Keywords: labor motivation, labor productivity, investment activity, 
wages, crisis conditions. 

 
Ivanenko L.V. Economic and sociological approach to determining the 

role of the human capital of the company in creation the value added. – Р. 111. 
In modern conditions, the development of information and communica-

tion technologies is changing the nature of economic relations in society. It de-
velops opportunities to generate and introduce new technologies in enterprises, 
increases the role of human capital in creating the value added. There is a need 
to increase the objectivity of assessments of the human capital of the company 
based on identification of its forms and corresponding to these forms properties. 
The need for practical implementation of theoretical results in determining the 
impact of the human capital on creating the value added becomes urgent. 

The purpose of the article is the theoretical substantiation of the possibil-
ities of applying the economic-sociological approach to determining the role of 
the human capital of the company in creating value added. 

The author suggests using the P. Bourdieu’s economic-sociological ap-
proach to determining the role of human capital in creating value added.   Indi-
cators of the objectified, incorporated and institutionalized condition of the hu-
man capital of the company are defined in this work. This allows us to more 
objectively assess its level, reduce the influence of formal indicators and deter-
mine the nature of the transformation of these forms from one to another. 

The human capital of the company in the incorporated condition is the 
aggregate of accumulated professional knowledge and skills that were obtained 
in the process of education and professional development and can generate rev-
enue when creating value added. The human capital of the company in the ob-
jectified condition is a set of training tools for broadcasting specific knowledge 
and demonstrating the acquisition of skills. The human capital of the condition  
in the institutionalized condition is a system of formal certificates that indicate 
the receipt of certain knowledge and skills. 

Prospects for further research in this direction are the justification of 
methods for a comprehensive assessment of the impact of the enterprise's human 
capital on the creation of value added, taking into account the economic and 
sociological approach to determining its forms. 

Keywords: human capital of the company, value added, economic-soci-
ological approach, forms of capital, P. Bourdieu, objectified, incorporated, in-
stitutionalized, condition. 
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Laptiev V.I. The essence of problem-oriented system of human re-
sources management. – P. 66. 

The article is devoted to theoretical researches of human resources man-
agement. The goal of the article is to study the essence of the conceptual and 
terminological apparatus of the problem-oriented system of human resources 
management, to determine the interrelationships and dependence of these con-
cepts and the appropriateness of their application in the conditions of transfor-
mation processes in Ukraine. The system of terms of the problem-oriented per-
sonnel management system such as human resources; problem; system; man-
agement is grounded. The essence of such concepts as "the problem in the hu-
man resources management" and "problem-oriented system of human resources 
management" is clarified. The directions of problem-oriented human resources 
management are justified. 

Keywords: human resources; management, system; problem; directions 
of problem-oriented management. 

 
Pimenova Yu.I. Economic added value is an indicator of the company's 

performance. – Р. 133. 
The economic nature of value added determines the nature of socioeco-

nomic relations in society in the sphere of property relations. In the economic 
literature, there are many definitions of this category. However, at present nei-
ther in Ukraine nor abroad there is a clear formulation of the notion of value 
added. Analyzing the different formulations of this concept, we can conclude 
that the added value is the cost of the goods, added by its processing, that is, the 
value of the product, minus the cost of materials used for its production. 

In the modern world, the value of the value added indicator is growing. 
This is explained, firstly, by the fact that value added is directly dependent on 
the degree of efficiency of the enterprise's performance, and secondly, it acts as 
a basic source of generating revenue items for the state budget, since it can be a 
factor in increasing the competitiveness and capitalization of enterprises in аs a 
result of which the state and economic entities are potentially interested in its 
growth simultaneously. 

Since the 90s of the last century, the indicator of economic added value 
became an important financial indicator as the leading American companies. 

Economic added value (EVA) represents the profit of an enterprise from 
ordinary activities after deduction of taxes, reduced by the amount of payment 
for the entire capital invested in the enterprise. 

The essence of EVA is manifested in the fact that this indicator reflects 
the addition of value to the market value of the company and an assessment of 
the effectiveness of the enterprise for determining how this enterprise is valued 
by the market. 
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Western companies use the EVA concept as a more effective measure of 
unit performance than net profit, due to the fact that EVA evaluates not only the 
final result, but also how much capital and at what price was used. 

The value of EVA determines the behavior of the owners of the enter-
prise in relation to the investment of capital in this enterprise. In this paper, we 
consider possible options for the relationship between the value of the EVA in-
dicator and the behavior of owners, outlines the main ways to increase this indi-
cator, and also analyzes the main advantages and disadvantages of its use. 

The possibility of using the concept of economic added value in the fi-
nancial management of Ukrainian companies is determined. 

Keywords: added value, economic added value, financial management, 
enterprise performance, residual profit, invested capital. 

 
Riabiykina K.H. Determination of directions for increasing the effi-

ciency of use of fixed assets at mining and processing enterprises. – Р. 75. 
The analysis of the definition of the essence and structure of fixed assets 

of enterprises is carried out. Modern approaches to the formation and use of 
fixed assets of the enterprise are grounded. The task of forming and evaluating 
the results of the use of fixed assets has been accomplished. The distribution of 
measures to optimize the use of fixed assets of the enterprise in two directions 
was confirmed: intensive and extensive. Recommendations are given for im-
proving the efficiency of the use of fixed assets at mining and processing enter-
prises, the main of which are: 

improvement of the structure of fixed assets of the enterprise; 
Technical re-equipment of the enterprise; 
mechanization and automation of production; 
optimization of the structure of production equipment (elimination of 

problem areas); 
improvement of technological processes; 
application of progressive forms of organization of production and labor; 
Increase the professional and qualification level of personnel serving fa-

cilities of fixed assets, etc. 
reduction of equipment downtime due to improved quality of mainte-

nance, timely provision of basic production by highly qualified personnel, raw 
materials, materials, fuel, semi-finished products and the like. 

The package of measures to improve the use of fixed assets of the enter-
prise should include ensuring the growth of production volumes and the level of 
its competitiveness. 

Keywords: fixed assets, management, efficiency increase, mining and 
processing enterprises, competitiveness, production and economic activity. 
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Samodurova D.А. Determinants of influence on investment activity of 
enterprises (for foreign publications). – Р. 124. 

The article provides a sample review of determinants that have a signifi-
cant impact on investment activity on the research of foreign scientists. Investi-
gation of the factors influencing investment provides a better understanding of 
the whole process of economic development and indicates those parameters that 
could be influenced by policy measures aimed at stimulating long-term growth 
on the one hand and deterring the unemployment rate on the other. 

The study of this topic led to the conclusion that the direction of the in-
fluence of the above factors on the investment climate may be different. Varia-
bles can influence foreign direct investment both positively and negatively. In 
empirical studies, a different combination of these determinants is used as ex-
planatory variables. 

The model of an estimation of investment activity on an example of 
Greece is analyzed. The formulas of determinants as explanatory variables are 
investigated. 

Keywords: investment activity, determinants, factors of influence. 
 
Saplina O.А.On the need for changes in leasing legislation in accord-

ance with current conditions. – Р. 86. 
The article shows that the role and importance of leasing services in the 

economy of Ukraine is growing. However, if we compare it with the European 
experience, in Ukraine such a way of modernization and renewal of production 
is still inadequate. In high economies, almost a third of investments are made 
through leasing schemes, and in Ukraine - no more than 4%. Bank lending is the 
most popular asset of fixed assets. It is concluded that the economy of Ukraine 
is losing its development rates, including, due to the underdevelopment of leas-
ing. 

The article analyzes the reasons restraining the development of leasing 
in the Ukrainian economy - these are both the reasons for the development of 
the national economy in general, and the problems of the leasing industry proper. 
Among the most recent highlighted problems of legislative non-regulation of 
leasing. Not only representatives of science, but also representatives of business 
structures say that it is necessary to amend the legislation on leasing issues. 
Therefore, recently the issue of amending the legislative acts regulating the leas-
ing sphere is especially acute. 

The author analyzed the main provisions of the new law "On financial 
leasing", which propose to establish a unified procedure for changing leasing 
and lease transactions; establish uniform requirements for a standard leasing 
agreement; clarify the concept of "lessor"; to regulate the mechanism for attract-
ing leasing intermediaries; extending the right of the lessee to the rights of the 
owner of the property; to exclude the subject of leasing from the liquidation 
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mass; to settle the right of the lessee's refusal from the financial leasing contract 
and his obligation to return the leased asset to the lessor; to protect the rights of 
the lessor in the event that the lessee's debt arises. 

As a result, the study suggests that bringing legislation on leasing issues 
in line with modern technologies for providing services for renovation and mod-
ernization of fixed assets. Currently, priority areas for the use of leasing can be: 
construction, mining and rail transport. The wear level in these industries is 
90%. While the leader of using leasing is one sphere - motor transport. 

Especially relevant leasing can be in solving the problems of industrial 
restoration and transport infrastructure in those areas of Donetsk and Lugansk 
regions that are temporarily uncontrolled by Ukraine. 

Keywords: leasing agreement, credit, banks, leasing market, efficiency, 
rule of law, taxation, reforming, terms of contractual relations. 
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