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ПЕРЕДМОВА 
 

Сучасний стан і тенденції світогосподарського і внутрішньо-
го розвитку поставили Україну перед необхідністю відповідати на 
небезпечні виклики. Серед широкого кола важливих завдань, що 
стоять перед країною, важливе місце займають питання вибору 
методів розвитку та капіталізації промислових підприємств.  

Недостатній рівень інвестицій в основний капітал і немате-
ріальні активи, великий ступінь зносу основних фондів, висока 
питома вага збиткових підприємств, переважання фіскальної фун-
кції держави та відсутність уваги до процесів функціонування під-
приємств стримують капіталізацію суб’єктів господарювання. Не-
розвиненість фінансового ринку України, наявність лише невели-
кої частини біржових угод, що мають інвестиційний характер, не-
достача інвестиційних ресурсів і домінування власних коштів у 
фінансуванні та інвестуванні підприємств, низька якість інститутів 
і механізмів захисту прав власності стимулюють пошук нових ме-
тодів розвитку, розширення видів і обсягів залучення ресурсів у 
ринковий оборот, створення умов переведення більшої частини 
знов створеної вартості підприємств у капітал. 

Підвищення конкурентоспроможності та вартості бізнесу в 
умовах інституціональних змін потребує застосування й розробки 
адекватних економічних, соціальних і інституціональних методів 
розвитку та поглиблення процесів капіталізації підприємств на 
основі залучення ресурсів у ринковий оборот та переведення час-
тини знов створеної вартості на підприємстві в капітал. 

Виходячи із того, що метод економічної теорії – це засіб пі-
знання як певна сукупність або комплекс прийомів і операцій з 
метою теоретичного відтворення економічної системи, її законів і 
суперечностей1, методи розвитку та забезпечення капіталізації роз-
глядаються як сукупність етапів підготовки, прийняття рішень 
щодо капіталізації та способи їх реалізації промисловими підпри-
ємствами і комерціалізованими організаціями, засоби, інструмен-

                                                           
1 Мочерний С. Метод економічної теорії: Економічна енциклопе-

дія: У трьох томах. – Т. 2 / Редкол: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: 
Вид. центр «Академія», 2001. – С. 330. 
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ти, механізми їх адаптації до нестабільного інституційного середо-
вища.  

Недостатня зрілість інституційного середовища призводить 
до неповноти контрактних відносин, змін формальних і неформа-
льних угод у нестійких умовах, що створює підґрунтя для можли-
вих порушень. У той же час недостатня кількість формальних ін-
ститутів сприяє утворенню неформальних норм та правил, відо-
бражаючи інтереси окремих груп, які мають силові переваги (ад-
міністративні, олігархічні структури, тіньова економіка). У цих 
умовах регулююча роль держави характеризується інституційною 
слабкістю. Потрібні дослідження в аналізі та виявленні закономір-
ностей розвитку інституційного середовища та його зв’язку з роз-
витком підприємств.   

Вагомими перешкодами на шляху розвитку підприємств є: 
превалювання інтересів влади над інтересами суспільства; поши-
рення практики нехтування правами економічних агентів; викори-
стання владних повноважень для одержання надприбутків пред-
ставниками крупного бізнесу; лобіювання інтересів господарських 
структур тощо. 

Зміни інституційного середовища мають передбачати чіткі 
межі та правила цих змін. Відсутність господарських механізмів, 
які могли б забезпечити контрактні права, права власності, обме-
жує протікання інституційних процесів і формування більш ефек-
тивних структур власності, захист прав власності, умови ведення 
бізнесу, державне втручання у бізнес, контроль трансфертного ці-
ноутворення, доступ до аукціонів на право розробки копалин то-
що. 

Підвищенню рівня  капіталізації вітчизняних підприємств 
також сприяє ефективне залучення інвестицій через інструменти 
фондового ринку. Трансформація систем організації торгівлі цін-
ними паперами, ключовим елементом яких є фондові біржі, стала 
однією з визначальних тенденцій сучасного етапу глобалізації фі-
нансових ринків. Результатом такої трансформації є підвищення 
ефективності фондового ринку, яке проявляється, насамперед, у 
зниженні трансакційних витрат, підвищенні рівня ліквідності та 
вдосконаленні процесу ціноутворення, що у свою чергу забезпечує 
зростання ролі фондового ринку в регулюванні фінансових потоків 
економічних систем ринкового типу. 
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Потребує більш глибокого аналізу визначення впливу інсти-
туціонального середовища, у якому функціонують підприємства, 
на їх здатність до залучення капіталу шляхом виходу на фондовий 
ринок. Ринок цінних паперів дозволяє акціонерним товариствам 
(АТ) залучати фінансові ресурси за допомогою його інструментів. 
Отже, значення інвестиційної привабливості підприємств дозволяє 
приймати рішення відносно доцільності інвестування активів у 
товариство. З боку власників, менеджерів зростання інвестиційної 
привабливості підприємств дозволяє визначити напрями її забез-
печення та збільшення, впровадження яких сприяє збільшенню 
капіталізації товариств. Таким чином, наявний інтерес до значення 
інвестиційної привабливості підприємств, зокрема акціонерних, 
породжує необхідність розробки науково-методичного підходу до 
її оцінювання та матриць прийняття рішень відносно доцільності 
інвестування активів і збільшення інвестиційної привабливості 
підприємств.   

Сучасний стан української промисловості характеризується 
збереженням і посиленням структурних дисбалансів. Структурні 
зрушення мають розглядатися не тільки як певний результат соці-
ально-економічних процесів, але і як важливий чинник економіч-
ного зростання і підвищення капіталізації вітчизняного промисло-
вого виробництва.  

У сучасних умовах головні конкурентні переваги промисло-
вого підприємства виникають із розвитку навиків, досвіду, впро-
вадження інновацій, ноу-хау, розуміння ринку, володіння базами 
даних, використання систем обміну інформацією, високої кваліфі-
кації персоналу, тобто  нематеріальних ресурсів. Специфікою не-
матеріальних активів в Україні є те, що довгий час вони перебува-
ли без уваги, а об’єкти інтелектуальної власності були незатребу-
ваними. 

Нематеріальні активи є однією з найбільш важливих і зна-
чимих складових багатьох великих і найбільш потужних світових 
компаній, вони є основою для їх присутності, конкурентоспро- 
можності та домінування на ринку, а також забезпечення постійної 
прибутковості провідних корпорацій. 

Одним із найбільш важливих факторів, що впливають на ус-
піхи чи невдачі компанії, є правильність оцінки використання не-
матеріальних активів, інтелектуального капіталу та визначення 
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ефективності їх використання. Повна та реальна оцінка стає  
однією з важливих ланок в економічній діяльності будь-якого під-
приємства, його успішного функціонування і розвитку. 

Українські підприємства мають певний потенціал для роз- 
витку нових методів управління нематеріальними активами в умо-
вах формування нової економічної політики підприємств, що  
дозволить підвищити як ефективність діяльності промислових під- 
приємств, так і їх інвестиційну привабливість. 

Стан матеріальних активів більшості українських промисло-
вих підприємств показує, що їх важко розглядати як капіталізова-
ні. Це у першу чергу пов'язано з високим ступенем зносу основних 
фондів і стосується стратегічних галузей. До числа галузей, що 
мають гостру потребу в модернізації, відноситься вугільна проми-
словість. Гірничодобувна промисловість є однією з провідних га-
лузей економіки і за рівнем капіталізації займає п'яте місце у світі 
після банківського сектору, нафтогазової, фармацевтичної та ком-
п'ютерної промисловості. Для збереження енергетичної, економіч-
ної та фінансової безпеки країни необхідне створення ефективної, 
беззбиткової вугільної галузі, яка здатна забезпечити країну влас-
ним вугіллям за конкурентними світовими цінами та зменшити 
монопольну залежність економіки України від імпортованого при-
родного газу шляхом заміщення його вугіллям. Капіталізація в 
цьому випадку як сучасний економічний інститут дозволить залу-
чити інвесторів та забезпечити сталий розвиток вугільного секто-
ру. 

Викладені проблеми вельми актуальні для України, СНД і 
країн із розвинутою економікою. 

Метою монографії є розробка науково-методичних поло-
жень, моделей, практичних рекомендацій щодо збільшення ринко-
вої вартості підприємств в умовах економічних та інституціональ-
них змін. 

Завдання дослідження:  науково-методичне обґрунтування 
методів розвитку та забезпечення капіталізації підприємств в умо-
вах інституціональних перетворень; розробка методології вектор-
ного аналізу та структурного прогнозування розвитку промислово-
го виробництва і капіталізації (інституційний аспект); формування 
моделі взаємовпливу інституційного середовища на розвиток не-
матеріальних активів забезпечення капіталізації підприємств; роз-
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робка теоретико-методологічних засад інституційного забезпечен-
ня організаційно-економічного розвитку промислових підпри-
ємств; науково-методичне обґрунтування економічних, інститу- 
ціональних та організаційних засад розвитку підприємств. 

У процесі дослідження методів розвитку та забезпечення ка-
піталізації промислових підприємств в умовах інституціональних 
змін використано загальнонаукові і спеціальні методи досліджен-
ня: діалектичний метод пізнання; аналізу та синтезу; гносеологіч-
ного аналізу (історичний, аналітичний, логічний, узагальнення, 
декомпозиції; наукової абстракції); індукції та дедукції; комплекс-
ний і системний підходи; метод порівнянь, табличний, графічний 
методи; факторного і статистичного аналізу; методи економічного, 
структурного, функціонального, економіко-математичного аналізу 
і моделювання; оптимізації; теорії нечітких множин; експертних 
оцінок. 

У монографії викладено основні науково-теоретичні, мето-
дологічні та практичні результати науково-дослідницької теми Ін-
ституту економіки промисловості НАН України «Методи розвитку 
та забезпечення капіталізації промислових підприємств в умовах 
інституціональних змін» (2012-2015 рр., номер держреєстрації 
0112U006882). 

Авторами розділів, підрозділів є: д.е.н. І.П. Булєєв (передмо-
ва, розділ 1, підрозділи 4.3-4.4, розділ 6, висновки); д.е.н. 
Н.Ю. Брюховецька (передмова, підрозділи 2.1-2.2, розділ 5, вис- 
новки); к.е.н. О.А. Богуцька (підрозділ 2.3); к.е.н. І.В.  Бриль (роз-
діл 4); к.е.н. М.А. Солод (розділ 3); к.е.н. О.В. Хасанова (розділ 5); 
к.е.н. О.А. Чорна (підрозділ 2.1); к.е.н. Рябикіна Н.І. (підрозділ 
3.3); к.е.н. Рябикіна К.Г. (підрозділ 5.2); м.н.с. Л.В. Іваненко (під-
розділ 4.5); гол. екон. Т.Д. Василенко (підрозділ 4.4); асп. Я.С. 
Брюховецький (підрозділ 4.1); асп. Е.Я. Рассуждай (розділ 6). 

Монографія може бути корисною науковцям, фахівцям під-
приємств, менеджерам, аспірантам, студентам вузів економічних 
спеціальностей. 
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Розділ 1. ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ  
 ЕТАПІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

 
1.1. Аналіз стану економіки України та її проблемних  

 регіонів 
 
Сучасний соціально-економічний стан України не влаштовує 

більшість суб’єктів спільноти, суб’єктів внутрішніх ринкових від-
носин суспільства, громадян країни. Ще зовсім недавно Україн- 
ська РСР у складі Союзу РСР входила до складу двадцяти най-
більш розвинених країн світу, але за чверть століття відкотилась в 
аутсайдери Європи та світу. 

Стійкий, хоча і не завжди досить ефективний, етап розвитку 
економіки України (тоді ще союзної республіки) із щорічним при-
ростом ВВП у 2-5% завершився в 1991 р., коли Україна здобула 
незалежність, можливість стати суб'єктом світової спільноти. Ве-
лике було бажання політичних сил, що прийшли до влади, водно-
раз перетворити Україну на сучасну суверенну, демократичну 
державу з високими економічними показниками, конкурентоздат-
ною на світових ринках економікою, високою якістю життя насе-
лення тощо. Теоретичною базою становлення нового суспільства і 
держави була прийнята ліберальна економічна школа. Як відомо, 
ліберальна економіка передбачає переважання ринкових відносин, 
пріоритет приватної власності, вільну конкуренцію товаровироб-
ників, індивідуалізм в ідеології людських відносин, максимальне 
усунення держави від управління економікою, наявність середньо-
го класу і громадянського суспільства та ін.  

Проте високорозвинені країни не додержуються принципів 
ліберальної економіки. Йде зростання ролі держави як суб'єкта 
ринкових відносин, має місце рівноправ'я всіх форм власності, а 
перевага приватної власності не є гарантією успіху в економіці. За 
допомогою публічно-приватних відносин держава активно впли-
ває на свою економіку, економіку регіонів, крупних підприємств, 
малого і середнього бізнесу,  підтримує своїх товаровиробників на 
внутрішніх і зовнішніх ринках тощо. Все це не враховувалося віт-
чизняними реформаторами, внаслідок чого в Україні сформувала-
ся економіка, заснована на не завжди легітимно придбаній олігар-
хічній власності.  
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Особливістю України є те, що практично до 90-х років ХХ 
століття вона не мала досвіду функціонування як самостійна дер-
жава, входила окремими регіонами (князівства, області, губернії, 
повіти тощо) у сусідні держави (Литва, Польща, Туреччина, Авст-
ро-Угорська, Російська імперії, СРСР). Несподівано придбавши 
незалежність, вийшовши із СРСР, оголосивши себе суверенною 
державою, Україна зіткнулася із труднощами політичного, еконо-
мічного, інституційного, соціального і т.п. характеру. У країні була 
відсутня еліта (політична, економічна, державна, наукова, військо-
ва тощо), ядро якої складали б державники, що уміють ставити і 
реалізовувати державні інтереси, а не вузькогрупові інтереси біль-
шості населення (що вельми складно за відсутності середнього 
класу, інститутів громадянського суспільства, диференціації дохо-
дів децильних груп у 20-35 разів). Необхідно було враховувати 
національні та релігійні інтереси не лише титульного корінного 
населення, але й усіх громадян України. Вітчизняні політичні лі-
дери, які звикли жити і працювати під протекторатом «суверена», 
бажали бути самостійними в ухваленні рішень, індиферентними у 
їх реалізації, вільними від відповідальності за неякісні рішення, 
невиконання передвиборних програм та обіцянок, за стан в еконо-
міці і в суспільстві в цілому, що погіршується.  

Всі свої провали лідери держави намагалися і продовжують 
намагатися перекласти на сусідні держави, своїх попередників, 
внутрішню опозицію, тобто на невідомих суб'єктів, яких «призна-
чили» ворогами процесів будівництва «нового суспільства», про 
яке самі мали далеку від наукової, смутну уяву. Продовжуються 
пошуки «кумирів» поза вітчизною (на Заході або на Сході), які 
забезпечать побудову бажаного суспільства в Україні. Створю-
ються і на державному рівні підтримуються міфи про виняткову 
ефективність приватної власності, приватних власників, західної 
моделі господарювання і управління, про безкорисливу допомогу 
західних країн, відкритість внутрішнього ринку для зарубіжних 
виробників, про доцільність посилення держапарату за рахунок 
іноземних громадян, що не проявили себе навіть у власних кра- 
їнах, тощо. Все це в сукупності призвело до затяжної системної 
соціально-економічної кризи, що має місце впродовж всієї новіт-
ньої історії незалежності України.  



 

12 

Вітчизняні економісти дають достатньо об’єктивний аналіз 
стану економіки, запропоновано напрями виходу із кризи. Проте 
більшість пропозицій залишилися нереалізованими, не сталося 
істотної зміни інституційного середовища, промисловість і еконо-
міка за інерцією (із тенденцією спаду) продовжували функціону-
вати із колишньою (радянською) структурою, не сталося подолан-
ня відчуження громадян і працівників від власності, наростали 
протестні настрої, що призвели до загострення кризи, переходу 
його у форму озброєного протистояння олігархічних угруповань, у 
яке залучена частина населення України і її південно-східних регі-
онів. 

Від моменту набуття незалежності й до цього часу Україна 
має ВВП на рівні близько 80% від показника 1991 р. За оцінками 
експертів у середньому за рік упродовж своєї незалежності країна 
втрачала ВВП на рівні 0,8-1,2%. Ситуація значно погіршилась у 
2015 р., коли за оцінками Прем’єр-міністра України вона втратила 
25% своєї економіки, а за оцінками Президента України – 30%, є й 
інші оцінки. Але всі вони недостатньо обґрунтовані і надійні. 
Держкомстат України також робить акцент на показниках, які 
влаштовують владу. Аналогічна ситуація і в регіонах, особливо в 
Донбасі, де частина Донецької і Луганської областей, непідконт-
рольна центральній владі України, дає свою статистику, яка також 
потребує критичного аналізу. Протягом усього часу, як виник 
збройний конфлікт у південно-східній частині України, більшість 
населення України та її регіонів бажає зупинення конфлікту, вста-
новлення миру, вирішення питань, що призвели до протистояння 
олігархів та їх «добровільних батальйонів». У ці процеси втягнута 
значна кількість громадян України, які слабо уявляють глибинні 
причини конфлікту та бажають миру, відновлення економіки, по-
ліпшення соціально-економічного стану в країні. 

Відновлення економіки потребує перш за все якісної оцінки 
реального стану економіки країни, регіонів, що втягнуті у зброй-
ний конфлікт, прийняття обґрунтованої, підтриманої більшістю 
населення концепції розвитку України як політично і економічно 
незалежної держави із соціально орієнтованою економікою. На 
основі концепції слід прийняти науково обґрунтовані економічну, 
промислову, агропромислову політики, які необхідно конкретизу-
вати у програми, проекти, напрями розвитку, де вказано терміни 
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виконання, конкретні виконавці, дорожні карти, джерела фінансу-
вання. Відповідальність за їх виконання повинна бути персоналі-
зована. Проведення такої роботи має ґрунтуватися на обраних та 
науково обґрунтованих напрямах виходу із кризи, що мають еко-
номічні, політичні, соціальні та інституціональні чинники. Ця ро-
бота повинна виконуватись не лише владними структурами, а 
перш за все громадянськими інститутами. Як експерти повинні 
виступати економічні інститути, перш за все інститути Національ-
ної академії наук України. 

Роботи українських вчених регулярно виконуються і публі-
куються в академічних та фахових виданнях [1-20], на які мало 
уваги звертають можновладці. У свій час у роботах економістів 
інститутів НАН України зверталась увага на ризики, які можливі 
при використанні тих чи інших моделей переходу України до рин-
кових відносин. У більшості випадків ці загрози мали місце на 
шляхах переходу України до нових методів господарювання. Бі-
льшість цих робіт мали форму наукових та науково-аналітичних 
доповідей, аналітичних і доповідних записок, які надсилались ор-
ганам законодавчої, виконавчої влади, керівникам галузей та ві-
домств. Їх можна знайти на сайтах інститутів НАН України. Але 
реакції політиків та державних чиновників майже не було. Серед 
відносно нових та сучасних публікацій слід назвати роботи 
А.А. Чухна [1; 2]; роботи, виконані під керівництвом В.М. Гейця 
[3; 4], роботи В.Медведчука [5], О. Пасхавера [6], роботи Інститу-
ту економіки промисловості НАН України [7; 8], роботи, що вико-
нувались фахівцями ряду інститутів під егідою Академії економі-
чних наук України [9-11] та інші. Тобто проблемі, що поставлена у 
цій монографії, присвячена достатньо велика кількість робіт і пуб-
лікацій. Але вони відображають ті чи інші сторони функціонуван-
ня економіки України в умовах мирного стану та розвитку суспі-
льства. Дослідження процесів, що проходять в умовах збройного 
конфлікту в Україні, а тим більше питанням мобілізації суспільст-
ва країни та її окремих регіонів на відбудову зруйнованих об’єктів, 
виробничих зв’язків, відновлення виробництва регіонів, що пост-
раждали, ще вкрай мало. Тому на сьогодні та недалеку перспекти-
ву ця проблема є дуже актуальною. 

Загальноприйнятим є положення, що починаючи із 90-х ро-
ків минулого століття до теперішнього часу економіка України і її 
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суспільство знаходяться у стані системної соціально-економічної 
кризи. На цьому фоні відбувається нелінійне функціонування її 
економіки, про що свідчать роботи фахівців та науковців [12; 13]. 
Економіка України мала як підйоми до 10-12% за рік (2004- 
2005 рр.), так і падіння ВВП на 20-40%, а інфляцію – до 10 тис. 
відсотків. Чергове падіння економіки має місце після 2011 р. На 
кінець 2014 р. – початок 2015 р. економіка має показники за різ-
ними оцінками (офіційними, експертів, політиків): 

за рівнем ВВП (близько 80% до 1991 р.), чисельності насе-
лення (близько 76%), зайнятості населення (безробіття близько  
7% – за офіційними даними, 12-15% – за оцінками експертів), за 
рівнем заробітної плати та продуктивності праці все ще не досяг-
нуто показників 1991 р. І якщо в 1988 р. Україна виробляла 2% 
ВВП світу, то зараз – 0,2% [11, с. 37]. Має місце падіння якості 
життя, освіти, науки, культури, загострились протиріччя у суспіль-
стві на основі майнових, національних, релігійних, інших відносин 
та інтересів; 

у 2014 р. за оцінками експертів падіння ВВП склало більш 
ніж 15%. Погіршились інші показники, деякі з них наведено в 
табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 
Динаміка деяких показників економіки України,  

% до попереднього року* 
Показники 2011 2012 2013 2014 

Індекс промислової продукції 107,6 99,3 95,7 89,9 
Експорт товарів (січень-листопад 
відповідного року) 134,3 101,9 90,7 88,7 
Імпорт товарів (січень-листопад 
відповідного року) 138,1 102,9 90,9 72,4 
Індекс номінальної середньомі- 
сячної заробітної плати 117,6 114,9 107,9 105,9 
Індекс зареєстрованих безробіт-
них (грудень до грудня відповід-
ного року) 88,6 105,0 107,0 109,2 

 

* Складено за даними Державної служби статистики України [14]. 
 
У 2015 р. ситуація погіршилася. За даними В. Волги (народ-

ного депутата Верховної Ради України декількох скликань), які він 
озвучив 7 березня 2015 р. на Радіо-Ера ФМ, посилаючись на 
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Держкомстат України, показники січня 2015 р. до січня 2014 р. 
склали, %: 

промисловість – 78,7; сільське господарство – 57,4; ванта-
жоперевезення – 75,5; пасажирські перевезення – 86,7; експорт – 
80,6; імпорт – 72,0; роздрібна торгівля – 73,4; реальна заробітна 
плата – 71,4; ціни товаровиробників – 134,1; інфляція – 128,7. 

Зовнішній борг України зріс на 21% і наблизився до річного 
ВВП (96,5%). Кредитів МВФ вистачає лише на обслуговування 
кредитів, що взяті Україною у попередні роки. Золотовалютний 
резерв за останні три роки знизився із більш як 30 млрд дол. США 
до 5,46 млрд у березні 2015 р. 

Особливо значно знизились обсяги промислової продукції в 
Донецькій та Луганській областях (табл. 1.2). 

 

Таблиця 1.2 
Індекси промислової продукції,%* 

Країна та області 2013 р.  
до 2012 р. 

2014 р.  
до 2013 р. 

Січень 2015 р. 
до січня 2014 р. 

Україна 95,7 84,4 78,7 
Донецька область 93,6 68,5 50,4 
Луганська область 91,1 58,0 13,0 

 

* Складено за даними Державної служби статистики України [14]. 
 
За даними Головного управління статистики  за 2014 р. від-

носно 2013 р. промислове виробництво в Донецькій області скоро-
тилося на 31,5%, а у грудні 2014 р. до грудня 2013 р. скорочення 
відбулося майже вдвічі і торкнулося воно підприємств усіх видів 
економічної діяльності без виключення, склавши від 74,0% у по- 
стачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря до 
46,5% у харчовій промисловості, 6,3% у текстильному виробницт-
ві [15]. Певну частину промислових підприємств та інфраструкту-
ри було зруйновано в ході збройного конфлікту 2014-2015 рр., а 
деякі підприємства взагалі зупинили свою роботу.  

За даними Державної служби статистики України в 2014 р. 
обсяг реалізованої продукції (товарів та послуг) у Луганській об-
ласті відносно 2013 р. скоротився на 33%, порівняно із 2012 р. – на 
44% [16]. І починаючи із червня 2014 р. дані Луганської області 
органами статистики області не публікуються. 
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Території та економіка Донецької і Луганської областей 
складаються із підконтрольних і непідконтрольних центральній 
Київській владі. 

Станом на початок квітня 2015 р. непідконтрольні владі Ук-
раїни території Донецької і Луганської областей складають близь-
ко третини адміністративно-територіальних одиниць, у яких жи-
вуть і працюють понад 50% населення цих областей. 

Внаслідок військових дій, що розгорнулися на території До-
нецької і Луганської областей у 2014-2015 рр., ситуація у промис-
ловості погіршилася в результаті: 

розриву господарсько-виробничих зв’язків підприємств, роз-
ташованих на непідконтрольній уряду України території із контр- 
агентами, розташованими на інших територіях України, а також із 
більшістю закордонних партнерів; 

фізичної руйнації значної кількості промислових об’єктів, 
промислової та громадської інфраструктури. 

За оцінками експертів до 80% порушено або зруйновано ша-
хтного фонду, до 75% – коксових потужностей, до 60% – домен-
них потужностей. 

Подальший розвиток військових дій загрожує безповоротнім 
занепадом гірничо-металургійного та вугільного комплексів і су-
міжних із ними видів діяльності в Донецький та Луганській облас-
тях. 

За даними Мінрегіону України станом на 1 вересня 2014 р. у 
Донецький і Луганській областях пошкоджено або зруйновано  
217 об’єктів освіти, 45 – охорони здоров’я, 51 – культурного і 
спортивного призначення, 81 адміністративна будівля, 14 об’єктів 
торгівлі, 132 промислових об’єкти на загальну суму 4 млрд  
788 млн грн. Без житла залишилось понад 710 тис. осіб. У Донець-
кий та Луганській областях пошкоджено близько 5,5 тис. житло-
вих будинків. За даними Мінінфраструктури України зруйновано 
майже 962 км автомобільних доріг загального користування  
(250,5 км у Донецькій та 711,5 км у Луганській областях), пошко-
джено або взагалі зруйновано 30 мостів та шляхопроводів загаль-
ною протяжністю 2708 м. Пошкоджено 483 об’єкти залізничної 
інфраструктури (включаючи шляхи, контактні мережі, пристрої 
електропостачання). 
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За інформацією Міненерговугілля України внаслідок бойо-
вих дій пошкоджень різного ступеня завдано об’єктам інфра- 
структури (будівлі, комунікації) всіх ТЕС Донбаської енергосис-
теми. 

За даними НАК «Нафтогаз України» станом на 12.08.2014 р. 
пошкоджено майже одну тисячу розподільчих газопроводів (767 – 
низького, 158 – середнього та 54 – високого тиску), зруйновано 
(демонтовано) 1400 м газопроводів, один газонаповнювальний 
пункт, відновлення потребують 53 газорозподільчі пункти та  
близько 200 шафових газорозподільчих пунктів газопостачальних 
компаній. Зупинена експлуатація 5 АЗС та 4 АГНКС, викрадено 
або пошкоджено 70 одиниць автотранспортної та спеціальної тех-
ніки. 

Згідно з даними Донецької обласної державної адміністрації 
в результаті бойових дій у Донецькій області нанесено збиток жи-
лим об’єктам на суму 3,2 млрд грн, у Луганській області – на  
3 млрд грн [17]. За даними Державного агентства автодоріг Укра- 
їни станом на 10 жовтня 2014 р. для відновлення об’єктів госпо-
дарської інфраструктури, що пошкоджені або зруйновані в ході 
бойових дій у Донецькій та Луганській областях, необхідно близь-
ко 2,2 млрд грн [18]. За попередніми даними вартість робіт по від-
новленню громадянської інфраструктури в Донецькій області 
складає 735,1 млн грн, у Луганській – 1423,3 млн грн.  

Наведені оцінки збитків є орієнтовними, приблизними. Для 
більш достовірної оцінки необхідно створити міжгалузеві комісії 
(у кожній із областей) за участі фахівців-експертів регіону та цент-
ральної української влади. В обов’язки цієї комісії треба вмінити 
не лише оцінку збитків, пошуки джерел фінансування відновлення 
відповідного потенціалу, а й стан основних фондів інфраструктури 
взагалі, оцінку можливості використання наявних ресурсів (навіть 
і морально застарілих), пропозиції щодо ринків реалізації продук-
ції та послуг, які можуть бути вироблені підприємствами в зоні 
АТО. Доцільно також надати пропозиції відносно того, які роботи 
можуть бути виконані колективами та власниками конкретних 
об’єктів, а які потребують залучення зовнішніх джерел фінансу-
вання (іноземних та внутрішніх інвесторів, кредитів українських і 
зарубіжних банків та різних фондів, коштів державного та місце-
вих бюджетів і т.п.). До складу таких комісій обов’язково повинні 
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бути включені фахівці НАН України, провідні вчені, представники 
громадських організацій, місцевого населення та колективів орга-
нізацій (підприємств), що постраждали. 

Попередньо, виходячи навіть з наведених та опублікованих 
даних, на оновлення виробничого потенціалу зони АТО потребу-
ються десятки мільярдів гривень. 

Правомірно виникає питання, чому українське суспільство, 
яке завжди відрізнялося толерантністю, розсудливістю, терпінням, 
дійшло до такого критичного стану? 

Однозначної відповіді тут немає. Мабуть слід починати ана-
ліз із того, як партії, еліти, громадські організації, що прийшли до 
влади в умовах отриманої Україною незалежності, використали 
можливість побудови демократичної держави із соціально орієн-
тованою економікою інноваційного типу, які у сукупності ведуть 
до постіндустріального суспільства. 

Населенню нав’язується думка, що від суспільства правляча 
еліта очікує відповіді на питання, яку державу ми будуємо. Це пи-
тання розраховане на непідготовлену теоретично громадськість. 
Адже ні одна партія, ні один лідер не можуть працювати, не знаю-
чи, що вони хочуть. В Україні постійно йде політична, ідеологічна, 
а зараз і збройна боротьба не за побудову суспільства, яке відпові-
дає бажанням народу, а за владу політичних партій, певних груп та 
їх лідерів. Отримавши владу, вони направляють свою діяльність на 
збереження влади, що можливо за умови укріплення економічного 
стану не держави, а провладних партій, груп та їх лідерів. З цією 
метою проводяться реформи власності, інститутів, виробничих та 
громадянських відносин. 

Із всього різноманіття економічних шкіл реалізації інтересів 
партій та рухів в Україні обрана ліберальна економічна теорія. Во-
на передбачає пріоритет приватної власності в економіці, індиві-
дуалізм громадян, конкуренцію, ринкові відносини, широкий діа-
пазон розриву рівня доходів різних груп громадян і трудящих, об-
меженість соціального захисту населення і т.п. Саме ця теорія була 
прийнята провладними структурами. І звелась вона головним чи-
ном до практично нелегітимного присвоєння державної (суспіль-
ної) власності незначною часткою населення. Ця процедура назва-
на «ваучерною приватизацією», процес названо «шоковою тера- 
пією», а результати – формування олігархічної власності, деіндуст- 
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ріалізація промисловості, розрив економічних зв’язків підпри-
ємств, розрив технологій виробництва повного (завершеного) цик-
лу. Суспільство, його основна маса населення отримали стійкий 
стресовий стан, масове безробіття, постійно падаючий рівень соці-
ального забезпечення. 

Ліберальна теорія передбачає демократію, свободу. Про- 
владні партії та групи теж за демократію, за свободу, але для себе. 
Це свобода на широке розповсюдження своїх поглядів і заборона 
поглядів, що не співпадають із поглядами провладних структур, 
свобода безоглядного використання природних ресурсів країни, 
свобода від відповідальності за невиконання програм, з якими 
йшли на вибори, це свобода недотримання конституційних поло-
жень, вимог законів, свобода не чути вимог населення відносно 
державного облаштування, місцевого самоврядування, мовної по-
літики, віросповідання і т.п. У кінцевому підсумку ця «свобода» 
довела до збройного конфлікту на південно-східній частині Укра- 
їни. У результаті до стресу від «шокової терапії» добавився стрес 
від бойових дій. 

Як показано вище, економіка підірвана, суспільство у стресі, 
політики зважують, скільки ще його електорат у змозі це витрима-
ти. 

Рано чи пізно все закінчується. Закінчаться бойові дії, де 
країна отримала за різними оцінками від 8 тис. (дані ООН) до 50 
тис. (дані розвідки ФРН) так званих «двохсотих», разів у десять 
більше «трьохсотих», до 180 тис. працездатних чоловіків ведуть 
між собою збройну боротьбу, паралізована робота підприємств у 
зонах бойових дій Донецької та Луганської областей, значна час-
тина машинобудівних підприємств працює на збройні сили.  

Останнє на перший  погляд сприяє зростанню зайнятості на 
виробництві, але це не дає зростання ВВП, який позитивно впли-
ває на розвиток внутрішнього ринку. Громадяни, що працюють на 
виготовлення та ремонт зброї, отримують заробітну плату, яка не 
забезпечена товарами і дає результат той же, що і викид в оборот 
нічим не забезпечених грошей, тобто йде процес збільшення ін-
фляції. Адже відомі висловлювання мудрих вчених, що витрати 
суспільства на війну рівнозначні тому, як частина національного 
багатства, викинута в небуття, а гроші за виготовлення зброї та 
отримані людьми, що воюють, є «пусті», нічим не забезпечені 
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гроші. Навіть експорт зброї дає доход експортеру, а імпортер 
отримує збитки, підриває свою економіку. Тому заяви деяких по-
літиків і фахівців, що ВПК підніме економіку України, є безпід- 
ставними, теоретично необґрунтованими, а практично – шкідли-
вими для економіки і держави в цілому. Тому лише встановлення 
миру в країні дає можливість створення умов виходу економіки із 
кризи, а населення – із стресу. 

Встановлення миру забезпечує припинення подальших ви-
трат на бойові дії – як прямі, так і опосередковані. За різними  
оцінками Україною витрачається на війну від 200 млн до 8 млрд 
дол. США. Припинення війни дозволить скоротити витрати на- 
ступного періоду в розрахунку на рік на цю величину. Крім того, 
припинення збройного конфлікту дозволить вивільнити із бойових 
підрозділів до 180 тис. працездатних чоловіків, із яких можна  
сформувати будівельні батальйони, які будуть відбудовувати 
зруйновані об’єкти (промислові та громадянські), громадянську та 
промислову інфраструктуру. Стане можливим припинити планові 
мобілізації резервістів, забезпечивши тим можливість їх роботи в 
реальному секторі економіки. Це також позитивно вплине на гро-
мадян, на їх вихід із стресового стану. 

Наступним кроком, що може позитивно вплинути на зняття 
напруги у суспільстві, може стати відміна дії законів, що ставлять 
у нерівне положення громадян залежно від регіону, де вони  
постійно чи тимчасово знаходяться та проживають, від належності 
до різних конфесій за віросповіданням, від мови, якою громадяни 
користуються як рідною, від регіонального менталітету населення, 
його цінностей, культури і т.п. Це може бути досягнуто прийнят-
тям відповідних указів Президента, чіткою роботою силових та 
правових структур щодо реалізації цих указів. 

Одночасно необхідно створити центральну та регіональні 
комісії, які отримають повноваження об’єктивно оцінити збитки 
від бойових дій у зоні АТО господарчих структур і громадян, дже-
рела фінансування відновлення руйнацій, матеріальних, мораль-
них та психологічних збитків громадян зони АТО та вимушених 
переселенців. У своїх планах комісії повинні чітко виділити частку 
фінансування викладених процесів із державного бюджету, місце-
вих бюджетів, доходів суб’єктів господарської діяльності, власних 
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коштів громадян. Частково витрати бюджетів мають використову-
ватися на зворотній основі. 

Що стосується відродження економіки України, то стратегія 
цього процесу повинна бути орієнтована на розвиток на основі 
власного внутрішнього потенціалу. Лише країна, що досягла пози-
тивних результатів у своєму розвитку, може розраховувати на рів-
ноправне членство у будь-якому союзі, асоціації, міжнародному 
об’єднанні. Ризики і позитиви такого процесу детально розкрито в 
ряді робіт [7;8], у яких доведено, що як вступ України у ВТО, так і 
підписання угоди щодо асоціації із ЄС має більше ризиків та нега-
раздів, аніж позитиву. Адже навіть у старих та нових членів ЄС 
значна кількість населення має сумніви щодо користі участі у ЄС. 
Так, своїм членством у ЄС незадоволена значна кількість населен-
ня (за даними експерта Всеволода Степанюка – Радіо Ера ФМ, 
27.12.2013 р.): Франції, Великобританії, Нідерландів, Іспанії, Гре-
ції, Португалії, Болгарії, Румунії, країн Балтії; кандидатів у члени 
ЄС: Туреччини, Молдови, Грузії.   

Тому стратегія розвитку економіки України має бути орієн-
тована на забезпечення якості життя населення, розвиток внутріш-
нього ринку за рахунок внутрішнього потенціалу і ресурсів, забез-
печення конкурентоспроможності на зовнішніх ринках і лише піс-
ля цього визначати вектор інтеграції із тими чи іншими світовими, 
регіональними союзами, асоціаціями і т. ін. 

Послабленню напруги у суспільстві можуть сприяти:  
перехід на вільне пересування громадян України по всій її 

території, включаючи райони, непідконтрольні на даний момент 
центральній українській владі. Пропускний режим слід відмінити, 
оскільки він не сприяє зміцненню безпеки в країні, одночасно за-
бирає багато часу на оформлення перепусток, перетинання мережі 
протистояння збройних сил України і так званих ополченців само-
проголошених ДНР та ЛНР. 

Крім того, оформлення перепусток, організація виконання 
пропускного режиму призвели до додаткового навантаження на 
бюджет, створили ще одну достатньо широку корупційну систему. 
На даний момент для населення України, південних та східних ре-
гіонів більш актуальним є не перехід на безвізовий режим до Єв-
ропи, а вільне безпропускне переміщення по всій території Укра- 
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їни, включаючи зону АТО і лінію протистояння збройних сил Ук-
раїни та самопроголошених «незалежних» районів;  

пом’якшення політики держави в галузі комунальних тари-
фів для населення та платежів за енергоносії (на територіях непід-
контрольних уряду України тарифи не переглядаються). Для цього 
достатньо перейти на використання у ЖКГ газу, що видобувається 
в Україні. Імпортний газ та інші види енергоносіїв направляти 
промисловим підприємствам. Форма постачання – прямі контрак-
ти підприємств із постачальниками. Із системи відносин при- 
ватних підприємств «покупець-постачальник» держава повинна  
вийти. Це підірве ще одну корупційну систему, на якій сформува-
лась значна кількість українських олігархів; 

припинення на державному рівні героїзації учасників зброй-
ного протистояння з обох боків. Для цього необхідно створити 
групу фахівців із розслідування  протиправних дій осіб, що спри-
яли розв’язанню збройного конфлікту, вчинили тяжкі злочини. 
Учасників АТО з обох боків виключити із числа учасників бойо-
вих дій, відмінити їм пільги як учасників бойових дій, за виклю-
ченням лікування отриманих поранень та втрати працездатності; 

зняття економічної блокади територій та населення так зва-
них ДНР та ЛНР. Відновлення економічних та логістичних зв’язків 
підприємств – партнерів усіх регіонів України. Одним із напрямів 
може бути перехід на вугілля, що видобувається в Україні у зоні 
АТО, відказавшись від імпорту, який склав у 2014 р. понад  
1,5 млрд дол. США. Може бути реалізована схема: вугільні під- 
приємства, що розташовані на непідконтрольних центральній вла-
ді території («ДНР» або «ЛНР») постачають вугілля підприємст-
вам, що знаходяться на підконтрольній владі території, за ціною 
собівартості. Держава відшкодовує підприємству-споживачу зби-
ток від отриманого вугілля на рівні різниці між цінами поставки та 
ринковими цінами. Така схема використовувалась у 90-ті роки ми-
нулого сторіччя в Німеччині і може бути корисною для України; 

початок роботи щодо поступового переходу від фіскальної 
системи оподаткування доходів юридичних та фізичних осіб (опо-
даткування прибутку, заробітної плати і навіть пенсії) до принци-
пів рентного оподаткування, формування національного дивіденду 
(за досвідом штату Аляска, деяких регіонів Канади, Скандинавсь-
ких країн, Австралії, Арабських Еміратів [12]) з метою реалізації 
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принципу, що все створене Богом має бути використане для блага 
всіх людей, нині проживючих на даній території, і майбутніх по-
колінь; 

формування різних фондів відтворення громадянської ін-
фраструктури, житла. З цією метою необхідно створити державно-
приватні фонди, перебудовувати систему функціонування малих 
підприємств, що працюють у даній сфері (ремонт та відновлення 
житла, водо- та газопостачальних систем, будівництво житла, ре-
монт доріг і т.п.). На 2-3 роки такі МП мають отримати податкові 
канікули; 

корисним може стати досвід КАМАЗу (Росія). У даний час 
підприємство має виробниче навантаження 3 доби на тиждень. Із 
регіонального та федерального бюджетів підприємство отримує 
фінансування ще 2 дні на тиждень. Тобто підприємство працює  
5 днів на тиждень: три дні виробляє продукцію свого профілю, а 
два дні всі працюють на модернізацію, відновлення, ремонт вироб-
ничих фондів, виробничої та громадянської інфраструктури, про-
ходять курси підвищення кваліфікації, набуття суміжних професій, 
економічних і професійних знань, професій, що будуть потрібні у 
наступні 2-5 років. Одночасно вдосконалюється організаційна 
структура підприємства, форми участі трудящих в управлінні ви-
робництвом. 

Названі вище пропозиції щодо пом’якшення напруги у сус-
пільстві будуть сприяти зростанню довіри населення до держави, 
що дозволить мобілізувати їх, їх резерви на відновлення економіки 
країни. Вже зараз без додаткового фінансування у Горлівці почали 
працювати чотири шахти, у Донецьку газифіковано мікрорайон у 
Пролетарському районі, відбудовується придатне до ремонту та 
подальшого проживання житло у Слов’янську, Краматорську, Де-
бальцевому та ін. Люди готові і згодні працювати декілька місяців 
без оплати на відновленні виробництва й інфраструктури, якщо є 
впевненість, що влада та приватні володарі їх не обманють і через 
2-3 місяці віддадуть все ними зароблене. Самі господарі підпри-
ємств можуть стати ініціаторами та активними основними вклад-
никами коштів у фонди відродження, які мусять працювати під 
контролем громадських інститутів. 

У найкоротший час доцільно сформувати концепцію віднов-
лення та розвитку України, її економічну і промислову політику. 
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На основі об’єктивної оцінки стану виробничих сил, основних  
фондів, інфраструктури слід скласти програму оновлення зруйно-
ваного, демонтажу й виведення з експлуатації того, що неможливо 
відновити. Виробничі фонди, навіть застарілі, повинні отримати 
повне завантаження, як це робиться в Китаї, що дозволить напов-
нити товарами вітчизняний ринок, працівникам отримувати заро-
бітну плату, населенню – підвищити доходи. Економічна політика 
повинна базуватись не на ліберальній, а на еволюційній та інсти-
туціональній економічних теоріях, сучасних стратегіях [4; 8; 19; 
20; 21]. В економіці та промисловості доцільно впроваджувати  
інтеграцію (вертикальну та горизонтальну) капіталу, праці, влас-
ності, будувати та відновлювати об’єднання повного циклу вироб-
ництва товару, децентралізацію власності у межах крупних компа-
ній та корпорацій, розвитку за рахунок власних ресурсів та резер-
вів, участі працівників та населення у власності, в управлінні ви-
робничими та громадськими проектами. 

Незважаючи на переговори у Мінському та Нормандському 
варіантах на південно-східних територіях України продовжуються 
збройні протистояння різної інтенсивності. Це погіршує стан еко-
номіки держави, руйнує й далі виробничий потенціал, ускладнює 
фінансовий стан економіки, промисловості, знижує людський та 
інтелектуальний потенціал країни. Достовірні дані збитків, що ви-
никли в результаті бойових дій, відсутні. Тому необхідно провести 
інвентаризацію стану виробничих сил, рівень їх завантаження, до-
рожню карту відновлення та модернізації. 

Від ліберальної економічної теорії, як бази економічної по-
літики, доцільно перейти до еволюційної та інституціональної 
економічних шкіл. Необхідно сформувати довіру українського  
суспільства до влади, для чого перш за все необхідно припинити 
бойові дії, розформувати нелегітимні збройні підрозділи, припи-
нити мобілізацію резервістів, оптимізувати витрати бюджету та 
населення на АТО, ВПК, збройні сили. Докорінно перебудувати 
відносини «влада-суспільство», жорстко вимагаючи відповідаль-
ності державних чиновників, політиків, законодавців перед наро-
дом. Реально проводити економічні, адміністративні та інші ре- 
форми, які нині зводяться до зростання комунальних платежів і 
тарифів, стягнення податків із всього, що тільки можливо (навіть із 
пенсій окремих категорій населення, податку на війну тощо). До-
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цільно використати позитивний досвід, який є в інших країн світу 
щодо виходу із системних фінансово-економічних криз. 

Реалізувати шляхи переходу до нової стратегії, економічної 
політики, що базуються на сучасних економічних теоріях і пози- 
тивному досвіді інших країн світу, що перебували в аналогічній 
ситуації, методи формування довіри між владою і суспільством, 
залучення населення до участі в капіталі, власності, управлінні 
виробництвом та суспільними інститутами, принципи формування 
науково обґрунтованої програми відновлення виробничого та 
людського капіталу економіки України та її регіонів. 

 
 
1.2. Інституціональні аспекти відновлення економіки  

 України 
 
Теоретичні дослідження і реальна практика свідчать, що роз-

виток будь-якої країни світу має бути підпорядкований головній 
меті – забезпечити якісне життя людини, тобто зробити його три-
валим, здоровим, комфортним і сповненим творчістю. Це досяга-
ється в умовах розробки, прийняття та реалізації науково обґрун-
тованих стратегій розвитку  конкурентних стратегій країн, голов-
ною рисою яких є інноваційний шлях розвитку. Характерно, що 
всі розвинені країни світу досягали позитивного рівня функціону-
вання економіки,  підвищення якості життя населення шляхом ре-
алізації внутрішніх ресурсів та залучених капіталів і прогресивних 
технологій своєї та залежних від них країн (капіталу, фінансів, 
людського капіталу, інновацій і т.п.). І лише коли внутрішній ри-
нок ставав насиченим, а продукція виробників даної країни става-
ла конкурентоздатною, формувалися міжнародні ринки, відпра-
цьовувались міжнародні торгові відносини.  

Такий шлях пройшли Великобританія, Німеччина, Франція, 
Італія, США та ряд інших країн «великої сімки». Тобто досягнув-
ши достатньо високого рівня розвитку, втративши колонії (джере-
ла сировини й дешевої робочої сили), високорозвинені країни піш-
ли шляхом створення союзів (торгівельних, коопераційних, еко-
номічних і т.п.). Світовий досвід підтверджує, що позитивні рухи 
економіки, соціально-економічного розвитку досягаються шляхом 
розвитку внутрішнього ринку, реалізації внутрішніх ресурсів, ін-
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телектуального потенціалу, і лише досягнувши конкурентних пе-
реваг, суб’єкти вступають в інтеграційні процеси, інтеграційні 
міжнародні відносини, що посилює їх  економіку. 

Інша ситуація має місце відносно нині незалежних держав, 
що були республіками Радянського Союзу. На момент становлен-
ня цих незалежних держав їх економіка була тісно пов’язана ко- 
операційними відносинами з іншими союзними республіками, ма-
ла недостатній власний досвід роботи  на міжнародних ринках. 
Економіка України була найбільш відкритою серед радянських 
республік. Обсяг зовнішньої торгівлі і міжреспубліканський обмін 
України у рамках СРСР складав 34% ВВП, з яких 82%  складали 
міжреспубліканські обмінні операції. У Росії ці показники склада-
ли відповідно 22 і 60,6%. 

У цей період (90-ті роки XX сторіччя) Росія мала можливість 
самостійно забезпечити 65,5% власного виробництва, Казахстан – 
27%, Україна – 15%. Не зберігши і не налаштувавши нормальні 
коопераційні та торгівельні відносини із країнами СНД, маючи 
недостатньо конкурентоздатне для світових ринків виробництво 
товарів та послуг, не приділяючи достатньої уваги розвитку внут-
рішнього ринку і вітчизняного виробництва, Україна в 2010 р. ма-
ла ВВП на рівні 65,8% відповідного показника 1990 р. 

У 2013-2015 рр. не простежується зростання ВВП, хоча офі-
ційна статистика взагалі не дає його динаміки в останні роки і звіт-
ні періоди. У 2013 р. порівняно з 2012 р. індекс промислової про-
дукції становив 95,3%. При цьому індекс переробної промисловос-
ті становив 92,2%. Виробництво знизилось: харчова промисло-
вість – мінус 11,2%; машинобудування – мінус 13,8%; виробницт-
во хімічних речовин і хімічної промисловості – мінус 17,5%. Мак-
ропоказники економічного і соціального  розвитку України в 2014-
2015 рр. відносно показників 2013 р. погіршились. Прогнозується 
подальше падіння економіки, промисловості, згортання внутріш-
нього ринку, падіння купівельної  спроможності працівників, на-
селення. 

За 2014 р. відносно 2013 р. індекс промислової продукції 
склав 95,8%, у тому числі: переробна промисловість – 92,2%; легка 
промисловість – 7,1%; металургійна продукція – 10,4%; машино-
будування – 18,4%. Порівняно з 2013 р. експорт скоротився на 
12,3%, імпорт – на 11,7%, від’ємне сальдо збільшилось. До країн 
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СНД експортовано 24,5% усіх товарів (січень 2013 р. – 30,4%), до 
країн ЄС – 36% (січень 2013 р. – 30,5%). В абсолютних вимірах 
зростання експорту до країн ЄС не відбулося, до країн СНД –  
зменшилось головним чином за рахунок скорочення поставок ук-
раїнських товарів до Росії. Із країн СНД імпортовано 39,6% усіх 
товарів, із країн ЄС – 32,3% (за січень 2013 р. – відповідно 40,6 та 
29,5%). Характерно, що до країн СНД експорт майже на 40% є 
продукцією вітчизняного машинобудування. Експорт до ЄС скла-
дають головним чином мінерально-сировинні ресурси та напів- 
фабрикати металургійної, хімічної та інших виробництв. За I пів-
річчя 2015 р. до відповідного періоду 2014 р. експорт України до 
ЄС скоротився на 35%, до СНД – на 48,7%, до РФ – на 52% (за да-
ними заступника Мінекономіки та торгівлі України Н. Микольсь-
кої. – Радіо Ера-ФМ. – 20.03.2015 р.). 

Зміна негатива на позитив у розвитку вітчизняної економіки, 
промисловості можлива лише за рахунок зростання внутрішнього 
ринку, підвищення якості життя населення, головним фактором 
яких є інноваційний шлях розвитку суспільства, активізація інвес-
тиційної діяльності, припинення діяльності АТО. 

Інвестиційна діяльність, забезпечення її стабільно зростаю-
чого фінансування із джерел підприємств, бюджетів усіх рівнів, 
державно-приватних джерел, іноземних інвесторів є основним 
шляхом розвитку та подальшого економічного зростання світових 
країн – промислових лідерів. Усупереч світовим тенденціям в Ук-
раїні протягом останніх десятиріч має місце зниження технічного і 
технологічного рівня промисловості  та її інфраструктури, а валові 
капітальні інвестиції 2013 р. не досягли показника 2008 р. і про- 
довжують падіння. Інвестиції направляються головним чином у 
виробництва III – IV технологічних укладів, що і у перспективі 
блокує  модернізацію економіки, технічний прогрес, постіндустрі-
альний розвиток промисловості. Залишаються невикористаними 
джерела інвестування: довгострокові банківські кредити, страху-
вання життя, недержавні пенсійні фонди, кошти населення, систе-
ми спільного інвестування та довірчого управління, податкові 
преференції і т. ін. 

З метою активізації інвестиційної діяльності підприємств  
вітчизняної промисловості необхідно: кардинально поліпшити ін-
вестиційний клімат в економіці; змінити напрями інвестицій, на-
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даючи переваги V-VI  технологічним укладам; розширити джерела 
інвестиційного фінансування; диференціювати ставки кредитуван-
ня інвестицій залежно від їх спрямованості у перспективні регіони 
та технологічні уклади; інвестиції в людський капітал розглядати 
як важливіший напрям інвестиційної діяльності промислових під-
приємств. 

Проголосивши інноваційний шлях розвитку суспільства та 
економіки, еліта України, промислові підприємства практично не 
приступили до його реалізації. Відсутня затверджена стратегія 
інноваційного розвитку України, лише менше однієї п’ятої підпри-
ємств є інноваційно активними, інновації впроваджують лише сім 
із кожної сотні підприємств. Залишаються недофінансованими на-
ука (академічна і вузівська), освіта, практично розформована галу-
зева і виробнича наука, знижується фінансування  інноваційної 
діяльності підприємств. Суттєвим недоліком є те, що до  інновацій 
підприємства відносять діяльність, яка є новою лише  для даного 
підприємства, але взагалі це давно пройдений етап нормально  
функціонуючих виробництв. Малий бізнес практично не займаєть-
ся інноваційної діяльністю. 

Активізації інноваційної діяльності повинні сприяти: уточ-
нення поняття «інновація» шляхом віднесення до неї нової для да-
ної галузі діяльності (технічної, технологічної, організаційної); 
забезпечення академічної, вузівської науки та освіти на рівні, пе-
редбаченому вітчизняним  законодавством: не менш ніж 20% до-
ходу підприємств слід використовувати  на інвестиції, а з них не 
менш як 70% – на інновації: збільшення інновацій та інвестицій у 
людський капітал промисловості, підприємств; доопрацювання та 
затвердження Стратегії інноваційного розвитку України до 2020 
року; відродження творчих об’єднань підприємств щодо раціона-
лізації, винахідництва та науково-технічної діяльності інновацій-
ної спрямованості; розширення джерел фінансування інновацій та 
мотивації інноваційної діяльності і т. ін. Інновації та інвестиційна 
діяльність вимагають у теорії та практиці уважно відноситись до 
проблем капіталізації. 

Економічна категорія «капіталізація» є відносно новою для 
економіки України та недостатньо використовується у практично-
му аспекті. Вона може сприяти залученню фінансового капіталу на 
етапі первинного розміщення цінних паперів (IPO), структурному 
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переливу капіталу за допомогою фондового ринку. І у першому, і у 
другому випадку розширюються та збільшуються джерела інвес-
тицій і інновацій. Експертами фондовий ринок України розгляда-
ється як периферійний, розподіл ресурсів – опортуністичний. На-
дійні науково обґрунтовані методи оцінки рівня капіталізації віт-
чизняних підприємств відсутні, рівень капіталізації конкретних 
підприємств або завищений, або занижений. Вихід вітчизняних 
компаній на міжнародні IPO розцінюється як обмежений, підтвер-
джений різким коливанням. При здійсненні IPO  підприємства 
ухиляються від постійної достовірної публікації звітів, високої  
прозорості, сучасних стандартів та систем управління.  

Напрямами зростання ринкової капіталізації українських 
підприємств можуть стати: пільгові вимоги до емітентів при про-
ходженні лістингу на фондових майданчиках України; розробка 
напрямів залучення приватного капіталу на ринок цінних паперів; 
впровадження механізмів забезпечення захищеності прав власнос-
ті: розширення прав міноритарних акціонерів; забезпечення ви-
плат дивідендів; ліквідація офшорного ціноутворення великими 
підприємствами; забезпечення умов для залучення інвестицій під-
приємствами, зокрема за рахунок коштів населення; створення 
умов для доступу промислових підприємств до недорогих джерел 
капіталу. 

Мобілізація та ефективне використання внутрішніх ресурсів 
і резервів суспільства, економіки, формування внутрішнього кон-
курентоспроможного ринку, достатньою мірою насиченого сучас-
ними вітчизняними товарами та послугами, забезпечують стійкий 
розвиток економіки. І тому необхідна державна економічна полі-
тика. Міжнародні світові торгівельно-економічні відносини також 
позитивно або негативно впливають на ці процеси, але при актив-
ній  соціально-економічній політиці. Слід підкреслити, що інте- 
граційні процеси є впливовими, але не  вирішальними у соціально-
економічних процесах тієї чи іншої країни. Адже відомо, що навіть 
знаходячись в умовах жорсткої міжнародної блокади, Союз РСР, 
передвоєнна Німеччина, Куба та ін. мали певний розвиток. Світові 
промислові лідери досягли своїх успіхів, формально не входячи в 
ті чи інші союзи, асоціації, об’єднання. Мають місце випадки, коли 
країни, що ввійшли в різні інтеграції, зменшили темпи розвитку 
або навіть отримали їх падіння (Греція, країни Балтії та ін.). Тому 
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визначення напрямів інтеграції конкретних країн є достатньо акту-
альним у сукупності із сучасною соціально-економічною та про-
мисловою політикою держави.  

Україні потрібні інституційні реформи, що визначають ме-
ханізми реалізації економічної політики. У цьому зв’язку слід  
звернути увагу на роботу Дж. Стігліца [22], у якій, оцінюючи події 
економіки країн СНД і реформи, що проводилися вже на початку 
ХХІ століття, зазначається, що «реформування на основі ринково-
го фундаменталізму залишає поза увагою такі винятково важливі 
складові частини сучасної ринкової економіки, як інституційна 
інфраструктура, у першу чергу правова та правоохоронна системи, 
банківські та грошові інститути, а також інші використовувані 
державою регулюючі механізми. Їх завдання: забезпечити вико-
нання контрактів, комерційних спорів, дотримання умов для чес-
ної конкуренції та законної процедури банкрутства, норм корпора-
тивної діяльності, встановлених правил роботи банків, ринку цін-
них паперів тощо. На Заході розробці регулюючих механізмів про-
тидій руйнівним проявам дикого, неприборканого капіталізму зна-
добилося півтора сторіччя. У ХХ столітті, – продовжує Дж. Стіг-
ліц, – створювалися інститути соціального захисту населення для 
пом'якшення наслідків безробіття, скорочення бідності, більшої 
доступності медичної допомоги, освіти. Це сприяло консолідації 
суспільства, пом'якшенню внутрішніх протиріч і конфліктів, які 
перешкоджали соціальному та економічному розвитку. Відродже-
на роль держави, його бюджету, державних інститутів». 

В умовах корумпованої клепто-олігархічної держави ці про-
цеси (реформи) блокуються. Деякі інститути блокування і під- 
тримки реформ у сфері формування й реалізації економічної полі-
тики подано в табл. 1.3. 

Представлені в таблиці інститути і чинники можуть бути 
продовжені і доповнені нейтральними інститутами. 

Інститути ринкової економіки не виникають спонтанно і 
стихійно. Для країн, що пройшли повний шлях еволюційного роз-
витку капіталізму (від «дикого» до постіндустріального), знадоби-
лися століття. Україні можна пройти цей шлях швидше, але на це 
піде багато десятиліть, бо це складні інституціональні перетво-
рення, зміна менталітету суспільства, населення і так далі. Як орі-
єнтир трансформації інститутів може бути прийнятий підхід, ви-
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кладений Л. Лемещенко [23, с. 184-185], доопрацьований авторами 
монографії. 

 
Таблиця 1.3 

Інститути формування та реалізації економічної політики  
в Україні 

Інститути, що стримують  
реформи 

Інститути розвитку 

Сформоване монопольно-олігархіч-
не, клепто-олігархічне інституційне 
середовище 

Громадянське суспільство, серед-
ній клас, корпоративне середовище

Безвідповідальність бізнесу та орга-
нів державної влади перед суспіль-
ством 

Державні та недержавні бізнес-
структури, малий та середній бізнес

Неформальний контроль олігархами 
і держструктурами бізнесу, бюджет-
них фінансових потоків 

Розвиток внутрішнього ринку, гро-
мадський контроль 

Дія «третіх» країн і сил, що діють у
їх інтересах в Україні 

Дія патріотичних сил в інтересах 
України 

Зміна менталітету, цінностей і віри 
населення 

Збереження менталітету і тради-
ційних цінностей населення, релігії

Дезінтеграція виробництва повного 
циклу. Відрив добувного сектору від 
переробного 

Формування виробництв повного 
циклу у своїй державі 

Винесення бізнесу із завершальним 
характером виробництва в офшорні 
зони 

Формування вертикально і гори-
зонтально інтегрованих структур з 
виходом на міжнародні ринки 

Відсутність стратегічного плануван-
ня 

Перехід до стратегічного плану-
вання 

Усунення держави від власності та 
управління 

Формування держави – ефективно-
го власника, рівноправного суб'єкта 
ринку 

Слабкість громадських інститутів 
контролю виробництва та соціальних 
процесів 

Громадський контроль підприєм-
ницької та іншої господарської
діяльності 

Здійснення інтеграційних процесів в 
інтересах олігархів 

Інтеграція в інтересах держави і 
суспільства, державно-публічне 
партнерство 

Диктат державних і олігархічних 
структур 

Служіння інтересам суспільства і 
держави, громадянське суспільство

 



 

32 

I етап – руйнування старих формальних норм, правил, зако-
нів. У цей період різко зростають індивідуальні трансакційні  ви-
трати (держави, організацій, інститутів). Знижується щільність 
економічного поля. Знижується рівень добробуту основної маси 
населення. Має місце зростання доходів незначної частини насе-
лення (майбутніх олігархів). Відбувається зміна форм власності і 
суб'єктів власності. Можливе зростання протиріччя різних груп і 
верств населення на ґрунті перерозподілу власності, доходів, зміни 
соціального статусу, відношень до національної приналежності, 
релігійних і ідеологічних переконань та ін. Можливі конфлікти 
різної міри гостроти. Економічний розвиток сповільнюється; мож-
ливе його  падіння. 

II етап – стрімке організоване і стихійне створення нових 
формальних норм, правил, законів недостатньо підготовленими 
суб'єктами нових громадських, політичних і економічних відно-
син. Тут, як правило, виникають трансформаційні пастки політич-
ного, економічного, інституціонального та іншого характеру. 
Приміром, формується законодавство, яке не має механізмів реалі-
зації; виникають квазіінститути (біржі, інвестиційні компанії, тра-
сти і фонди, які оббирають пересічних громадян; створюються ко-
рупційні схеми і тому подібне). Тому на цьому етапі надзвичайно 
важливо відмовитися від поспіху, а для якісного і швидкого про-
ходження етапу необхідно притягати наукову еліту, інститути 
громадянського суспільства. Економіка стагнує. 

III етап – створення головного інституту – держави, який пе-
реймає на себе функції координатора і регулятора інституціональ-
них норм, угод і тому подібне. Цей системотворчий інститут по-
винен враховувати традиції суспільства, культуру, рівень науки, 
культури, утворення цінності суспільства, інтереси більшості гро-
мадян та ін. В економіці починається пожвавлення. 

IV етап – завершення перехідного періоду. Створення сис-
темотворчих інститутів загальнодержавних секторальних видів 
діяльності, місцевих і регіональних. Вдосконалення законодавства, 
формування громадянського суспільства і середнього класу. Фор-
мування механізмів реалізації принципів участі населення в управ-
лінні державою, в контролі, у власності. Має місце розвиток інсти-
тутів самоврядування, демократії (зважає не лише на думку біль-
шості, але, передусім, досягнення консенсусу між усіма групами 
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населення усіх національностей, конфесій, соціальних верств і так 
далі). При використанні наукового підходу до процесів трансфор-
мації IV етапу можливий початок економічного і технологічного 
зростання. 

Для перехідного періоду характерне різке збільшення кіль-
кості інститутів, витрат на їх утримання, збільшення кількості 
громадян, що привласнюють (законно і незаконно) державну влас-
ність, трансформаційні витрати, природну і політичну ренту та ін. 

Аналіз показує, що жоден з перерахованих етапів в Україні 
повною мірою залишається не реалізований, а саме тільки повне, 
системне, комплексне використання і реалізація усіх етапів і кож-
ного окремо дає позитивний ефект. 

Викладені вище етапи трансформацій суспільства виплива-
ють із принципів сучасної економічної теорії. Але реалізуються 
вони за певних умов і наявності рушійних сил у суспільстві. Так, у 
розвинених державах в інституціональних перетвореннях зацікав-
лений середній клас, що становить 60-80% населення. Законодавчо 
обмежуються монополії, олігархічні структури, ведеться реальна 
боротьба з корупцією. Політичні сили представляють інтереси не 
лише правлячого класу, але і середнього класу, більшості населен-
ня. У результаті суспільство розвивається поступово, йдуть проце-
си його інноваційного розвитку. 

Дещо інша ситуація у постсоціалістичних країнах, в Україні. 
Майже чверть століття Україна функціонує у світовій спіль-

ноті як самостійна, позаблокова держава, що проходить шлях від 
соціалістичної республіки у складі Союзу РСР до бажаної політи-
чно і економічно незалежної держави, заснованої на проголошенні 
принципів демократії, громадянського суспільства, різноманіття і 
рівноправ'я форм власності, ринкових стосунках, співпраці з ін-
шими країнами і світовими інститутами. Ці й інші положення за-
кріплені в Конституції України і законах України. 

Проте задекларовані положення виявилися далекими від 
отриманих до теперішнього часу результатів. Економіка країни так 
і не досягла показників 1991 р. за рівнем валового внутрішнього 
продукту (ВВП), якістю життя і зайнятістю населення, продуктив-
ністю праці та ін. 

Як свідчать оцінки українських і міжнародних організацій, 
структурна перебудова економіки і промисловості пострадянської 
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України, націлена на формування конкурентоздатної економіки із 
завершеними циклами технологій і виробництва товарів, не була 
реалізована. 

Істотно знизилася якість освіти, охорони здоров'я, загостри-
лися протиріччя різних соціальних груп на основі майнових, наці-
ональних, регіональних, релігійних та інших стосунків і інтересів. 
Усе це у сукупності позначилося на загальному інституціонально-
му кліматі в країні, викликало системну соціально-політичну кри-
зу, доведену до озброєного протистояння центру і окремих регіо-
нів, масової загибелі людей, руйнування систем життєзабезпечен-
ня і промислового потенціалу. Економічна і територіальна єдність 
України знаходиться під загрозою. 

Найважливішою причиною тому стали останні політичні рі-
шення щодо перевлаштування держави і економіки, що не врахо-
вують особливості соціального, економічного й інституціонально-
го стану в країні. До інституціональних аспектів, що негативно 
вплинули на економіку, слід віднести: 

поспішність і відсутність системного підходу до розробки і 
реалізації економічної політики; 

недосконалість вибору і формування органів і інститутів 
влади – порушення термінів, «закриті» списки кандидатів у депу-
тати, відсутність порядку імпічменту президента, відклику депута-
тів та ін.; 

надмірне політизування економіки та інститутів її управлін-
ня; 

низька якість і висока змінюваність різних програм розвитку 
економіки, що залишаються нереалізованими, відсутність об'єк- 
тивного аналізу причин їх невиконання; 

у деякі періоди має місце відсутність офіційної економічної і 
промислової політики; 

орієнтація не на створення єдиного інтегрованого господар-
ського комплексу країни, а на дроблення великих підприємств та 
ін. 

Аналіз офіційних програм розвитку України свідчить про їх 
низьку наукову обґрунтованість. У них не враховується реальна 
ситуація, що склалася в Україні до початку 2015 р.: втрата Криму, 
озброєний конфлікт на південному сході України, зниження чисе-
льності населення, втрата професіоналізму і відповідальності в 
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цілому, в тому числі у провідних сферах соціальної і економічної 
діяльності (наука, освіта, менеджмент, промисловість, управління 
усіх рівнів та ін.). 

Ці обставини стали результатом відсутності обґрунтованої 
економічної політики, ігнорування інституціональних аспектів  
формування і реалізації соціально-економічної політики держави. 
Названі обставини зародилися у перші роки незалежності держави 
і набули вирішального значення нині. 

Є підстави стверджувати, що недемократичне цілепокладан-
ня, відсутність системності і наукового підходу в роботі з підго- 
товки, підбору, виховання та розподілення кадрів стали найважли-
вішими проблемами слабкості економічної політики держави. До 
того ж від розробки стратегій розвитку України фактично відсто-
ронені Національна академія наук України, провідні вчені не залу-
чаються для експертизи державних програм. Відсутня спадкоєм-
ність і відповідальність в реалізації завдань державної економічної 
політики після чергових виборів Президента, Верховної Ради, Ка-
бінету Міністрів. 

Суб'єктами економічної політики є держава, включаючи ре-
гіональні і місцеві інституціональні утворення, недержавні союзи і 
утворення. Держава може застосовувати широкий перелік методів: 
прямої і непрямої дії, адміністративні, економічні, інституціональ-
ні. Використання різних методів припускає створення, функціону-
вання і розвиток певних громадських інститутів. Наявність інсти-
туту означає існування у суспільстві переважаючого і стійкого 
способу мислення або дії, який став звичкою для певних соціаль-
них груп або звичайним для народу, населення. Наприклад, «ін-
ститут права», «інститут власності» та інші. 

Фахівці виділяють такі варіанти поширення інституціональ-
них форм [24]: 

структура органів виконавчої державної влади, безпосереднє 
завдання яких – практична реалізація цілей уряду; 

формування і підтримка суб'єктів і об'єктів державного сек-
тору економіки; 

розробка національних економічних програм і економічних 
прогнозів; 
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підтримка дослідних центрів з економіки, інформації, торго-
во-промислових палат, різних інститутів радників, консультантів, 
експертів; 

правова інформаційна підтримка недержавних структур, 
підприємницьких і професійних союзів; 

розвиток форм економічної інтеграції, організація міжна- 
родних зустрічей та  інше. 

Можна погодитися з авторами, які стверджують, що у ви-
кладеному вище розумінні економічна політика та інституціональ-
не середовище в Україні відсутні [25; 26; 27; 28]. Так, А. Черніков 
[28] відзначає, що «...ніякої економічної політики в Україні зараз 
немає, а те, що за економічну політику видає уряд, насправді нази-
вається якось по-іншому. Синонімів можна підібрати багато: ла-
тання бюджетних дірок, створення монополій і тепличних умов 
для олігархів, тупе вибивання грошей з бізнесу і громадян країни». 
Ця оцінка зроблена в 2013 р., але жорсткішою вона може бути в 
2014-2015 рр. 

У зв'язку з вищевикладеним необхідна негайна розробка і 
прийняття державної економічної політики, націленої на економі-
чне зростання, заснованої на реальній оцінці наявних ресурсів,  
менталітету населення, суспільства, еліт, реального інституціона-
льного середовища. 

Американський учений-економіст українського походження 
С. Кузнець визначав економічне зростання як «довгострокове збі-
льшення здатності господарства забезпечувати усе більш різнома-
нітні потреби населення за допомогою все більш ефективних тех-
нологій, інституціональних і ідеологічних змін» [29], що відпові-
дали їм. Він виділив показники економічного зростання: високі 
темпи зростання доходу на душу населення; зростання продуктив-
ності праці; структурні трансформації економіки та ін. 

Наукові напрацювання і практичний досвід розвинених кра-
їн у розробці економічної політики засновані на концепції, у якій 
дана відповідь на питання, яка держава буде побудована. Таке пи-
тання в Україні неодноразово піднімав Президент Л. Кучма, але 
відповіді від політичних сил, їх лідерів і суспільства не надійшло. 
У результаті Україна прийняла модель нерозвиненого ліберально-
го капіталізму з пануючою олігархічною формою власності, моно-
полізованої і корумпованої. Під цю модель була реформована 
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державна (загальнонародна) і кооперативно-колгоспна власність, 
реалізована деіндустріалізація промисловості, розформовані вели-
кі агропромислові об'єднання і підприємства державної форми 
власності, знизилися рівень і якість освіти, охорони здоров'я насе-
лення, його соціальної захищеності. Маючи в державній власності 
7% виробничих потужностей (у США і країнах ЄС цей показник 
досягає 40%), сформовані олігархами парламент, кабінет міністрів, 
органи регіонального управління, багато політичних партій, дер-
жава стала виразником і захисником інтересів саме цієї меншості 
населення. Цьому ж відповідають інститути влади, економіки, со-
ціального сектору. 

Вироблення концепції розвитку суспільства має проводитися 
провідними ученими держави, які працюють у системі НАН Укра-
їни, державних і громадських академіях, провідних ВНЗ країни. 
Розроблений проект концепції необхідно виносити на обговорення 
суспільства. У ній мають бути відбиті головні орієнтири економіч-
ного і соціального розвитку, відповідна інституціональна структу-
ра. Слід позбавитися від міфу про те, що тільки приватна власність 
може бути ефективною, а модель розвитку – ліберальною. Демо- 
кратія, про яку багато говорять політики і підпорядковують її роз-
витку всі політичні і економічні рішення, не є підпорядкування 
інтересів меншості більшості (хоча в Україні економічна політика 
проводиться в інтересах меншості), а є узгодження інтересів усіх 
груп і верств населення, вироблення рішення і їх прийняття шля-
хом консенсусу. 

Прийняття концепції розвитку суспільства надалі вимагає 
розробки економічної політики держави на основі окремих про-
грам, визначення етапів і термінів їх виконання, фінансового за-
безпечення на основі переважно внутрішніх джерел. Найважливі-
шими складовими в економічній політиці мають бути: 

реалізація інтересів населення країни, а не окремих груп; 
перетворення інституціонального середовища, перш за все 

інституту власності (перехід від приватно-олігархічної до перева-
жно державно-корпоративної);  

структурні перетворення в економіці і промисловості; 
формування громадянського суспільства і середнього класу 

як основи громадянського суспільства;  
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захист власності, підвищення відповідальності чиновників і 
власників;  

реалізація інституту верховенства права (громадянинові до-
зволено все, що не заборонено законом, чиновникові заборонено 
все, що не дозволено законом ). 

Державні інтереси України дозволяють говорити про необ-
хідність розробки і реалізації промислової політики. Така робота 
проводиться в США, провідних країнах ЄС, Південно-Східній Азії 
та ін. 

У результаті розробки і реалізації науково обґрунтованої 
економічної політики реально чекати підвищення конкуренто-
спроможності підприємств і інтегрованих структур на міжнарод-
них ринках, насичення внутрішнього ринку якісними, доступними 
населенню товарами і послугами. 

Можна погодитися з проф. С. Губановим, який відзначає, що 
«у постсоціалістичних країнах, щоб забезпечити конкурентоспро-
можність на міжнародних ринках, потрібна вертикальна інтеграція 
власності, праці і промислового капіталу (керована державно-
корпоративними структурами за участю населення. – Авт.). Це  
вертикально інтегровані компанії (ВІК), транснаціональні компанії 
(ТНК)» [30]. 

Слід доповнити, що перспективними є також мережеві і го-
ризонтально інтегровані структури (ГІС), коректно керовані за  
участю держави в умовах державно-корпоративного устрою. Ни-
нішні ВІК і ГІС у постсоціалістичних країнах нечисленні і керу-
ються прямо або побічно олігархічними групами, знаходяться в 
інсайдерському управлінні, навіть якщо вони засновані на держав-
ній формі власності або мають частку державної власності у своє-
му капіталі. Ці стосунки потребують реформування, підтримки 
державою, включення в державно-публічні партнерські відносини. 

Економічна політика зрештою виходить на рівень підпри-
ємств, організацій, громадян. Механізми її реалізації значною мі-
рою визначають моделі управління, облік реального інституціона-
льного середовища і можливість її вдосконалення.  

Перспективною, за досвідом країн з розвиненою соціально 
орієнтованою економікою, є матрична модель управління, що пе-
редбачає вертикальну інтеграцію власності, праці і капіталу при 
державно-корпоративному управлінні і громадському контролі, 
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яка поєднується з горизонтальною (мережевою) інтеграцією, фор-
мує кластери, технологічні платформи. 

Проведені дослідження дозволяють зробити такі висновки: 
1. Основними чинниками розвитку економіки держави є мо-

білізація і раціональне використання внутрішніх ресурсів, робота 
на внутрішній ринок, формування конкурентоспроможності під- 
приємств, бізнес-структур, сприятливого інституціонального сере-
довища. Інтеграція у союзи, асоціації та інші міжнародні структу-
ри ефективна лише за наявності розвиненої вітчизняної економіки. 

2. Причиною системної соціально-економічної кризи в Укра-
їні є відсутність науково обґрунтованого підходу до вибору голов-
ної мети розвитку держави, слабка теоретична підготовка топ-
менеджменту держави і регіонів, ігнорування необхідності форму-
вання в державі науково обґрунтованої економічної політики, су-
часного інституціонального середовища. 

3. Однією з причин, що призвела до падіння загального рівня 
виробництва в Україні, якості життя населення, зростання соціа-
льної напруженості у суспільстві, є відсутність науково обґрунто-
ваної економічної політики в державі, нерозуміння й ігнорування 
провідної ролі інститутів у механізмах її реалізації. На чолі дер- 
жавних, законодавчих, виконавчих і судових органів влади, засобів 
масової інформації стоять представники і виразники інтересів не-
значної кількості олігархічних груп, не зацікавлені у формуванні 
громадянського суспільства, середнього класу, соціально-еконо-
мічної політики, що враховує інтереси більшості населення. 

4. У практичній діяльності органів управління державного і 
регіонального рівня використовуються ті методи, що не виправда-
ли себе в умовах перехідної економіки, ліберальні теорії і інститу-
ти, не адаптовані до конкретних вітчизняних умов інститути еко-
номічно розвинених країн з соціально орієнтованими ринковими 
відносинами. 

5. У суспільстві переважають приватно-капіталістичні відно-
сини, нелегітимно сформована недержавна власність, перевага 
віддається рентним доходам на шкоду інноваційно-інвестиційному 
розвитку економіки. Остання в результаті корупції, офшоризації, 
монополізму стала несприйнятливою до інновацій, до V-VI техно-
логічних укладів, орієнтованою на експорт сировини і товарів з 
низькою доданою вартістю. Посилилося відчуження основної маси 
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трудящих від власності, знизився рівень участі працівників в уп-
равлінні виробництвом. 

Для усунення або пом'якшення негативної дії на економіку 
викладених у дослідженні чинників доцільно: 

як головну мету держави прийняти забезпечення соціально-
економічної безпеки суспільства і кожного конкретного громадя-
нина. Деталізувати головну мету економічної політики в різнома-
нітних соціально-економічних програмах, схвалених населенням 
на референдумах; 

Україна потребує швидкої розробки наукової концепції еко-
номічного розвитку, економічної політики, обґрунтованої на 
принципах демократії, що враховує інтереси усіх верств і груп на-
селення шляхом консенсусу, підвищення якості життя, формуван-
ня середнього класу і громадянського суспільства, державно-пуб-
лічного партнерства; 

потрібне розуміння того, що соціально-економічні перетво-
рення гальмуються недосконалим інституціональним середови-
щем, у якому переважають застарілі, неефективні, неадаптовані до 
реальних умов державні і громадянські інститути. Відсутні інсти-
тути соціальної відповідальності національної і регіональних еліт. 
Недооцінюється роль вітчизняної науки і кадрів реального сектору 
економіки; 

економічна політика повинна реалізовуватися за допомогою 
інститутів, основними з яких є інститути власності, громадянсько-
го суспільства, участі населення в капіталі і управлінні; відповіда-
льності усіх суб'єктів державних і ринкових відносин, партнерства; 
інтеграції власності, праці і капіталу; розвитку внутрішнього рин-
ку; міжнародної інтеграції і конкуренції; участі держави у форму-
ванні виробничої і соціальної інфраструктури; 

перспективним напрямом державного і економічного обла-
штування є формування державно-корпоративного капіталізму, що 
припускає вертикальну і мережеву інтеграцію власності, праці і 
капіталу, матричні структури управління за участю держави і на-
селення, кластери, технологічні платформи; 

кардинальній перебудові підлягають інститути відповідаль-
ності усіх суб'єктів громадських і ринкових відносин, принципи 
участі у міжнародних організаціях і інтеграції в них, інститути 
державно-корпоративного управління та ін.; 
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великий, середній і малий бізнес при активній ролі держави 
слід орієнтувати на формування державно-корпоративного устрою 
капіталістичного розвитку, що передбачає зниження монополізму, 
зниження концентрації власності олігархів, підвищення участі ши-
роких мас трудящих у власності, в управлінні; 

як парадигму економічної і промислової політики слід 
прийняти матричну модель, що передбачає поєднання вертикаль-
ної і горизонтальної економічної політики, перехід від економіки 
фірм до економіки мереж, кластерів, інтегрованих структур, креа-
тивних центрів; 

за допомогою інститутів публічно-приватного партнерства 
необхідно залучати академічну, галузеву, заводську науку до за-
безпечення інноваційного розвитку підприємств і організацій. 
Ефективність роботи суб'єктів ринкової економіки оцінювати за їх 
участю в інноваційній діяльності, рівнем створення доданої варто-
сті, капіталізації, участю у формуванні бюджетів держави, регіо-
нів, територіальних громад. 

Реалізація названих і ряду інших положень, викладених у 
працях вітчизняних і зарубіжних дослідників, сприятиме станов-
ленню України як істинно економічно і політично незалежної 
держави з наявністю громадянського суспільства, високою якістю 
життя населення, сучасними інститутами, економічною політи-
кою.  

 
 
1.3. Деякі аспекти вибору вектора інтеграції України 
 
З моменту дезінтеграції Союзу РСР Україна постійно шука-

ла свого нового патрона: СНД чи ЄС, все більш схиляючись до 
останнього. 

Приєднання України до ринку ЄС на умовах підписаної уго-
ди про асоціацію не гарантує активізації економіки, збільшення 
експортних можливостей країни і частки товарної продукції укра-
їнських підприємств на внутрішньому ринку ЄС, оскільки за ви-
значенням будь-який союз – це багатофункціональне об’єднання 
країн, що входять до його складу. І доки, окрім економічної скла-
дової, не розглянуто всі інші функції союзу, припущення про пе-
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реваги приєднання України до ЄС або МС було б явно передчас-
ним висновком.  

Союз – це закрита економічна система, що функціонує за  
певними правилами, які з невеликими відхиленнями обов’язкові 
для виконання  всіма країнами – членами союзу і асоційованими 
учасниками. Це сприяє збереженню системи ціноутворення з пре-
ференціями і квотуванням виробництва продукції. З іншого боку, 
цей підхід виключає  проникання зовнішніх виробників на внутрі-
шні ринки союзу. Закритий характер економічної системи союзу, у 
свою чергу, обумовлює консервативну сутність виробничо-техно-
логічної та науково-технічної бази, яка розвивається на власній 
основі відповідно до національних (державних)  програм країни. 
Вплив союзу в цій сфері проявляється як наслідок уніфікації та 
стандартизації  виробництва у процесі його концентрації в рамках 
самого союзу. Тому зв’язувати інноваційний розвиток країни з 
приєднанням до того або іншого союзу немає ніяких підстав. 

США та ЄС вже не є центрами тяжіння світової економіки, 
особливо після того, як з’явилася група країн G-20 з її величезни-
ми людськими, природними та фінансовими ресурсами. Тому Ук-
раїні необхідно враховувати можливість та доцільність переорієн-
тування на нові напрями торговельно-фінансової діяльності. На 
цьому нейтральному напрямі міждержавних відносин особливе 
значення має широке використання інституціональних методів 
формування союзу нового типу.  

Сучасне становище України у її інтеграційних спрямуваннях 
подвійне. З одного боку, вона активно розвиває господарські 
зв’язки з іншими країнами світу, робить зусилля для активнішої 
участі у формуванні інших міжнародних інтеграційних угрупу-
вань. А з іншого боку, її національна економіка ще тісно пов’язана 
із пострадянською господарською системою, що склалася за деся-
тиліття існування єдиної держави. Незважаючи на те, що до складу 
СНД на сьогоднішній день входить десять країн (без України), се-
редня частка в експорті даних країн складає майже 37% проти 26% 
у ЄС, до якого на 1 липня 2013 р. вже входить 28 країн (з ураху-
ванням Хорватії). 

Країни Митного союзу є основними торговельними партне-
рами України. Станом на 2013 р. їх частка у загальному обсязі ек-
спорту товарів становила 57,3%, експорту послуг – 70,0% відпо-
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відно, у загальному обсязі імпорту товарів – 71,0%, імпорту по- 
слуг – 71,5%. При цьому більш тісні економічні зв’язки українсь-
ких виробників склалися саме з підприємствами-партнерами із 
країн Митного союзу, ніж з виробниками країн-членів ЄС. Таким 
чином, зацікавленість України в тісній економічній співпраці з 
країнами МС має певні стратегічні економічні інтереси.  

Разом із тим політично Україна орієнтована саме на поглиб-
лення інтеграції з ЄС, що зафіксовано в  Конституції України. Реа-
лізація Україною різновекторних напрямів інтеграції  у світовий 
економічний простір відбувається і в структурі її зовнішньої тор- 
гівлі. Але ця структура є нераціональною, представлена в основ-
ному продукцією з низькою часткою доданої вартості, що потре-
бує реалізації модернізаційної інноваційної стратегії розвитку на-
ціональної економіки,  зміцнення технологічного базису промис-
лового виробництва. Вітчизняний товарний експорт до країн ЄС 
здебільшого представлений напівфабрикатами, сировиною, това-
рами з низьким ступенем обробки (чорні метали, руди, насіння, 
зернові культури, ліс), а імпорт – товарами з високою часткою до-
даної вартості (машини, транспортне обладнання, продукція хіміч-
ної та фармацевтичної промисловості). 

Структура зовнішньої торгівлі з державами-членами МС ви-
глядає більш еквівалентною, незважаючи на значні обсяги імпорту 
Україною енергоносіїв. Продукція української обробної промис-
ловості, в тому числі з високим ступенем обробки, користується 
порівняно високим попитом на території країн МС. Зокрема, обсяг 
експорту продукції машинобудування (реактори ядерні, котли, 
машини, електричні машини) до цих країн у 2013 р. склав 55,2% 
від загального обсягу експорту цієї продукції до країн світу; засо-
бів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів – 
74,5%. При цьому основним торговельним партнером України за-
лишається Російська Федерація. Частка експорту окремих україн-
ських товарів до Російської Федерації сягає понад 70%. Очевидно, 
що ці товари опиняються в групі високого ризику в разі реалізації 
Україною Угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з ЄС. І це відбу-
лось. У 2014-2015 рр. обсяги товарообороту із РФ зменшились у 
рази. 

Таким чином, обґрунтованим є припущення, що при ство-
ренні зони вільної торгівлі з ЄС відбудеться певне «консервуван-
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ня» українських високотехнологічних галузей та активне викорис-
тання українських сировинних галузей. Тобто відбудеться  повер-
нення розвитку економіки України до стадії так званої факторної 
економіки (factor-driven economy) за методикою визначення Все- 
світнього банку.  

Загалом у зовнішній торгівлі України відсутня чітко вира-
жена позиція у відносинах з країнами-партнерами МС та ЄС. З од-
ного боку, активно здійснюються експортно-імпортні операції з 
країнами ЄС, а з іншого боку, безперечним стратегічним партне-
ром України залишається МС, не тільки за розмірами, але і  за які-
стю товарообігу [31, 32]. 

Враховуючи певні загрози інтеграції України до ЄС, остан-
нім часом у ряді російських галузей відбувається активна політика 
підтримки імпортозаміщення. Особливо явно такий підхід про- 
явився останніми роками, в контексті антикризових заходів. Таким 
чином, Росія або бере під контроль (інвестує) необхідні активи за 
кордоном, або будує власні потужності і тому скоро перестануть 
бути інвестиційно привабливими об’єкти, що раніше мали страте-
гічне для Росії значення (наприклад, виробництво труб для трубо-
проводів, машинобудування, літакобудування, ВПК). Україна є 
однією з основних країн у системі вкладень капіталу російським 
бізнесом як через свій значний економічний потенціал, так і завдя-
ки своєму становищу в розподілі праці на пострадянському прос-
торі. 

Присутність російського капіталу в Україні постійно зроста-
ла. Останніми роками цю тенденцію порушено. 

Статистичні дані говорять про те, що структура російських 
інвестицій в Україні досить диверсифікована як за галузевою 
спрямованістю, так і за номенклатурою промислової продукції. 
Зацікавленість російського державного і приватного капіталів ук-
раїнськими активами, скоріш за все, і надалі залишиться на досить 
високому рівні. Цьому сприятиме в тому числі і низька інвес- 
тиційна активність західних інвесторів у потенційно вигідних  
сегментах. Отже, незважаючи на політичні незгоди, підписання чи 
непідписання угоди про ЗВТ, російська інвестиційна присутність в 
Україні буде значною. Тим самим Росія зменшуватиме імпорт то-
варів українського виробництва з теоретичних та стратегічних  
міркувань при одночасному розвитку власних потужностей. 
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Проблема реекспорту європейських товарів у країни 
МС/ЄЕП майже не має бази для точних прогнозних розрахунків, 
окрім теоретичних міркувань із цього приводу, оскільки будь-яка 
статистика відсутня. Але останні 10 років міждержавних стосунків 
з Росією, Білорусією та іншими країнами СНД говорять про те, що 
з  метою захисту власних виробників під ярлик реекспорту або не-
відповідності санітарним нормам може потрапити будь-яка група 
товарів. 

Формально як окремі держави, зокрема Росія, так і Митний 
союз як юридичне утворення можуть вжити спеціальних захисних 
заходів щодо товарів, які імпортуватимуться з України на їхню 
територію. Щодо можливого реекспорту європейських товарів до 
Росії, нею теж можуть бути застосовані захисні заходи. І це не за-
лежить від того, чи буде Україна ратифікувати угоду з ЄС про 
асоціацію,  чи не буде. Тим більше, що на теперішній момент Росія 
вже  має юридично оформлені механізми тарифного обмеження 
ввезення товарів з України,  які вона в  разі бажання зможе засто-
сувати. Щоправда її можливості в цьому напрямку, хоча і дещо 
формально, але все ж обмежені вимогами СОТ. 

Окрім заходів тарифного регулювання, Росія може вжити 
заходів нетарифного обмеження, посилаючись, наприклад, на ре-
зультати фіто-санітарного контролю чи невідповідність технічних 
регламентів інших країн тим, що використовуються на території 
Росії чи навіть Митного союзу загалом (залежно від стану узго-
дження того чи іншого регламенту іншими країнами Митного со-
юзу). А якщо врахувати те, що імпорт до України за  більшістю 
товарних груп, окрім продуктів рослинного походження, жирів та 
олії, готових харчових продуктів та недорогоцінних металів, знач-
но перевищує експорт, стає цілком очевидно, що заходи нетариф-
ного обмеження можуть бути застосовані до будь-якої товарної 
групи у будь-який час. 

Остаточний вибір Україною європейського вектора інтегра-
ції негативно позначається на умовах взаємної торгівлі з держава-
ми-членами МС. По суті, вступ України до ЗВТ з ЄС може розгля-
датися як ігнорування сформованих торговельних зв'язків і коопе-
рації виробництв між пострадянськими країнами,  які розвивають-
ся в умовах єдиного культурного та мовного середовища, однорід-
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ного науково-технологічного простору. У такому разі перед Укра-
їною виникають певні проблеми для  економіки. 

Взагалі, враховуючи структуру зовнішньої торгівлі України, 
слід зауважити, що доцільним є нарощення обсягів зовнішньоеко-
номічних операцій за рахунок розширення асортименту товарів і 
послуг, збільшення взаємних потоків інвестицій і доходів, пошуку 
нових форм економічного співробітництва України як із країнами 
МС, так і ЄС, що дозволить динамічно розвивати міжнародні 
зв’язки в обох інтеграційних напрямках. 

Що стосується проблеми експорту товарів на територію МС, 
то можна  стверджувати, що Росія має можливості перешкоджати 
як експорту вітчизняних, так і реекспорту європейських товарів. 
Протидії Росії не дадуть можливості українським підприємцям 
заробити на реекспорті у майбутньому. Але  втрати від створення 
бар’єрів для експорту в цілому можуть стати дуже значними, оскі-
льки під виглядом боротьби з реекспортом Росія може створити 
проблеми тим українським виробникам, які реекспортом і не зай-
маються, тим більше що реальні обсяги реекспорту товарів з країн 
ЄС до Росії є невеликими.  

Тому Україна, якщо бажатиме зберегти політичну та еконо-
мічну незалежність, які втрачатиме при реалізації Угоди з ЄС або з 
МС, має знайти і виробити свій, третій, шлях інтеграційних споді-
вань і очікувань, аби стати дійсно рівноправним членом нового, а 
не вже існуючого, політичного та економічного союзу. 

Розглядаючи питання інтеграції та вибору вектора інтеграції, 
слід виходити із того, що країна повинна розраховувати перш за 
все на власні сили, ресурси, традиції, розвивати внутрішній ринок, 
підвищувати якість життя населення. Це є основою економічної та 
промислової політики. Процеси інтеграції можуть позитивно чи 
негативно впливати на розвиток країни, але вони не є визначаль-
ними при використанні науково обґрунтованих підходів до реалі-
зації національної економічної політики, формування громадянсь-
кого суспільства, соціально орієнтованої держави. 

Сучасні політичні та економічні еліти переоцінюють роль та 
значення процесів інтеграції, недооцінюючи значення раціональ-
ного використання внутрішніх можливостей держави, суспільства, 
економіки, підприємств, виробничих колективів, місцевих громад. 
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Слід звернути увагу на те, що підписання Угоди про Асоці- 
ацію з ЄС передбачає подальший розвиток економіки України за 
ліберальною моделлю. Дана модель, на думку багатьох вітчизня-
них і зарубіжних фахівців, не є оптимальною, оскільки вона пе-
редбачає: 

усунення держави від участі в регулюванні економічних 
процесів; 

можливість структурних змін промисловості, інших видів 
економічної діяльності не в інтересах національної держави; 

руйнування вертикально інтегрованих структур, що працю-
ють за повним циклом на кінцеву продукцію з високим рівнем до-
даної вартості; 

відрив видобувних виробництв від обробних, що призведе 
до занепаду останніх, гальмування наукомістких виробництв, но-
вих технологій, інноваційного розвитку; 

наявність нелегітимної власності, компрадорської олігархіч-
ної еліти, безробіття та різкої диференціації населення за дохода-
ми, а отже, відсутність реальних загальнонаціональних програм, 
стратегій промислової та інших видів політики тощо. 

Фундатори ЄС (Німеччина, Франція, Італія, Великобританія 
та ін.) досягли високого рівня свого розвитку ще до створення ЄС. 
І зараз за рахунок нових членів ЄС усовують ті чи інші недоліки 
нової спільноти шляхом регулювання розвитку їх економіки. 

Фінансова допомога ЄС в економіку нових її членів – Поль-
щі, Чехії, Угорщини, країн Балтії, а також Греції – відбулась не у 
промисловість, а у сферу послуг, банківські та фінансові інститу-
ти, інфраструктуру. Польща втратила суднобудування, вугільну 
промисловість, машинобудування, металургію, Чехія – машинобу-
дування, яке увійшло до складу ТНК, Греція – суднобудування, 
Угорщина – переробку сільгосппродукції, країни Балтії втратили 
промисловість і майже третину працездатного населення. Фінан-
сова система практично всіх нових країн ЄС знаходиться під конт-
ролем фінансових інститутів Німеччини, ЄС і МВФ. Сільське гос-
подарство має обмежувальні квоти, переробка сільгосппродукції 
переміщається в країни старого ЄС. 

Країни-фундатори ЄС виробляють продукцію з високим рів-
нем доданої вартості, наукомістку продукцію (товари і послуги), 
нові товари, створені наукомісткими технологіями. 
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Відомо, що одна тонна зерна, реалізована на ринках ЄС і 
міжнародних ринках, дає прибуток 300 дол. США; одна тонна 
продукції машинобудування – 10 тис. дол.; одна тонна продукції 
фармації – 40 тис. дол. 

Що фундатори ЄС очікують від України? 
Колишній голова Єврокомісії Романо Проді зазначав, що 

«Україна потрібна для Європи як джерело економічного зростання 
та енергетичної безпеки. Людський, інженерно-технічний потенці-
ал і земельні багатства України допоможуть продовжити перетво-
рення Європи на центр світового масштабу». Тобто ЄС на перше 
місце ставить свої інтереси і це логічно і зрозуміло. Чи будуть при 
цьому позитиви для України? Будуть, але не скоро. Адже ще треба 
увійти до складу ЄС, а про це мова зараз не йде. 

Аналогічний підхід і в наших нових друзів – китайців. Ко-
ментуючи візит Президента України  в КНР (грудень 2013), вико-
навчий директор Китайсько-української асоціації з реалізації між-
народних проектів Лі Хуаньлінь зазначає у своєму інтерв’ю тиж-
невику «2000» (6-12 грудня 2013, № 49): «Сильні сторони китайсь-
кої економіки – наявність значних фінансових ресурсів, передових 
технологій, величезного ринку збуту. В Україні сприятливий клі-
мат і багаті природні ресурси. Тому ми можемо допомогти еконо-
мічному розвитку один одного». 

Тобто не тільки ЄС, але й інші країни відносно України пе-
реслідують свої цілі та інтереси, а Україні відведена роль сиро-
винного придатка, виробника продукції із низькою доданою варті-
стю, напівфабрикатів.  

Що може статися з підприємствами окремих видів діяльнос-
ті в результаті реалізації Угоди про Асоціацію України і ЄС у тому 
вигляді, яке було підписано. 

Металургійна галузь. У даний час ринок ЄС має надлишок 
потужностей металургійного виробництва близько 50 млн т. Перс-
пектива вітчизняної металургії – подальше зниження обсягів ви- 
робництва, оскільки металургія буде позбавлена державної під- 
тримки. Попитом користуватиметься сировина, брухт, продукція 
першої переробки. Металовироби, прокат і т. ін. перспективи не 
мають навіть на внутрішньому ринку, оскільки вони повинні від-
разу перейти на роботу за технологічними регламентами ЄС, до 
чого більшість підприємств не готові. У Плані дій щодо забезпе-
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чення конкурентоспроможності та стабілізації сталеливарної галу-
зі в Європі до 2015 р. з металургійної галузі ЄС піде понад 20% 
працівників, а до 2025 р. – ще 30%. Звідси нескладно зробити ви-
сновок про долю металургів Донецької області і м. Донецька. 

Вугільна промисловість. У разі реалізації угоди про Асоціа-
цію в ЄС виникнуть проблеми з держпідтримкою вугільної проми-
словості України, яка в 2012 р. досягла 14,6 млрд грн. У 2013 р. з 
держбюджету було передбачено підтримку галузі у сумі 9,7 млрд 
грн, ставиться питання про її збільшення до 19,7 млрд грн. 

В умовах роботи відповідно до Угоди про Асоціацію держ-
підтримка повинна зменшуватися, а потім бути припинена. Це не 
узгоджується з правилами СОТ і Програмами реформ вугільної 
промисловості України. З боку країн ЄС інтересу до модернізації 
нашої вугільної промисловості немає. Без держпідтримки та пря-
мих іноземних інвестицій вітчизняна вугільна промисловість при-
речена на різке скорочення, а то й на ліквідацію, як це сталося у 
Польщі. 

Машинобудування. Вище було зазначено, що в 2013 р. обся-
ги знизилися на 13,8%, і протягом двох десятиліть незалежності 
України виробництво продукції машинобудування інтенсивно 
знижується. За 2008-2012 рр. питома вага машинобудування у 
промисловості м. Донецька знизилась з 12,1 до 7,3%, склавши 
7,2% у 2013 р., і має низький рівень конкурентоспроможності на 
ринках ЄС. Підприємства машинобудування міста («Норд»,  
«Точмаш», «Топаз», «Донбаскабель», «Інтертехніка» тощо) роз-
ширюють ринки збуту своєї продукції в Росії, Казахстані, Білору-
сії, Молдові, Естонії, шукають виходи на ринки Індії, Китаю. Рин-
ки країн ЄС насичені та перспективи їх подальшого розширення 
для продукції машинобудівників Донецька проблематичні. 

Для машинобудівників м. Донецька буде особливо трудо- 
містким і тривалим за часом перехід на технічні та технологічні 
регламенти і стандарти ЄС протягом 1-5 років (п. 2 ст. 56 Угоди 
про Асоціацію), а п. 8 забороняє використання Україною вітчизня-
них стандартів. Крім того, машинобудівники не зможуть викорис-
товувати при виготовленні своєї продукції матеріали, що не мають 
сертифікатів ЄС. Не зможуть вони також поставляти на внутріш-
ній ринок свою продукцію, виготовлену з відхиленням від регла-
ментів ЄС. 
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Стосовно підприємств машинобудування м. Донецька Угода 
про Асоціацію несе загрози, пов’язані з додатковими витратами на 
імплементацію євростандартів, тиском з боку імпорту високоякіс-
ної продукції машинобудування країн ЄС, проблемами на внутрі-
шньому і зовнішньому ринках. Відкритість ринку ЄС у досяжному 
майбутньому не може бути використана вітчизняними машинобу-
дівниками у зв’язку з насиченістю його більш конкурентоспромо-
жною продукцією машинобудівних підприємств ЄС та інших кра-
їн світу. 

За прогнозами ІЕП НАН України реальний сектор економіки 
м. Донецька в результаті переходу до роботи згідно з вимогами 
Угоди про Асоціацію втратить десятки тисяч робочих місць. Част-
ково це може бути компенсовано розширенням сфери послуг. 
Уточнення цього показника вимагає досить трудомістких дослі-
джень, джерела фінансування яких у місті, як і в країні в цілому, 
відсутні. 

До уточнення положень та додатків Угоди слід залучати на-
укові організації, насамперед інститути НАН України, підприєм- 
ства та інституції реального сектору економіки, територіальні гро-
мади, органи та інституції місцевого самоврядування; проблема 
вектора інтеграції є вторинна, первинна – розвиток внутрішнього 
ринку, підтримка товаровиробника; необхідність заміни лібераль-
ної моделі розвитку на модель, що поєднує принципи державного 
регулювання і ринкового саморегулювання розвитку; сама Україна 
повинна робити вибір, який визначається її національними інтере-
сами і можливостями їх реалізації. 

Якщо Україна реально буде готуватись до виконання Угоди 
про асоціацію з ЄС, то їй буде потрібно щорічно додатково мати 
понад 20 млрд дол. / євро. Цих капіталів немає, і джерела їх мобі-
лізації невідомі. Значні кошти потрібні Україні для адаптації євро-
стандартів та регламентів до вітчизняних умов. 

Статті 55-57 проекту Угоди про Асоціацію Україна – ЄС 
(надалі – Угода) присвячені технічному співробітництву, збіль-
шенню технічного регулювання, стандартів і оцінці відповідності 
та прийнятності промислових товарів. Україна зобов’язується 
вживати необхідних заходів з метою поступового досягнення від-
повідності з технічними регламентами ЄС та системами стандар-
тизації, метрології, акредитації, робіт з оцінки відповідності та  
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ринкового нагляду ЄС, зобов’язується дотримуватися принципів 
та практик, викладених в актуальних Рішеннях та Регламентах ЄС. 

Протягом першого року набуття чинності Угоди Україна має 
гармонізувати законодавство із п’ятьма директивами, а саме про 
загальну безпеку продуктів, щодо загальних вимог для акредитації 
і ринкового нагляду, що стосується торгівлі продукцією, щодо за-
гальної системи маркетингу продукції, про одиниці виміру, про 
відповідальність за ефективну продукцію, про введення квот на 
експорт та імпорт.  

Перехідний період має тривати від 2 до 5 років, у які Україна 
повинна гармонізувати законодавство у 27 сферах з відповідним 
законодавством ЄС, у тому числі зі сфери: машини; обладнання, 
що працює під тиском; прості посудини високого тиску; засоби 
індивідуального захисту; будівельні вироби; високошвидкісні за-
лізні дороги і т. ін. 

Україна зобов’язується здійснювати необхідні адміністра- 
тивні та інституційні реформи для виконання зобов’язань щодо 
гармонізації, щорічно інформувати ЄС про процес реформ. Укра- 
їна бере зобов’язання поступово впроваджувати звід Європейських 
стандартів як національних та одночасно скасовувати конфліктні 
національні стандарти. 

Зобов’язання України узгодити національне законодавство у 
сфері технічних бар’єрів у торгівлі (ТБТ) з європейським містить 
як переваги, так і виклики для українського бізнесу. Перевагою є 
остаточний перехід на фактично міжнародні технічні регламенти, 
які визначаються в ЄС та багатьох інших країнах світу, що знизить 
нетарифні бар’єри в торгівлі із цими країнами, покращить доступ 
на ринки та розширить експорт. Водночас перехід вимагатиме ви-
трат на пристосування їх до умов України. Але ці витрати є довго-
очікуваними, частково виконаними, повинні бути включеними у 
бізнес-плани підприємств. Україна вже прийняла понад 40 техніч-
них регламентів, що значною мірою базується на відповідних єв-
ропейських регламентах саме в тих сферах, що підлягають гармо-
нізації. 

Горизонтальні зобов’язання ТБТ стосуються всієї продукції, 
що підлягає регулюванню в рамках технічного регулювання. Сек-
торальні зобов’язання торкнуться переважно машинобудування. 

Для домогосподарств впровадження нової системи технічно-
го регулювання обумовить підвищення безпеки товарів та послуг,  
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кращий інституціональний захист прав споживачів у випадку де-
фектної продукції. Водночас вищий рівень безпеки означає, що 
товари, які не відповідають вимогам безпеки, але ймовірно є деше-
вими, будуть витіснені з ринку. Це стосуватиметься як товарів ук-
раїнських виробників, так і менш безпечних, але дешевих імпорт-
них товарів. І хоча в довгостроковій перспективі користування 
безпечними товарами сприятиме покращенню здоров’я населення 
та компенсуванню витрат на купівлю безпечних товарів, це може 
негативно вплинути на бідніших споживачів, які складають значну 
частку населення України. 

Різними угодами України з ЄС передбачалося, що протягом 
2010-2012 рр. ЄС надає Україні технічну допомогу щодо удоско-
налення системи технічного регулювання. У результаті цього мали 
бути введені в дію директиви Нового і Глобального підходів, які за 
експертною оцінкою охоплюють понад 50% обсягів взаємної тор-
гівлі. На сьогодні набір норм і правил, що охоплюють фактично 
всі аспекти економічного життя країн ЄС, складають майже 95 тис. 
сторінок і постійно розширюються та оновлюються. Але виконан-
ня угод ведеться занадто пасивно. Європейську сертифікацію (СЄ) 
може виконати Міжнародний Центр Сертифікації Якості (Inter-
national Center For Quality Certification INCFQC). Вартість (ціна) 
процедури сертифікації СЄ (оцінка відповідності) залежить від 
складності виробу і складає від 600 до 5500Є за один вид виробу. 
До цього треба додати витрати на інспекцію від 800 до 2000Є (без 
урахування витрат на відрядження інспекторів виробництва на 
один-три дні для двох-трьох експертів).  

У питаннях переходу виробництва України на євростандарти 
існують ризики: 1) невиконання Україною масштабної адаптації 
внаслідок браку необхідних ресурсів. Це призведе до того, що єв-
ропейські товари будуть вільно надходити на український ринок, а 
українським товарам доведеться проходити процедуру оцінки від-
повідності; 2) недостатня якість української продукції, її невідпо-
відність європейським вимогам призведе до заборони поставок на 
ринок ЄС і застосування відповідних штрафних санкцій, як вважає 
заступник директора Департаменту стратегічного прогнозування, 
планування та міжнародного співробітництва МЗС України 
С.В. Євдокімова. Вона звертає увагу на необхідність прийняття 
Закону України про Національну програму адаптації до норм ЄС, 
розраховану на 10 років, що передбачає повномасштабну адапта-



 

53 

цію законодавства, нормативної бази, створення відповідної ін-
фраструктури згідно з європейськими принципами, підготовку 
економіки України до роботи за європейськими нормами; відобра-
зити в розділі технічні бар’єри в торгівлі України про зону вільної 
торгівлі підхід на основі Угоди АСАА та посилання на відповідну 
Національну програму. 

Найбільш працевитратними та фінансово витратними на під-
готовчому етапі реалізації проекту Угоди про Асоціацію Україна – 
ЄС стане адаптація європейських норм, стандартів, регламентів до 
умов українських виробників. Працівники підприємств наводять 
дані, що лише придбання тексту одного стандарту ЄС потребує 
оплати 150Є. Реальні витрати на перехід українських підприємств 
на матеріали, сировину, умови праці, машини, засоби виробництва 
та предмети праці, що відповідають вимогам стандартів ЄС, оці-
нюються в десятки мільярдів євро. Ця робота на підприємствах 
лише починається. Великих інвестицій потребує виробництво 
сільгосппродукції, щоби досягти положення, коли ця продукція 
виготовляється у санітарно-гігієнічних умовах, де виключається 
контакт людини та зовнішнього середовища із товаром у процесі 
виробництва, зберігання та транспортування. 

Великі проблеми стоять перед залізничним транспортом. 
Додатком XXXI проекту Угоди про Асоціацію передбачається ви-
користання Україною Директиви №2008/57/ЄС від 17.07.2008 р. 
«Про сумісність залізничної системи в рамках Співтовариства», 
відповідно до якої протягом 8 років треба забезпечити сумісність 
української 1520 мм колії (30 тис. км) із західноєвропейською  
1435 мм колією, що потребує переобладнання 139,5 тис. вагонів, 
6,1 тис. тепловозів, електровозів, дизель-потягів та ін. 

Загальна формула: вивізне мито у 1,5-2 рази нижче для екс-
порту в ЄС, ніж по згоді СОТ. Перші 10 років прийнятий тариф 
зберігається на рівні року набрання чинності (НЧ). Формула 
НЧ+10=НЧ. У період НЧ+11 – НЧ+15 митний тариф сходить до 
нуля. Таким чином, порівняно з діючим станом у рік доходи в 
держбюджет України від експорту до ЄС (відносно тарифів СОТ) 
за рахунок вивізного мита скорочуються у 1,5-2 рази, а в останні  
5 років (НЧ-11 – НЧ-15) ця стаття доходу зникає зовсім в експорті 
до ЄС. При цьому обсяги (квоти) експортних поставок зростають у 
натуральних вимірах несуттєво (табл. 1.4). 
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Таблиця 1.4 
Порівнянні показники рівня мита експорту України  

(угоди ЄС та СОТ) 
Показники 2013 р. 2015 р.  2020 р. 2023 р. 2028 р. 

Шкіряна сировина: 
максимальні розміри вивізного мита,%: 
по згоді СОТ 
по угоді ЄС 
максимальний розмір додаткового збору ЄС,% 
граничний обсяг (квота), тонн 
 
Насіння соняшнику: 
максимальне вивізне мито,%: 
по згоді СОТ 
по угоді ЄС 
додатковий збір ЄС 
граничний обсяг (квота), тис. т 
 
Брухт чорних, кольорових металів та напівфаб-
рикатів: 
максимальне вивізне мито,%: 
по згоді СОТ 
по угоді ЄС 
додатковий збір ЄС 
граничний обсяг (квота), тис. т 
 
Сталь нержавіюча у злитках і інших первинних 
формах: 
максимальне вивізне мито,%: 
по згоді СОТ 
по угоді ЄС 
додатковий збір ЄС 
граничний обсяг (квота), тис. т 
 
Мідь (коди 7401… - 7403…): 
максимальне вивізне мито,%: 
по згоді СОТ 
по угоді ЄС 
додатковий збір ЄС 
граничний обсяг (квота), тис. т 
 
Мідь (коди 740321… - 740329…): 
максимальне вивізне мито,%: 
по згоді СОТ 
по угоді ЄС 
додатковий збір ЄС 
граничний обсяг (квота), тис. т 
 
Брухт чорних, кольорових металів та напівфаб-
рикатів (код 7404 - 8108): 
максимальне вивізне мито,%: 
по згоді СОТ 
по угоді ЄС 
додатковий збір ЄС 
граничний обсяг (квота), тис. т 

 
 

25,0 
12,5 
0,0 

300,0 
 
 

 
11,0 
9,1 
0,9 

100,0 
 
 
 
 

15,0 
10,0 
0,0 
4,0 

 
 
 
 

15,0 
10,0 
0,0 
2,0 

 
 
 

15,0 
10,0 
0,0 

200,0 
 
 
 

15,0 
10,0 
0,0 
4,0 

 
 
 

 
15,0 
10,0 
0,0 

200,0 

 
 

23,0 
10,0 
1,5 

330,0 
 
 

 
10,0 
7,3 
2,7 

100,0 
 
 
 
 

15,0 
8,0 
2,0 
4,4 

 
 
 
 

15,0 
8,0 
2,0 
2,2 

 
 
 

15,0 
8,0 
2,0 

220,0 
 
 
 

15,0 
8,0 
2,0 
4,4 

 
 
 

 
15,0 
8,0 
2,0 

220,0 

 
 

20,0 
3,75 
6,25 

405,0 
 
 
 

10,0 
2,7 
7,3 

100,0 
 
 
 
 

15,0 
3,0 
7,0 
5,4 

 
 
 
 

15,0 
3,0 
7,0 
2,7 

 
 
 

15,0 
3,0 
7,0 

270,0 
 
 
 

15,0 
3,0 
7,0 
5,4 

 
 
 

 
15,0 
3,0 
7,0 

270,0 

 
 

20,0 
0,0 
10,0 

450,0 
 
 

 
10,0 
0,0 
10,0 

100,0 
 
 
 
 

15,0 
0,0 
10,0 
6,0 

 
 
 
 

15,0 
0,0 
10,0 
3,0 

 
 
 

15,0 
0,0 
10,0 

300,0 
 
 
 

15,0 
10,0 
10,0 
6,0 

 
 
 

 
15,0 
0,0 
10,0 

300,0 

 
 

20,0 
0,0 
0,0 

450,0 
 
 

 
10,0 
0,0 
0,0 

100,0 
 
 
 
 

15,0 
0,0 
0,0 
6,0 

 
 
 
 

15,0 
0,0 
0,0 
3,0 

 
 
 

15,0 
0,0 
0,0 

300,0 
 
 
 

15,0 
0,0 
0,0 
6,0 

 
 
 

 
15,0 
0,0 
0,0 

300,0 
 

Джерело: Додаток 1-Д до проекту Угоди про Асоціацію Україна – 
ЄС. 
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Індикативна сукупність тарифних квот експорту та імпорту 
деяких товарів наведена у табл. 1.5. 

 

Таблиця 1.5 
Квоти, запропоновані ЄС Україні 

Продукція Один. 
виміру 

Експорт до ЄС Імпорт із ЄС  
до України 

Свинина 
 
 

 
 

 
 
М’ясо птиці та 
напівфабрикати 
із  м’яса птиці 
 
 
 
 
 
Цукор 
 
 
 
Інший цукор 

тонн/рік
 
 
 
 
 
 

–//– 
 
 
 
 
 
 
 

–//– 
 
 

 
–//– 

20000 виражених у чис-
тій вазі 
+ 20000 виражених у 
чистій вазі (для кодів 
КН) 
(Разом – 40000 т) 
 
16000 із збільшенням 
до 20000 у чистій вазі 
+ 20000 (для КН) 
(Разом – 36000-40000 т)
 
 
 
 
20070 у чистій вазі 
 
 
  
10000 із збільшенням 
до 20000 у чистій вазі 
(Разом 30070-40070 т) 

10000 виражених у 
чистій вазі 
+ 10000 виражених у 
чистій вазі (для кодів 
УКТЗЕД) 
(Разом – 20000 т) 
 
8000 із збільшенням 
за 5 років до 10000 у 
чистій вазі 
+ 10000 (для коду 
УКТЗЕД) 
(Разом – 18000- 
20000 т) 
 
30000 із поступовим 
збільшенням до 40000 
за 5 років 
 
 

 
Джерело: доповнення до Додатку 1-А проекту Угоди. 
 
Наведені дані свідчать, що експорт цукру до ЄС практично 

дорівнює його імпорту. Враховуючи суттєві дотації сільському 
виробнику в ЄС, продукція українського виробника на внутріш-
ньому ринку та ринках ЄС буде неконкурентоздатна. Аналогічна 
ситуація по м’ясу птиці, свинині. 

Таким чином, Угода про асоціацію України з ЄС потребує 
детальної переробки фахівцями, доопрацювання її з урахуванням 
інтересів України, фінансової підтримки від ЄС. 
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1.4. Транспортна система України та деякі   
 напрями її розвитку 

 
Після дезінтеграції Союзу РСР у  сфері формування єдиного 

транспортного простору країн - учасниць СНД  досягнуто певних 
позитивних результатів: закладено основи міжнародної законодав-
чої бази функціонування транспорту; сформовані та функціонують 
органи галузевого співробітництва, країни-учасниці СНД є члена-
ми регіональних організацій по транспорту; закладено основи уз-
годженої транспортної політики, спрямованої на розв'язання за-
вдань з розвитку транспортної інфраструктури; у галузі залізнич-
ного транспорту збережена і розвивається організаційна, тарифно-
економічна, техніко-технологічна, інформаційна єдність; у міжна-
родному вантажному залізничному сполученні вживаються заходи 
щодо узгодженої тарифної політики тощо. 

Починаючи з 1991 р. Україна є активним учасником Міжна-
родних угод у галузі транспорту, до яких належать: 

1. Угода про принципи і умови взаємодії в галузі транспорту 
(Мінськ, 30 грудня 1991 р.) [30], яка підписана країнами Спів- 
дружності з усвідомленням вигоди від економічної інтеграції і не-
обхідності узгоджених дій в умовах загального економічного  
простору як важливої передумови для стабілізації і розвитку еко-
номіки держав і входження у світовий ринок. 

2. Договір про створення Економічного союзу (1993 р.) [31], 
що визначає проведення узгодженої політики в галузі розвитку 
транспорту та комунікацій, спрямованої на здійснення ефективних 
перевезень вантажів. 

3. Угода про принципи формування загального транспорт-
ного простору і взаємодії країн-учасниць СНД у галузі транс- 
портної політики (жовтень 1997 р.) [32], де були закріплені поло-
ження, які при їх виконанні повинні були привести до створення 
загального  транспортного простору країн Співдружності. 

4. Угода про принципи співпраці та умови взаємодії у сфері 
транспорту з урядами 10 країн СНД, відповідно до положень якої  
кожна із Сторін забезпечує на своїй території на принципах вза- 
ємності сприятливі умови функціонування всіх видів транспорту 
інших Сторін, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів 
між обома країнами і транзит по їх територіях. 
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5. Угода про проведення узгодженої політики у визначенні 
транспортних тарифів (січень 1997 р.) [33],  яка передбачає роз-
робку комплексу заходів з регулювання тарифної політики, орієн-
тованих на забезпечення вільного переміщення вантажів і пасажи-
рів, формування тарифів з урахуванням кон’юнктури транспортно-
го ринку і економічних інтересів транспортно-дорожнього ком-
плексу, необхідності комплексного регулювання взаєморозрахун-
ків виходячи з національних інтересів Сторін, виділення тарифних 
коридорів для транспортування  окремих вантажів з урахуванням 
інтересів Сторін. 

6. Угода про міжнародне  залізничне вантажне сполучення 
(1997 р.) [34], яка застосовується до всіх перевезень вантажів у 
прямому міжнародному залізничному вантажному сполученні між 
станціями, які відкриті для вантажних операцій у внутрішніх спо-
лученнях країн Співдружності. 

7. Угода про взаємодію країн-учасниць СНД зі зближення 
механізму оподаткування на залізничному транспорті (березень 
2000 р.) [35], яка спрямована на скорочення транспортних витрат 
на перевезення залізничним транспортом у міжнародному сполу-
ченні між країнами СНД. 

8. Меморандум про співпрацю країн-учасниць СНД у галузі 
міжнародних транспортних коридорів (МТК) (вересень 2003 р.) 
[36], метою якого є: по-перше, розвиток МТК, які проходять по 
територіях Сторін, що передбачає їх модернізацію, технічне пере-
озброєння, будівництво основних і допоміжних елементів інфра-
структури, а також їх використання і експлуатацію  відповідно до 
міжнародних угод; по-друге, створення взаємовигідних умов для 
переміщення пасажирів і вантажів, підвищення ефективності пере-
везень пасажирів і вантажів по МТК; по-третє, сприяння розвитку 
міжнародного ринку послуг залізничного,  автомобільного, водно-
го та повітряного транспорту. 

9. Концепція узгодженої транспортної політики країн-
учасниць СНД на період до 2010 р. (вересень 2004 р.) [37], що пе-
редбачає комплексні підходи до вирішення найважливіших про-
блем Співдружності в транспортній сфері та відображає узгоджену 
точку зору урядів країн на перспективу подальшого розвитку тра-
нспортної системи, найбільш актуальні напрями співпраці із фор-
мування загального транспортного простору країн-учасниць СНД, 
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підходи до формування цивілізованого ринку транспортних і екс-
педиторських послуг. 

10. Стратегія економічного розвитку СНД на період до 
2020 р. (листопад 2008 р.) [38], яка повинна  сприяти використан-
ню соціально-економічного потенціалу кожної країни-учасниці 
СНД, розширенню їх взаємовигідної і багатопланової співпраці, 
підвищенню конкурентоспроможності національних економік, 
створенню умов для їх упевненого входження у світову економіку 
при постійному підвищенні рівня добробуту громадян. 

11. Пріоритетні напрями  співпраці країн - учасниць СНД у 
сфері  транспорту на період до 2020 р. (листопад 2008 р.) [39], де 
документально підтверджено намір вивести співпрацю  у сфері  
транспорту  на вищий рівень, що можливо завдяки: формуванню 
мережі транзитних транспортних магістралей континентального 
значення, євроазіатських транспортних коридорів, підвищенню 
рівня взаємодії між різними видами транспорту, розробці концеп-
ції стратегічного розвитку залізничного транспорту країн-учас-
ниць СНД, підвищенню ефективності тарифної політики, усунен-
ню негативного впливу фіскально-адміністративних бар'єрів при 
здійсненні міжнародних перевезень тощо. 

Окрім роботи над створенням  правової  основи функціону-
вання транспортних комплексів країн Співдружності  слід також 
відзначити створення органів СНД, що координують діяльність у 
транспортній сфері: Координаційної транспортної наради; Ради із 
залізничного транспорту; Міждержавного авіаційного комітету; 
Ради державних адміністрацій морського транспорту; Ради дер- 
жавних автотранспортних адміністрацій; Ради з водного транс- 
порту; Міждержавної ради шляховиків. Пріоритетним напрямом 
функціонування вказаних органів є проведення державами Спів-
дружності узгодженої транспортної політики. 

Таким чином, підготовку Угоди про вільну торгівлю послу-
гами в рамках Співдружності можна розглядати як позитивний  
крок у напрямку розвитку взаємодії в транспортному секторі. 

У той же час необхідно взяти до уваги, що ситуація, яка 
склалася на сьогодні в галузях транспортного сектору держав 
СНД, свідчить про те, що рішення, які приймаються на міждержав-
ному рівні щодо поглиблення взаємодії транспортних комплексів, 
реалізуються поки що не повною мірою. Найбільш проблемними 
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залишаються питання тарифної, митної політики країн Співдруж-
ності у сфері транспорту, ефективного використання їх транзитно-
го потенціалу. 

У процесі підготовки і реалізації Угоди про вільну торгівлю 
послугами в рамках Співдружності слід врахувати наявність низки 
загроз у співпраці держав СНД у сфері транспортних послуг [40], 
серед яких доцільно виділити: 

1. Наявність численних бар'єрів  при здійсненні міжнародних  
пасажирських і вантажних перевезень, що гальмує подальший 
розвиток інтеграції в транспортній галузі. 

Найсуттєвішими загрозами залишаються численні бар'єри 
при здійсненні міжнародних пасажирських і вантажних переве-
зень. Тою або іншою мірою вони продовжують залишатися у 
Співдружності на всіх видах транспорту, проте найбільш суттєвих 
збитків завдається автомобільному транспорту, що швидко розви-
вається. 

Серед найбільш характерних бар'єрів  слід  виділити: 
збори, що  стягуються однією країною СНД за проїзд авто- 

транспортних засобів з іншої країни Співдружності; 
плата за транзит; 
обмеження часу перебування іноземних автотранспортних 

засобів на території держави; 
неузгоджені, тривалі і дорогі процедури проходження мит-

них формальностей. 
Одним з головних джерел бар'єрів виступають двосторонні 

угоди про міжнародне сполучення, укладені між окремими краї-
нами СНД. Частина з них передбачає дозвільну систему здійснен-
ня  перевезень і квотування кількості виданих дозволів, що супе-
речить досягнутим у рамках СНД домовленостям щодо формуван-
ня зони вільної торгівлі і загального транспортного простору. 

Вказані чинники багато в чому стримують розвиток транс-
портної співпраці держав СНД, унаслідок чого замість стимулу 
торгівлі та економічного зростання процес транспортування пере-
творюється на торговий бар'єр у рамках СНД, а також між Спів-
дружністю і третіми країнами, у першу чергу Європейським Сою-
зом. Так, наприклад, частка транспортних витрат у ціні товарів в 
окремих країнах СНД доходить до 15-20%, тоді як у Європейсько-
му Союзі це значення не перевищує 7-8%. 
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2. Відсутність єдиних підходів у формуванні залізничних 
тарифів на вантажні і пасажирські перевезення в рамках СНД, 
що обмежує сферу вільної торгівлі послугами і суперечить  між-
народним нормам. 

У країнах СНД поки що зберігаються суттєві відмінності 
між внутрішньодержавними і міждержавними тарифами на ван- 
тажні і пасажирські перевезення. У даний час між країнами СНД 
досягнуто домовленості щодо використання крізних тарифів. Про-
те дані  тарифи застосовуються тільки до певних товарів і маршру-
тів (зерно, вугілля, метали тощо), а не до всієї номенклатури това-
рів зовнішньоекономічної діяльності. 

Слід підкреслити, що неузгодженість тарифної  політики 
держав СНД у сфері транспорту суперечить основним правовим  
нормам СОТ та ЄС. 

3. Відсутність гармонізованих законодавчих і правових норм 
по багатьох напрямах регулювання ринку транспортних послуг, 
що стримує процеси інтеграції у сфері транспорту. 

Справедливо буде зазначити, що транспортна політика дер-
жав СНД на сьогодні не відрізняється  високим рівнем узгоджено-
сті. Незадовільними темпами йде робота щодо уніфікації націона-
льних законодавств у транспортній сфері. Зокрема, не реалізовані 
у повному обсязі основоположні заходи, передбачені ст. 3 Угоди 
1997 р. «Про принципи формування загального транспортного  
простору і взаємодії держав-учасників Співдружності незалежних 
держав у сфері транспортної політики» [41]. 

Аналіз приєднання країн СНД до інших багатобічних доку-
ментів у сфері транспорту також показує, що жодна з угод не діє 
повністю на всій території Співдружності. Вельми неефективні й 
заходи щодо приєднання держав до міжнародних угод і конвенцій. 
Тільки деякі з них підписані і ратифіковані  країнами Співдружно-
сті (Конвенція Чикаго про міжнародну цивільну авіацію 1944 р.; 
Конвенція Монреаля про запобігання незаконним актам  проти 
безпеки цивільної авіації 1971 р.; Додатковий протокол Монреаля 
проти актів насильства в аеропортах 1988 р.; Митна конвенція про 
міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 
(Конвенція МДП) 1975 р.). Решта документів знаходиться на стадії 
розгляду. Разом з тим слід підкреслити, що саме через приєднання 
до міжнародних угод і конвенцій відбувається процес гармонізації 
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національних законодавств та інтеграції в регіональну і світову 
транспортну систему. 

4. Низький рівень технічного стану транспортної інфра-
структури країн СНД, який несе загрозу втрати конкурентних 
позицій України та інших країн-членів Співдружності.  

Для багатьох держав СНД характерний низький рівень тех-
нічного стану транспортної інфраструктури. Зокрема, за якістю 
більшість автомобільних магістралей, що входять у міжнародні 
транспортні коридори, не відповідають міжнародним стандартам. 
Дороги, побудовані з розрахунком застарілих вимог навантаження, 
потребують посилення дорожнього покриття, розширення проїж-
джої частини. Стан залізничних колій країн СНД також викликає  
занепокоєння. Значна частина шляхів потребує реконструкції і мо-
дернізації, наближення до міжнародних стандартів. 

5. Слабкий розвиток логістичної інфраструктури і послуг в 
Україні та інших державах  СНД. 

Для всіх країн пострадянського простору характерною є не-
розвиненість логістичної інфраструктури, тобто складів, транс- 
портних вузлів і терміналів, спостерігається брак вантажних транс-
портно-експедиційних підприємств, транспортних агентств, від- 
сутні пов'язані з логістикою банківські і страхові служби. Міжна-
родні постачальники логістичних послуг практично не представ-
лені на ринку СНД і в основному утримуються від роботи в дано-
му регіоні, посилаючись на несприятливе бізнес-середовище і ко-
рупцію у багатьох країнах Співдружності. Недостатній рівень роз-
витку логістичної інфраструктури є стримуючим чинником в еко-
номічній взаємодії держав СНД. 

6. Відсутність конкуренції в транспортній сфері держав 
СНД, що несе загрозу консервації структурної та інституційної 
недосконалості національних ринків транспортних послуг.  

Однією з основних причин низької якості і високої вартості 
залізничних і  повітряних транспортних послуг у державах Спів-
дружності є недостатній розвиток конкурентного середовища у 
вказаних секторах. Зокрема, у багатьох країнах СНД державні за-
лізничні компанії зберігають монопольне положення на ринку і 
одночасно виконують як управлінські, так і комерційні функції. 
Слід зазначити, що в даний час поки тільки в Казахстані проведена 
реструктуризація залізничного транспорту. В інших же державах 
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Співдружності ці питання знаходяться лише на стадії розгляду. На 
ринку авіаційних послуг також зберігається високий рівень моно-
полізму, і у багатьох країнах СНД державні авіакомпанії посіда-
ють домінуюче положення на ринку. 

Відсутність конкуренції призводить до неефективності  
транспортних послуг, слабкості комерційного управління і недо-
статнього інвестування в транспортну інфраструктуру, що у першу 
чергу відбивається на ціні та якості  послуг для споживача. 

7. Різні темпи реформування транспортної сфери, що приз-
водить до нерівності умов інтеграції країн-членів Співдружності. 

Слід підкреслити, що для країн СНД характерні різні  темпи 
реформування транспортної сфери. У багатьох державах Спів- 
дружності ці проблеми або ще не обговорювалися, або знаходяться 
на стадії розгляду. Відсутність одноманітності і синхронності у 
проведенні реформ негативно впливає на ступінь узгодженості 
законодавчих актів у країнах СНД і стан транспортної співпраці. 

8. Неефективне використання транзитного потенціалу, що 
несе загрозу втрати позицій на міжнародних ринках  транспорт-
них послуг, а також втрати можливостей  використання геопо-
літичних переваг. 

До суттєвих проблем транспортної співпраці держав нале-
жить неефективне використання їх транзитного потенціалу. Тому 
важливого значення набуває проведення країнами узгодженої по-
літики щодо розвитку транспортних коридорів, залучення інвести-
цій, розробки відповідного фінансового механізму, сприяючого 
ефективній реалізації проектів створення нових транспортних  
маршрутів. 

9. Низький рівень придорожнього сервісного обслуговування,  
який знижує можливості зміцнення  конкурентних позицій націо-
нальних транспортних систем, гальмує створення єдиної транс-
портної системи в рамках Співдружності і приєднання до між-
народного транспортного простору. 

Удосконалення  роботи транспорту у сучасних умовах не  
уявляється можливим без розвитку сфери супутніх послуг. На ав-
томобільних магістралях, які зв'язують країни СНД, практично 
відсутня мережа придорожніх готелів, ресторанів і кафе, що пев-
ною мірою утрудняє перевезення пасажирів і вантажів на далекі 
відстані. Придорожній сервіс – це одна із складових транспортного 
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процесу в умовах ринку і його розвиток має важливе значення для 
вирішення питання ефективного використання транзитного потен-
ціалу держав. 

Таким чином, у транспортній взаємодії держав зберігаються 
суттєві ризики і загрози, пов'язані, насамперед, з неузгодженістю у 
питаннях митної і тарифної політики, відсутністю гармонізованих 
законодавств у країнах-членах Співдружності, неефективним ви-
користанням їх транзитного потенціалу. І в цій роботі позитивним  
напрямом стає зближення України із ЄС, що досягається в резуль-
таті підписання і виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС. 

З метою запобігання вищезазначеним загрозам і зниження 
ризиків для національної транспортної системи у процесі підго- 
товки і реалізації Угоди про вільну торгівлю послугами у сфері 
транспортної політики необхідно передбачати реалізацію низки 
заходів, серед яких слід зазначити такі.  

1. Усунення бар'єрів у транспортній взаємодії держав. 
Необхідно вжити заходів щодо формування узгоджених 

принципів тарифної, податкової і митної політики держав у сфері 
транспорту і впровадженню бездозвільної системи на в'їзд авто- 
транспорту вантажоперевізників до країн Співдружності. 

У сфері тарифної політики – розробити єдину систему тари-
фів (без розподілу їх на міждержавні і внутрішні) на всі види пере-
везень. 

У сфері податкової політики – розробити систему гнучкого 
оподаткування транспортних підприємств з метою зниження та-
рифів на перевезення всіма видами транспорту. 

У сфері митної політики необхідно: 
вжити заходів щодо спрощення процедур перетину кордонів 

автомобільним і залізничним транспортом, сумістивши прикор-
донний, митний, транспортний, санітарний та інші види контролю 
в одному місці. Запровадити на кордонах систему «два кордони, 
одна зупинка»; 

максимально спростити порядок митного оформлення і мит-
ного контролю товарів і транспортних засобів на внутрішніх ме-
жах держав, зокрема скоротити номенклатуру документів, що на-
даються митним органам для транзитних вантажів; 

створити єдину автоматизовану систему митного контролю. 
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2. Гармонізація транспортних законодавств держав відпо-
відно до прийнятих у рамках Співдружності угод і міжнародних 
стандартів. 

Зокрема, необхідно: 
вжити заходів щодо гармонізації національних транспортних 

законодавств відповідно до прийнятої Угоди про принципи фор-
мування загального транспортного простору і взаємодії держав-
учасниць у сфері транспортної політики та іншими базовими до-
кументами у сфері транспорту; 

здійснити моніторинг відповідності положень  нормативно-
правової бази у сфері транспортної взаємодії  міжнародним право-
вим нормам, прийнятим у Генеральній угоді про торгівлю послу-
гами СОТ та ЄС. 

3. Розширення мережі міжнародних транспортних коридо-
рів, що проходять по територіях країн, і модернізація транс- 
портної інфраструктури. 

Реалізацію відповідних проектів доцільно здійснювати на 
умовах вільних економічних зон із залученням приватного капіта-
лу. 

4. Розвиток логістичної інфраструктури. 
Актуального значення набуває створення в країнах сучасної 

логістичної інфраструктури для підвищення конкурентоспромож-
ності ринку транспортних послуг. З цією метою доцільно вжити 
заходів щодо: 

формування в державах відповідної нормативно-правової 
бази у сфері логістики; 

створення в країнах сучасних термінально-логістичних ком-
плексів, що забезпечують обробку товаропотоків і які володіють 
складськими приміщеннями класу «А»; 

створення об'єднання в рамках Співдружності логістичного 
центру, до складу якого мають увійти представники національних 
логістичних систем. Доцільним є створення в рамках такого цент-
ру загальної бази даних про рух товарів, що сприятиме підвищен-
ню ефективності в наданні транспортно-логістичних послуг пере-
візникам і товаровиробникам; 

скорочення адміністративних бар'єрів у вирішенні питань, 
пов'язаних з бізнесом у сфері логістики; 
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розробки прозорих процедур виділення земельних ділянок 
під будівництво об'єктів логістичної інфраструктури; 

впровадження міжнародного досвіду і сучасних технологій у 
сфері логістики. 

5. Проведення ринкових реформ у транспортному секторі і 
формування ефективного конкурентного середовища. 

Важливе значення на сучасному етапі має проведення пода-
льших ринкових реформ, з тим щоб принципи управління, регу-
лювання, фінансування і комерційної діяльності в країнах  носили 
одноманітний характер. 

У залізничному транспорті необхідно розділити державні і 
господарюючі функції. Актуальне значення має створення приват-
них компаній-операторів, які володіють власними вагонами, що 
сприятиме розвитку ринку пасажирських і вантажних перевезень. 
Реалізація даного напрямку вимагає розробки тарифу на послуги 
інфраструктури, які повинен оплачувати перевізник. 

В авіаційному транспорті слід провести реформи із чіткішо-
го розмежування роботи аеропортів, повітряного руху і авіації як 
за видами діяльності, так і за комплексом послуг, що надаються. 
Розділення авіаліній, аеропортів і операцій з господарського уп-
равління має супроводжуватися заходами щодо поліпшення їх ма-
теріально-технічної бази. 

6. Формування єдиного інформаційного простору на ринку 
транспортних послуг. 

Необхідне вирішення таких завдань: 
створення єдиної бази даних з функціонування транспортних 

комплексів країн Співдружності; 
розробка і впровадження єдиних методик, повної електроні-

зації документообігу, що передбачає безпаперову технологію  
оформлення і переміщення перевізних документів; встановлення 
інформаційного взаємозв'язку між вантажовласником і перевізни-
ком, іншими учасниками процесу транспортування на всьому 
шляху «від дверей до дверей». 

7. Розвиток кооперації в транспортному машинобудуванні. 
Для реалізації даного напряму доцільно забезпечити: 
створення сприятливих митних і податкових режимів при 

виробництві і постачанні транспортної техніки, фінансових кош-
тів, що дозволяють понизити кінцеву вартість продукції; 
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здійснення узгодженої лізингової політики; 
формування сприятливого правового режиму для створення 

спільних підприємств, міждержавних фінансово-промислових груп 
та інших організаційних форм міждержавної кооперації при вироб-
ництві сучасних транспортних засобів; 

проведення узгодженої інвестиційної політики. У плані 
створення спільних виробництв актуальне значення має також ор-
ганізація сумісних перевезень автомобільним транспортом, що 
сприятиме ефективному використанню транспортної техніки дер-
жав, збільшенню обсягу транзитних перевезень, експортно-
імпортних постачань продукції товаровиробників. 

8. Розвиток сервісного обслуговування на міждержавних 
автомобільних магістралях. 

Для цього доцільно розробити відповідну  міждержавну 
Концепцію, у якій слід визначити механізм розвитку придорож-
нього сервісу. Доцільно підкреслити, що розвиток сервісного об-
слуговування сприятиме розширенню транспортних зв'язків між 
державами Співдружності, ефективному використанню їх тран- 
зитного потенціалу, створенню додаткових робочих місць, що має 
важливе соціальне значення. 

Реалізація запропонованих напрямів сприятиме проведенню 
країнами узгодженої транспортної політики, більш повному одер-
жанню переваг від Угоди про вільну торгівлю  послугами, ефек- 
тивному використанню їх транзитного потенціалу, розширенню 
взаємовигідних торговельно-економічних зв'язків між держава- 
ми Співдружності і формуванню у перспективі спільного ринку 
транспортних послуг. 

У рамках такого співробітництва головним завданням щодо 
узгодженого функціонування транспортної системи України та 
інших країн є забезпечення зростання експорту транспортних по- 
слуг на основі ефективного використання конкурентних переваг 
України, таких як вигідне економіко-географічне положення краї-
ни, наявність досить розвиненої транспортної інфраструктури, ме-
режі транспортних шляхів, можливість шляхів, можливість реалі-
зації міжнародних транспортних проектів. 

Вирішення цих завдань дасть змогу Україні створити транс-
портну систему, яка відповідатиме вимогам світового ринку тран-
спортних послуг та гарантуватиме збалансований розвиток об’єк-
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тів транспортної інфраструктури країни, що забезпечують інтегра-
цію євроазіатських транспортних систем; переорієнтацію систем; 
переорієнтацію транзитних вантажо- і пасажиропотоків на міжна-
родні коридори, що проходять територією України; підвищення 
конкурентоспроможності  українських перевізників на світовому 
ринку транспортних послуг; кількісне та якісне забезпечення тран-
спортного обслуговування зовнішньої торгівлі; зростання інвести-
цій у транспортну галузь, зокрема на розбудову транспортної ін-
фраструктури; підвищення інноваційної складової частини транс-
портної системи країни; освоєння нових секторів внутрішнього та 
міжнародного ринків транспортних послуг, транспортне обслуго-
вування прикордонного співробітництва; розвиток логістичних та 
інформаційних технологій; гармонізація національного транспорт-
ного законодавства, стандартів та транспортної документації з  
нормами і правилами, що діють на міжнародному ринку транс- 
портних послуг. 

З метою оцінки результатів участі України в Угоді про ЗВТ 
та визначення доцільності приєднання України до Угоди про віль-
ну торгівлю послугами із країнами в рамках Співдружності оціне-
но макроекономічний ефект від приєднання України до Угоди з 
товарів, яка набула чинності у вересні 2012 р. Було побудовано 
модель впливу зовнішньої торгівлі на рівень ВВП з урахуванням 
приєднання до Угоди про зону вільної торгівлі. Це дозволяє про- 
стежити залежність зміни темпів зростання ВВП від зміни струк-
тури та обсягів імпорту-експорту товарів і послуг в Україні. 

Розрахунки здійснювались у такому порядку (завдання): 
визначено ступінь впливу зростання зовнішньої торгівлі то-

варами з іншими  країнами на темпи зростання ВВП; 
визначено залежність темпів зростання ВВП від вступу до 

Угоди про зону вільної торгівлі; 
визначено ступінь впливу темпів зростання зовнішньої тор-

гівлі послугами з країнами на темпи зростання  ВВП; 
проведено прогнозі розрахунки зміни темпів зростання ВВП 

від приєднання до Угоди  про вільну торгівлю послугами в рамках 
Співдружності. 

Для  визначення впливу різних факторів на темпи зростання 
ВВП та аналізу кількісних зв'язків  між досліджуваними показни-
ками використано методи економіко-математичного моделювання. 
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Як інструмент дослідження обрано множинний регресійний  аналіз 
валового внутрішнього продукту  України. 

Етап 1. Згідно з першим та другим завданням дослідження 
побудовано рівняння залежності темпів зростання ВВП України 
від темпів зростання експорту та імпорту товарів з країнами СНД 
та іншими країнами. 

Ендогенною зміною (Y) у дослідженні обрано показник тем-
пу зростання ВВП (%). 

Екзогенними змінними обрано: 
X1 – темп зростання обсягів експорту товарів, %; 
X2 – темп зростання обсягів імпорту товарів, %; 
X3 – темп зростання обсягів експорту товарів до інших країн, 

%; 
X4 – темп зростання обсягів імпорту товарів з інших країн, 

%; 
X5 – інструментальна змінна, яка відображає факт вступу 

України до зони вільної торгівлі та приймає два значення: у періо-
ді, коли Україна не була учасником Договору, – «0»; а у періоді, 
коли стала учасником, – «1» [30]. 

Рівняння множини регресії при цьому набуває такого вигля-
ду:  

Y = b0 + b1x1+ b2x2+ b3x3+ b4x4+ b5x5 + ε, 

де Y – ендогенна (залежна) змінна, результуючий показник; 
b0 – вільний член рівняння; 
b1 – b5 – параметри регресії; 
x1 – х5 – екзогенні (змінні) фактори; 
ε  – оцінка погрішності. 

У результаті моделювання отримано таке рівняння множин-
ної регресії:  

Y = 35,9357 – 0,2118x1+ 0,2987x2+ 0,0585x3+ 0,6291x4+ 0,0371x5. 

Аналіз моделі показав такі результати. Варіація факторних 
змінних пояснює варіацію залежної змінної не менш ніж на 
79,06% (скоригований множинний коефіцієнт детермінації 
R2=0,7906); рівень надійності – 95%. Значення часткових коефіці-
єнтів еластичності розробленої моделі дають підставу стверджува-
ти, що за умови незмінності інших факторів зі збільшенням на 1% 
темпів зростання експорту товарів темпи зростання ВВП знизяться 
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на 0,2201%; зі збільшенням на 1% темпів зростання імпорту – зро-
стуть на 0,2989%; зі збільшенням на 1% темпів зростання експорту 
товарів до наших країн – знизяться на 0,0586%; зі збільшенням на 
1% темпів зростання імпорту товарів з інших країн – зростуть на 
0,6694%. 

Таким чином, результати моделювання залежності між тем-
пами зростання експорту товарів до СНД та  інших країн і темпами 
зростання ВВП показали негативний вплив зазначених факторів на 
результуючий показник. Такі результати можуть бути викликані 
тим, що більшу частину експорту до країн СНД, як і до інших кра-
їн, становлять предмети (сировина) та засоби виробництва (устат-
кування), а не предмети споживання. Через експорт предметів та 
засобів виробництва, які могли б використовуватися у виробничій 
діяльності на території України, зазначений експорт сприяє зни-
женню потенційних темпів зростання ВВП України. 

Навпаки, позитивний вплив збільшення темпів зростання 
імпорту товарів з СНД та інших країн на темпи зростання ВВП 
України дає підстави вважати, що більшу частину імпорту з інших 
країн становлять не предмети споживання, а предмети та засоби 
виробництва, які використовуються на території України для збі-
льшення обсягів внутрішнього виробництва. Отже, зазначений  
експорт сприяє зростанню потенційних темпів збільшення ВВП 
України.   

Для зниження впливу негативних чинників необхідно вжи-
вати заходи з нарощування предметів споживання та імпорту пред-
метів і засобів виробництва. Відсутність статистичних даних за 
структурою експорту та імпорту з предметів, засобів праці та пред-
метів споживання не дає можливості підтвердити чи спростувати 
зазначені припущення. 

Щодо визначення залежності темпів зростання ВВП від 
вступу до Угоди про зону вільної торгівлі, то виходячи з моделі 
можна зробити висновок, що збільшення темпів зростання ВВП 
України в результаті приєднання в 2012 р. до Угоди про зону віль-
ної торгівлі становить 0,0371%. 

Етап 2. Згідно з третім завданням дослідження, аналогічно 
етапу 1, побудовано рівняння залежності зростання ВВП України 
від темпів зростання експорту та імпорту послуг з країнами СНД 
та  іншими країнами. 
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Ендогенною змінною (Y) у дослідженні також обрано показ-
ник темпу зростання ВВП (%). 

У результаті моделювання отримано таке рівняння залежно-
сті темпів зростання ВВП від експорту та імпорту послуг: 

Y = -0,9614 + 0,0310x1+ 0,5369x2+ 0,0672x3+ 0,3765x4; 

К2=0,8380, рівень надійності – 95%. 
Значення часткових коефіцієнтів еластичності аналізованої 

моделі дають підставу стверджувати, що за умови незмінності ін-
ших факторів зі збільшенням на 1% темпів зростання  експорту 
послуг до країн СНД темпи зростання ВВП зростуть на 0,0291%; зі 
збільшенням на 1% темпів зростання імпорту послуг з країн СНД – 
на 0,5315%; зі збільшенням на 1% темпів зростання експорту по- 
слуг до інших країн – на 0,0672%; зі збільшенням на 1% темпів 
зростання імпорту послуг з інших країн – на 0,3805%. 

Як видно з моделі, вплив проаналізованих чинників на темпи 
зростання ВВП України є позитивним ВВП: 

збільшення темпів зростання експорту послуг як до країн 
СНД (х1), так і до інших країн позитивно впливає на темпи зрос-
тання ВВП України (Y). Така залежність дає підстави вважати, що 
більшу частину експорту послуг становлять послуги, внутрішній  
попит за якими є цілком задоволений, отже їх виробництво для 
зовнішніх споживачів сприяє зростанню потенційних темпів зрос-
тання ВВП України; 

збільшення темпів зростання імпорту послуг з країн СНД 
(х2) та інших країн (х4) також позитивно впливає на темпи зростан-
ня ВВП України (Y). Така залежність між х2, х4 та Y дає підстави 
вважати, що більшу частину імпорту послуг з країн СНД станов-
лять послуги, виробництво яких в Україні є нерентабельним, зо-
всім відсутнім або можливості надання таких послуг внутрішніми 
суб'єктами є неможливим на даному етапі  розвитку економіки. 

Отже, зазначений імпорт також сприяє зростанню потенцій-
них темпів зростання ВВП України. 

У цілому за зовнішньоекономічними операціями з послуг в 
Україні протягом всього аналізованого періоду спостерігається 
позитивне сальдо торговельного балансу. 

Таким чином, результат аналізу впливу чинників за операці-
ями з товарами та послугами за імпортними операціями є одно- 
спрямованим, а експортними операціями – діаметрально проти- 
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лежним. Це дає підстави вважати, що результат від вступу до Уго-
ди про зону вільної торгівлі послугами не обов'язково буде пози-
тивним, як і результат приєднання до Договору про зону вільної 
торгівлі. 

Проте вплив чинників на темпи зростання ВВП (Y) за това-
рами та послугами в економічних умовах до приєднання до Угоди 
є нерівномірним: 

за товарами найбільший вплив на зміну Y здійснює зміна по-
зитивного чинника х4 (темп зростання імпорту до інших країн). 
Отже, зміна ВВП є найбільш чутливою до зміни темпів зростання 
імпорту до інших країн; 

за послугами найбільший вплив на зміну ВВП (Y) здійснює 
зміна позитивного чинника х2 (темп зростання імпорту з країн 
СНД). 

Така різниця в чутливості зміни ВВП від зміни інших чин-
ників дає підстави вважати, що ступінь впливу приєднання до 
Угоди про зону вільної торгівлі послугами на ВВП  може суттєво 
різнитися від ступеня впливу приєднання до аналогічної угоди за  
товарами як за напрямом, так і за силою дії. Це обґрунтовує необ-
хідність розрахунку співвідношення сили впливу операцій з ім- 
порту та експорту за товарами та послугами. 

Етап 4. Згідно із завданням 4 дослідження проведемо про-
гнозний розрахунок зміни темпів  зростання ВВП від приєднання 
до Угоди про вільну торгівлю послугами з країнами СНД у рамках 
Співдружності. Для цього припустимо, що  показники зовнішньої 
торгівлі з країнами СНД х1, х2 (темпи зростання експорту/імпорту 
за товарами/ послугами) збільшаться на 1% при незмінному зна-
ченні показників зовнішньої  торгівлі з іншими країнами – х3, х4 
(табл. 1.6). 

Отже, рівнозначні темпи зростання зовнішньоекономічних 
операцій за товарами та послугами призводять до однакових за 
спрямованістю змін. Причому сила ефекту від рівнозначної зміни 
експорту та імпорту за послугами є в 6,5351 раза сильнішою за 
аналогічними операціями за товарами. 

З огляду на те що внаслідок приєднання до Угоди про зону 
вільної торгівлі темпи зростання ВВП України збільшилися на 
0,0371%, в результаті вступу до Зони вільної торгівлі за послугами 
ВВП України зросте на 0,2425: 
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Таким чином, отримані результати дозволяють говорити про 
збільшення ВВП від торгівлі в Угоді про ЗВТ СНД на 0,0371% у 
2012 р. Цей ефект отримано від приєднання до угоди про ЗВТ 
СНД у вересні 2012 р. Щорічне зростання ВВП від приєднання до 
Угоди  про зону вільної торгівлі послугами в рамках Співдружнос-
ті складе 0,2425%. Сумарний макроекономічний ефект складе 
0,2796%. 

 
Викладене вище дозволяє зробити висновки та пропозиції 
 
1. Аналіз публікацій, виступів та заяв політиків,  вітчизняних 

і зарубіжних експертів, фахівців свідчить про відсутність систем-
ного та виваженого підходу до формування довгострокових соці- 
ально-економічних стратегій України, її економіки, промисловості, 
агропромислового сектору та сфери послуг. Потребують пого-
дження чисельні програми соціального, економічного і суспільно-
го розвитку країни, конкретних галузевих, міжгалузевих програм – 
промислового та інноваційного розвитку. Висновки та рекоменда-
ції численних дослідницьких інституцій, що фінансуються приват-
ними та іноземними фондами, мають замовницький відтінок, 
спрямовані на обґрунтування поглядів замовників, конкретних по-
літичних сил та угрупувань. Інтереси держави та більшості насе-
лення практично ігноруються. 

2. Питання щодо вектора інтеграції України (схід-захід) не 
пов'язані із названими вище та іншими програмами, прогнозами, 
стратегіями, відірвані від правового законодавчого забезпечення. 
На законодавчому рівні не вирішено питання про те, яким стане 
суспільство, економіка у  перспективі (хоча б до 2050 р.): іннова-
ційне наукоємне індустріальне суспільство; індустріально-аграрна 
держава; аграрно-індустріальна чи аграрна держава і т.ін. Від цьо-
го залежить вирішення важливих соціальних проблем: підготовка 
кадрів, працівників, працезабезпечення населення (деіндустріалі-
зація і перехід до аграрної моделі розвитку може  дати рівень без-
робіття до 30%, як свідчить теоретична модель післявоєнного пе-
реустрою Німеччини). Найбільш важливим завданням є самороз-
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виток суспільства й економіки, розширення внутрішнього ринку та 
його наповнення вітчизняними товарами і послугами, підвищення 
якості життя населення. Лише після вирішення цих принципових 
питань можливо розглядати вектор інтеграції України (захід, схід, 
ЄврАз, ЄС і т. ін.). 

3. Залишаються недослідженими питання відносин та сприй-
няття крупним, середнім і малим бізнесом інтеграційних процесів. 
Середній і малий бізнес більше зацікавлений у розвитку та розши-
ренні внутрішнього ринку. Таким чином, доцільно визначитися з 
тим, як інтеграційні процеси будуть впливати на внутрішній ри-
нок, а тому й на малий та середній бізнес, адже мають місце від- 
ставання за якістю вітчизняних товарів та послуг, цінові розбіжно-
сті, які в умовах зниження митних тарифів і т. ін. можуть неперед-
бачено вплинути на вітчизняних  виробників. Крім того, доцільно 
знати, як ефективно сумістити менталітет і цінності громадян Ук-
раїни та потенціальних партнерів по інтеграції. Підхід визначення 
вектора інтеграції доцільно поставити на наукову основу, виявити 
інтереси і прагнення всіх верств населення, а не лише деяких полі-
тичних діячів, угрупувань, партій. Дослідження слід провести на 
рівні регіонів, територіальних громад, підприємств та виробників, 
тобто максимально врахувати настрої  населення, «вождів» полі-
тики, олігархів бізнесу, які тісно пов'язані чи то зі сходом, чи то із 
заходом. 

4. З метою підготовки питання вибору вектора інтеграції (пі-
сля затвердження Стратегії розвитку України до 2050 року, що 
враховує більшість регіональних та галузевих стратегій, програм 
розвитку) доцільно: 

створити із числа фахівців НАН України, відомих вітчизня-
них експертів робочу групу, якій доручити протягом місяця про-
аналізувати всі програми, дія яких спрямована на формування і 
реалізацію довгострокової стратегії розвитку України. Група може 
працювати  на одній із баз Верховної Ради, Кабінету Міністрів Ук-
раїни. На цей період членів групи звільнити від інших робіт. Ре-
зультатом роботи групи має стати проект стратегії розвитку Укра-
їни до 2050 року, що передбачає декілька варіантів. Наприклад 
«Україна у  2050 році» дає варіанти «Суспільство знань», «Іннова-
ційне суспільство», «Наукоємна промисловість», «Сучасне аграрне 
виробництво», «Сфера послуг» і т.п. Кожен варіант прораховуєть-
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ся за декількома моделями. Але в основі повинна бути орієнтація 
виробництва товарів і послуг на внутрішній ринок, забезпечення 
конкурентоспроможності на світових ринках, забезпечення якісно-
го життя населення; 

робоча група дає пропозиції відносно доцільності виходу із 
неефективних міжнародних угод, напрямів векторів інтеграції. В 
основі всього має бути ідея розвитку країни та її економіки в інте-
ресах основної маси населення; 

пропозиції робочої групи розглядаються на комісіях і в комі-
тетах Верховної Ради із залученням із правом вирішального голосу 
представників: державних академій наук; крупного бізнесу; малого 
та середнього бізнесу; представників регіонів, територіальних 
громад, громадських організацій та ін.; 

рішення названої інституції виноситься на розгляд Верхов-
ної Ради. Після цього проводиться загальнонаціональний референ-
дум. Результати референдуму затверджуються конституційною 
більшістю Верховної Ради України і є обов'язковими для виконан-
ня всіма органами управління країни, всіма громадянами (від Пре-
зидента України, Кабінету Міністрів України, олігархів бізнесу до 
пересічних громадян); 

орієнтовно на цю роботу необхідно до 3 місяців. Стратегія в 
такому разі буде легітимною, науково обґрунтованою. 

5. Дослідження щодо визначення результатів участі України 
в Угоді про ЗВТ та доцільності приєднання України до Угоди про 
вільну торгівлю послугами в рамках Співдружності та ЄС дало 
можливість отримати такі результати: 

5.1) щодо оцінки результатів участі України в Угоді про 
ЗВТ: 

узагальнено результати опитування та співбесід із фахівцями 
деяких вітчизняних підприємств з приводу їх відношення до інте- 
грації до ЄЕП СНД, Митного союзу, Європейського Союзу. Ре-
зультати узагальнено за таким принципом: галузь промисловості – 
проблеми України в даній галузі – види інтеграції – загрози – на-
прями запобігання загроз; 

охоплено підприємства вугільної промисловості, гірничо-
металургійного комплексу, хімічної промисловості та газотранс-
портної системи, агропромислового комплексу тощо; 
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визначено, що незважаючи на підписання Договору про зону 
вільної торгівлі в СНД Україні не вдалося поліпшити свої позиції 
на цьому ринку. За підсумками п'яти місяців 2013 р. Державний 
комітет статистики зафіксував зниження українського експорту до 
країн СНД на 9,9%, а імпорту з СНД в Україну – на 26,7%. Тен- 
денції у взаємній торгівлі з основними партнерами ЗВТ у рамках 
СНД погіршуються. Україна увійшла до трійки країн - торговель-
них партнерів Митного союзу за кількістю обмежувальних заходів 
у торгівлі. Вона поступається тільки Євросоюзу та  США. Остан-
німи місяцями офіційні представники Євразійської економічної 
комісії стали все активніше закликати захищати ринок Митного 
союзу від  імпортної продукції, включаючи продукцію з України; 

5.2) щодо оцінки доцільності приєднання України до Угоди 
про вільну торгівлю послугами в рамках Співдружності: 

на основі дослідження послуг, які могли б стати предметом 
Угоди про вільну торгівлю послугами в рамках Співдружності та 
зобов'язань України щодо торгівлі послугами в  рамках СОТ, а та-
кож аналізу сучасного стану надання послуг між Україною та чле-
нами Співдружності, визначено найбільшу значущість транспорт-
ного сектору, що необхідно врахувати при підготовці та реалізації 
Угоди про вільну торгівлю послугами в рамках Співдружності; 

визначено проблеми, які суттєво впливають на розвиток  
ринку транспортних послуг України в контексті інтеграційних 
процесів: слабкий ступінь використання геополітичного положен-
ня України та можливостей її транспортних комунікацій для між-
народного транзиту територією України; недостатньо ефективне 
оновлення нормативно-правової бази, що регулює діяльність  
транспортного комплексу; неефективна тарифна політика в галузі 
транспорту; низький рівень інформатизації транспортного процесу 
та інформаційної взаємодії транспорту з іншими галузями еконо-
міки; 

у процесі підготовки і реалізації Угоди про вільну торгівлю 
послугами в рамках Співдружності з урахуванням стратегічних 
цілей і національних інтересів України, а також підписаних Украї-
ною міжнародних угод як основних напрямів співробітництва з 
країнами СНД у сфері транспорту доцільно враховувати загрози у 
співпраці держав у цій сфері та передбачати реалізацію низьких 
заходів щодо їх запобігання: 
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сприяння усуненню негативного впливу обмежень і бар'єрів 
при здійсненні міжнародних перевезень; 

формування системи міжнародних транспортних коридорів; 
підвищення взаємоузгодженості та ефективності тарифної 

політики в  транспортній сфері в рамках Співдружності; 
підвищення рівня взаємодії між різними видами транспорту 

при здійсненні міжнародних перевезень; 
розвиток нормативно-правового забезпечення співпраці у 

сфері транспорту. 
6. Загальні висновки щодо результатів участі в Угодах. 
З метою аналізу результатів участі України в Угоді про ЗВТ 

та доцільності приєднання України до Угоди про вільну торгівлю 
послугами в рамках Співдружності із використанням економіко-
математичного моделювання оцінено макроекономічний ефект 
участі України в Угоді про ЗВТ СНД та від приєднання до Угоди 
про вільну торгівлю послугами в рамках Співдружності. Отримано 
такі результати: 

зростання ВВП у 2012 р. на 0,0372% у результаті участі Ук-
раїни в Угоді про ЗВТ; 

щорічне зростання ВВП від приєднання України до Угоди 
про зону вільної торгівлі послугами в рамках Співдружності скла-
де 0,2425%; 

сумарний макроекономічний ефект складе 0,2796%. 
Оскільки від дати вступу України до ЗВТ СНД у законну си-

лу пройшло менше року, можна отримати лише попередні оцінки 
як результатів цієї  Угоди, так і доцільності приєднання до Угоди 
про вільну торгівлю послугами в рамках Співдружності. Налаго-
дження торгових зв'язків може займати кілька років, а  швидкість 
встановлення нових партнерських відносин може залежати від ви-
ду продукції. 

7. Достатньо невисокі темпи зростання ВВП України віднос-
но Угоди про ЗВТ пояснюються недостатньою активністю органів 
державного управління практично всіх країн СНД, низьким рівнем 
виконавчої дисципліни, фаховості. Приєднання України до МС 
може забезпечити більш високі темпи зростання ВВП кожного 
учасника, поліпшення позицій країн МС на міжнародних ринках 
сировинних та низькотехнологічних видів експорту товарів. Одно-
часно, поєднавши свої потенційні можливості в галузі наукових 
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досліджень, країни-учасники МС можуть більш швидко перейти 
до розробки і реалізації продукції V-VI технологічних укладів, 
більш ефективно проводити роботи в наукових дослідженнях, 
освіті, інституціональних перетвореннях.  
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Розділ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ  
 ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ  
 В УМОВАХ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН 

 
2.1. Економічна природа розвитку промислових  

 підприємств в умовах інституціональних змін 
 
Підприємство є складною системою, яка під впливом внут-

рішніх і зовнішніх факторів, циклічності власного розвитку та 
економіки постійно змінюється (напрями діяльності, технологія 
виробництва, методи управління тощо). Управління підприємст-
вом є складним процесом, що вимагає знання принципів і законів 
функціонування та розвитку, вміння систематизувати явища та 
процеси, що супроводжують його діяльність, врахування пріори-
тетних тенденцій та факторів розвитку, інтеграційних процесів в 
Україні. 

Підприємству як системі притаманний ряд специфічних вла-
стивостей (табл. 2.1).  

 
Таблиця 2.1 

Специфічні системні властивості підприємства [1, с. 93]  
Системні властивості Специфіка вияву Реакція керуючої системи 

1 2 3 
Імовірність Підприємство – ймовірна 

система. У ньому – кіль-
кість елементів і зв’язків 
між ними не може бути 
заздалегідь точно і надовго 
встановлена 

Стійка, довгострокова регла-
ментованість структури під-
приємства, його частин і 
зв’язків неприпустима. Голов-
ний критерій дії менеджмен-
ту – забезпечення гнучкості й 
оперативної пристосовності 
елементів системи до нових 
завдань, нової обстановки 

Подільність  
(множинність) 

Система подільна, тобто 
множинна, поділяється на 
підсистеми, що знаходяться 
між собою у певних відно-
синах. Можливі різні варі- 
анти поділу систем і групу-
вання елементів залежно 
від змісту завдань аналізу й 
синтезу 

Керуючий не розглядає стійку 
структуру  елементів системи 
як непорушну і постійно шу-
кає шляхи її впорядкування та 
розвитку з урахуванням за-
вдань, що знов виникають 
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Закінчення табл. 2.1 
1 2 3

Стійкість Система відносно стійка, 
тобто нечутлива до деяких 
сторонніх обурювань. Вона 
зберігає на тривалий час 
стабільність механізму 
своєї життєдіяльності в 
цілому, зовнішні межі, вхо-
ди у систему 

Керуючий будь-якого ієрархі-
чного рівня повинен мати у 
своєму розпорядженні меха-
нізм і апарат усунення й ком-
пенсування перешкод у робо-
ті системи, стежити за їх від-
новленням і оперативною 
готовністю запровадження в 
дію (резервні потужності, 
страхові запаси, варіанти збу-
ту продукції тощо) 

Ієрархічність частин 
системи 

Частини системи знахо-
дяться між собою у віднос-
ній супідрядності. Ієрархіч-
на побудова системи  за-
безпечує підвищену стій-
кість до зовнішніх впливів. 
Умови для обґрунтованої 
локалізації процесів, у тому 
числі можливих конфліктів 
між окремими частинами 
системи 

Керуючий домагається вста-
новлення чітких функцій, 
цільових настанов, регламен-
ту дій, необхідних ресурсів, а 
для себе – чітких прав, 
обов’язків, сфер компетенції 

Динамізм Здатність системи до без-
перервної зміни свого ста-
ну, що знаходить висвіт-
лення у постійному розвит-
ку її елементів і системи в 
цілому 

Керуючий забезпечує опти-
мальний темп і  ритм розвит-
ку системи та її елементів з 
огляду на об’єктивні законо-
мірності в економіці і відпо-
відно до навколишнього сере-
довища (умови ринку, кризові 
явища, необхідність консен-
сусу тощо) 

Багатокритеріальність Система (підприємство) є 
складною, багатоцільовою, 
а отже, багатокритеріаль-
ною 

Керуючий повинен ранжиру-
вати критерії ефективності 
функціонування окремих 
підсистем, віддаючи перевагу 
тим із них, що безпосередньо 
пов’язані з оцінкою досягнен-
ня головної мети життєдіяль-
ності системи 

Емерджентність Системи створюються як 
цілісні утворення, що скла-
даються з певних елемен-
тів, об’єднання яких воєди-
но приводить до появи но-
вої якості, що не є простою 
сумою властивостей еле- 
ментів системи 

Керуючий повинен мати зда-
тність абстрагуватися від 
подробиць і синтезування 
елементів системи з передба-
ченням одержання нової яко-
сті системи за рахунок їх ці-
леспрямованого розташуван-
ня у просторі і в часі 
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Підприємство як соціально-економічна система має два на-
прями свого існування: функціонування і розвиток [2, с. 18]: 

функціонування – це підтримка життєдіяльності, збереження 
функцій, що визначають її цілісність, якісну визначеність, сутність 
характеристики; 

розвиток – це здобуття нової якості, що зміцнює життєді- 
яльність в умовах середовища, яке змінюється.  

Вчені у своїх дослідженнях часто необґрунтовано ототож-
нюють категорію «розвиток» із поняттями «зміна», «зростання», 
«рух», «відтворення», «еволюція», «трансформація» (табл. 2.2). 

 
Таблиця 2.2 

Порівняльна характеристика категорії «розвиток»  
з її синонімами за З.В. Герасимчук, І.М. Вахович [3, c. 9] 

Синоніми 
поняття  

«розвиток» 
Спільні ознаки Відмінні ознаки 

1 2 3
Еволюція Категорії характери-

зують процес просу-
вання від одного ста-
ну до іншого, більш 
складного протягом 
тривалого часу

Еволюція розглядається як розвиток, що 
уже відбувся (постфактум), і в класично-
му розумінні означає незворотний процес 
розвитку усього живого, в той час як роз-
виток – спрямований у майбутнє процес 
зміни якісного стану будь-яких об'єктів

Відтворення Категорії характери-
зують процес, який 
забезпечує задоволен-
ня потреб населення 
шляхом надання різ-
номанітних матері-
альних благ і послуг 

Відтворення – категорія, яка характеризує 
процес відшкодування певних ресурсів, 
що були витрачені, і є необхідною, але 
недостатньою умовою розвитку; застосо-
вується переважно при характеристиці 
безперервного, постійно оновлюваного 
процесу виробництва матеріальних благ і 
послуг. Розвиток – більш широка катего-
рія і характеризує процес цілеспрямова-
ної якісної зміни об'єкта

Зміна Категорії характери-
зують перехід від 
одного стану до ін-
шого будь-яких явищ 
дійсності

Зміни можуть носити зворотний характер, 
тоді як розвиток передбачає цілеспрямо-
вані, багатовимірні, незворотні, якісні 
структурні і функціональні зрушення у
системі

Зростання Категорії характеризу-
ють якісне і кількісне 
ускладнення структури 
системи 

Зростання означає односпрямоване ускла-
днення структури системи, а розвиток –
багатовимірний цілеспрямований часовий 
процес її змін 

Рух Категорії характери-
зують спосіб існуван-
ня матерії

Розвиток є лише там, де відбуваються 
якісні перетворення, тоді як рух можли-
вий і без них; розвиток відбувається вна-
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Закінчення табл. 2.2 
1 2 3

 слідок дії переважно своїх внутрішніх 
джерел, тоді як рух можливий і під дією 
виключно зовнішніх факторів; розвиток 
має свою внутрішню цільову спрямова-
ність, тоді як рух здійснюється у просто-
рово-часових формах

Прогрес Категорії характери-
зують якісне усклад-
нення структури сис-
теми 

Прогрес – це сила, що підвищує ефектив-
ність функціонування системи, хоча є ли-
ше фактором розвитку 

Трансфор-
мація 

Категорії характери-
зують процес пере-
творення складу, 
структури і функцій 
системи

Трансформація – не завжди сприяє покра-
щенню умов функціонування системи, 
тоді як основна мета розвитку – внутріш-
ня спрямованість для досягнення кращого 
результату

 
Для формування концепції розвитку та забезпечення капіта-

лізації підприємств з урахуванням інституціональних змін доціль-
но уточнити розуміння поняття «розвиток», «розвиток підпри-
ємств» (табл. 2.3).  

 
Таблиця 2.3 

Визначення поняття «розвиток»  
Джерело Визначення поняття «розвиток»

1 2 
Философская  
энциклопедия 

[5, с. 452] 

«Розвиток – вищий тип руху, зміни матерії і свідомості, 
перехід від одного якісного стану до іншого, від старого до 
нового. Розвиток характеризується специфічним об'єктом, 
структурою, джерелом, формами, спрямованістю»  

Філософський 
енциклопедичний 

словник  
[6, с. 555]  

«Розвиток – незворотна, спрямована, закономірна зміна 
матеріальних та ідеальних об’єктів; один із загальних видів 
зв’язку». Як збільшення або зменшення; як перехід можли-
вості в дійсність та як виникнення нового» 

Саенко Г.В.,  
Демидова И.А. 

[7, с. 191] 

«Направлена закономірна зміна, в результаті якої виникає 
новий якісний стан об'єкта, його складу або структури» 

П’ятницька Г.Т. 
[8, с. 375, 377] 

«Узагальнюючи характеристику розвитку, слід говорити не 
про певний комплекс змін у межах єдиної якості, а про ком-
плекс змін у межах єдиної сутності, яка, розвиваючись в 
якісно нових формах, також певним чином модифікується. 
… пропонуємо розуміти під розвитком процес спрямованої 
закономірної зміни стану підсистем і/або системи в цілому, 
що зумовлені дією основних законів діалектики» 
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1 2 

Кривов’язюк І.В. 
[2, с. 18] 

«Об’єктивний багатовимірний (через революційні чи ево-
люційні перетворення) процес змін, який характеризується 
цілеспрямованістю, незворотністю, структурними та функ-
ціональними зрушеннями у певній соціально-економічній 
системі, що призводить до покращення, погіршення чи врі-
вноваження, гармонізації її якісного та кількісного стану»  

Бык Ф.Л., Киту-
шин В.Г.   
[9, с. 3] 

Визначають категорію «розвиток» як природний процес 
самоорганізації, що складається із трьох підпроцесів: хаосу, 
упорядкування, стабілізації, а «управління розвитком» – як 
«штучний процес впливу на об’єкт, що розвивається, через 
зміну навколишнього середовища, за рахунок зміни зовніш-
ніх умов …Це передбачає відсутність «директивного» втру-
чання у процес самоорганізації»  

Николаев А.И.  
[10, с. 55] 

Запровадження організаційних, технологічних, технічних та 
інших новацій дає підставу говорити про інноваційний роз-
виток. Інноваційний розвиток характеризує як «ланцюг 
реалізованих нововведень. Він більш успішний, коли охоп-
лює не одну вузьку сферу, скажімо, виробництво деталей, а 
включає в себе також те, що впливає на загальний резуль-
тат: управління, маркетинг, навчання персоналу, фінанси, 
продаж і т.д. Отже, інноваційний розвиток має носити ком-
плексний характер. Будь-який інноваційний розвиток – це 
не тільки основний інноваційний процес, а й розвиток сис-
теми факторів і умов, необхідних для його здійснення»

Афанасьев Н.В., 
Рогожин В.Д., 

Рудыка В.И. [11] 

«Розвиток – процес, який ґрунтується на результатах науко-
во-технічного  досягнення, що сприяє розвитку виробничих 
сил та задоволенню потреб суспільства в товарах високої 
якості. Процес розвитку безпосередньо пов’язаний із зрос-
танням міри ефективності, покращенням бізнес-процесів чи 
управління ними, в результаті чого досягнутий кількісний 
чи якісний приріст корисного результату порівняно з попе-
реднім рівнем»

Коротков Э.М. 
[12, с. 296] 

«Розвиток – сукупність змін, що ведуть до появи нової яко-
сті та зміцнення життєвої системи, її здатність чинити опір 
руйнівним силам зовнішнього середовища»

Масленченков Ю.С.  
[13, с. 419] 

«Розвиток – перехід від одного якісного стану до іншого»

Благодєтєлєва-
Вовк С.Л.  

[14] 

«Розвиток – це процес та результат творчого самопізнання і 
діяльності людини, спрямований на досягнення нею нової 
якості – наближення до ідеалу,  який має якісний, внутріш-
ній характер. Економічний розвиток – це процес та резуль-
тат творчого пізнання та діяльності народу як єдиного, гар-
монізованого цілого, спрямований на покращення людсько-
го життя та існуючого світу» 

Саликов Ю.А.  
[15] 

«Розвиток передбачає рух від простого до складного, від 
нижчого до вищого, процес оновлення, рухи за висхідною 
лінією, від старого до нового, більш високого якісного ста-



 

87 

Закінчення табл. 2.3 
1 2 
 ну, народження нового, відмирання старого на противагу 

розпаду, регресу, деградації. Основною особливістю, що 
відрізняє розвиток від інших динамічних процесів, напри-
клад, від процесу зростання, є якісна зміна в часі змінних, 
які характеризують стан системи, що розвивається (стосов-
но зростання зазвичай говорять лише про їх кількісну зміну, 
причому ця якісна зміна носить стрибкоподібний характер)»

Путятин Ю.А., 
Пушкарь А.И., 
Тридед А.Н. [16] 

«Із загальносистемних позицій розвиток підприємств роз-
глядається як тип змін, що підвищує ступінь організованості 
системи» 

Тодаро М.П. [17] «Розвиток варто розуміти як багатовимірний процес, що 
включає реорганізацію та переорієнтацію всієї економічної і 
соціальної системи»

Акофф Р.Л. [18] «Розвиток – це не умова або стан, зумовлений рівнем наяв-
ності ресурсів, а процес, у якому збільшуються можливості і 
бажання виробничо-економічної системи задовольняти свої 
бажання, бажання інших систем і індивідів, пов’язаних з 
нею»

Забродский В.А., 
Кизим М.А. 

[19] 

«Розвиток економіко-виробничих систем – це процес пере-
ходу економіко-виробничої системи у новий, більш якісний 
стан за рахунок нагромадження кількісного потенціалу, 
зміни й ускладнення структури і складу, в результаті чого 
підвищується її опір руйнівним впливам зовнішнього сере-
довища й ефективність функціонування»

Раєвнєва О.В. 
[20] 

«Під розвитком соціально-економічної системи (підприємс-
тва) розуміється унікальний процес трансформації відкритої 
системи у просторі і часі, що характеризується перманент-
ною зміною глобальних цілей її існування шляхом форму-
вання нової дисипативної структури і переходів системи в 
новий атрактор функціонування»

Касьянова Н.В. [1] Розвиток підприємства – це «процес зміни в часі як струк-
тури, так і функції підприємства, що обумовлюють процес 
його переходу до якісно нового стану (більш високого тех-
нологічного устрою) шляхом взаємодій елементів внутріш-
нього та зовнішнього середовища. …розвиток підприємства 
доцільно розглядати як спрямований, незворотний рух 
об’єкта, зміну його якісного стану, зв’язок – перехід між 
станами, а також передумови зростання» 

Гонтарева І.В.  
[4, с. 38-39] 

«Під розвитком розуміється процес переходу потенціалу 
підприємства – склад, кількість і якість задіяних продуктив-
них сил і сформованих виробничих відносин – з одного 
якісного стану в інший. Переходи в якісно інший стан – це 
зміни в складі, кількості і якості елементів потенціалу, 
структурі їх зв’язків та алгоритмі взаємодії. Рівень розвит-
ку – це довгостроковий динамічно рівноважний стан потен-
ціалу. Динамічна рівновага виникає під час накопичення 
кількісних змін у потенціалі, які на певному етапі стрибко-
подібно переходять у якісні» 
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Враховуючи вищевикладене, під розвитком підприємства в 
рамках дослідження слід розуміти процес цілеспрямованої, незво-
ротної зміни підприємства (революційної чи еволюційної) у прос-
торі та часі, його структури і функцій шляхом взаємодії чинників 
внутрішнього і зовнішнього середовища, що може приводити до 
поліпшення, погіршення або врівноваження якісного і кількісного 
стану підприємства. Залежно від напрямів розвиток може бути  як 
прогресивним і  мати висхідний характер, так і регресивним – мати 
деструктивний вплив на результати діяльності підприємства. 

Для того щоб розвиток відбувся, поряд із внутрішніми змі-
нами необхідним є зовнішнє втручання, зміна умов і факторів та 
врахування усіх факторів, що спроможні впливати на довгостро-
кове зростання підприємства у процесі управління.  

Серед теорій розвитку виділяють [1, 141-147]:  
еволюційну (економічна еволюція аналогічна, за винятком 

деталей, еволюційному процесу у біології. Неперервний, стабіль-
ний, стійкий адаптаційний розвиток, відсутність стрибків здійс-
нюються внаслідок поступового формування та закріплення необ-
хідних соціально-економічних чинників без цілеспрямованого 
втручання людини. Поступове накопичення у виробництві техніки, 
що постійно вдосконалюється протягом існування технологічного 
укладу і базується на використанні відомих науково-технічних до-
сягнень, на традиційних виробничо-технологічних методах); 

економічних циклів (вплив на підприємство циклічності роз-
витку економіки. Неперервне коливання ділової активності, зльоти 
та падіння ринкової кон’юнктури, чергування екстенсивного та 
інтенсивного типів економічного зростання. Епіцентром циклічно-
сті є криза, що утворює базу для нових капіталовкладень і ново- 
введень, спонукаючи до оновлення на базі нової техніки); 

життєвого циклу (пояснює причини коливань економічної 
активності у часі. Розрізняють від трьох до десяти стадій життєво-
го циклу підприємства. «Молоді» підприємства гнучкі і мобільні, 
але слабо контрольовані. Коли підприємство «дорослішає» – конт-
рольованість зростає, гнучкість зменшується); 

кібернетики (акцентує увагу на аналізі динамічної рівноваги 
у системах, що самоорганізуються. Спирається на принцип зво- 
ротного зв’язку, відповідно до якого будь-які відхилення системи 
корегуються після одержання відповідної інформації); 
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синергетики (розвиток здійснюється через нестійкість, хаос 
не тільки руйнівний, але і творчий, конструктивний; розвиток має 
нелінійний характер, здійснюється через випадковий вибір однієї з 
кількох дозволених можливостей подальшої еволюції в точках  
біфуркації. У синергетиці на відміну від кібернетики досліджу-
ються механізми виникнення нових станів, структур і форм у про-
цесі самоорганізації, а не збереження чи підтримки старих форм); 

катастроф (розглядає розвиток від заданого рівноважного 
стану системи до іншого як «катастрофу», перехід від стійкого 
стану до нестійкого, до катастрофи); 

біфуркації (вивчає зміни якісної картини розбиття фазового 
простору залежно від зміни одного або декількох параметрів). 

Відповідно до концепції  Л. Гріннера  поняття «цикл розвит-
ку підприємства» – це процес послідовного проходження таких 
фаз розвитку, кожна з яких закінчується революційною кризою [2, 
с. 27-28]: 

стадія підйому, яка характеризується зростанням кількісних 
та покращенням якісних ознак функціонування підприємства; по-
рушення стану рівноваги на цій стадії приводить до переходу під-
приємства до нового рівноважного стану з більш високими якіс-
ними параметрами або має короткостроковий характер та не зачі-
пає «параметрів життєдіяльності підприємства»; 

стадія гальмування розвитку – для неї характерні відносна 
стабільність кількісних та якісних показників функціонування; як 
правило, підприємство зберігає досягнутий стан рівноваги або за-
безпечує незначні та відновлювальні його коливання; 

стадія кризи – її проявом є зниження кількісних та погір-
шення якісних ознак функціонування підприємства, яке обумов-
лює порушення спочатку «показників-індикаторів життєздатно- 
сті», а потім поступово і «параметрів життєздатності» підприєм- 
ства як мікроекономічної системи; це призводить до порушення 
стану рівноваги, яке підприємство вже неспроможне самостійно 
відновити; 

стадія пожвавлення – проявом її є уповільнення падіння та 
поступове зростання показників діяльності підприємства, що роз- 
глядається як перший крок подолання кризових явищ та виходу з 
кризового стану. 

Підприємство як система підпорядкована дії законів приро-
ди, суспільства та законів управління (табл. 2.4). 
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Таблиця 2.4 
Наслідки дії законів розвитку підприємств, уточнені  

за Н. Любушиним [2, с. 29, 33] 
Закон  Прояв дії закону Основні економічні пара-

метри систем, на які впли-
ває закон 

Аналітичні 
завдання з ви-
явлення дії 
законів

Закон цикліч-
ного розвитку 

Змінність складових 
економічного циклу: 
зародження, зрос-
тання, криза, стагна-

ція 

На макрорівні: темпи зрос-
тання ВВП, загальний обсяг 
інвестування, рівень зносу 

основних засобів 
На мікрорівні: темпи зрос-
тання обсягів виробництва 
та реалізації продукції, 

показники руху та викорис-
тання основних засобів, 
праці, показники руху та 
використання оборотних 
засобів, ліквідності, прибу-
тковості та рентабельності, 
конкурентна позиція фірми

Прогнозування 
результатів за 
стадіями жит-
тєвого циклу 

систем 

Закон спадаю-
чої ефектив-
ності еволю-
ційного вдос-
коналення 
систем 

Еволюційне знижен-
ня ефективності 

кожного нового тех-
нологічного процесу 

з часом 

Показники динаміки віддачі 
та рентабельності ресурсів, 
абсолютних і питомих за-

трат 

Аналіз ефекти-
вності викори-
стання ресур-
сів, показників 
рентабельності 
затрат, капіта-
лу, собівартості 

продукції 
Закон перехо-
ду до мало-
операційних 
систем 

Зниження матеріа-
ломісткості й енер-
гомісткості вироб-
ництва, економія 

ресурсів у результаті 
запровадження мало-
операційних науко-
містких систем 

Показники продуктивності 
праці, використання основ-
них засобів, динаміки вико-
ристання ресурсів і пито-
мих затрат, показники ефе-
ктивності інвестування 

Аналіз викори-
стання праці, 
основних і 
оборотних 

засобів, матері-
альних ресур-
сів, затрат, 

рентабельності 
та ефективнос-
ті інвестування

Закон зрос-
тання необхід-
ного різно- 
маніття та 
складності 
систем 

Формування багато-
рівневих систем, що 
мають багатофунк-
ціональне призна-
чення (задоволення 
різноманітних  

потреб) 

Розміри організацій та їх 
кількість, параметри, що 
характеризують технологі-
чні уклади, частка інвести-

цій у НДДКР 

Аналіз ефекти-
вності інвести-
цій, інновацій-
ної діяльності, 
ефективності 
використання 
ресурсів і уза-
гальнена оцін-
ка рентабель-

ності 



 

91 

Функціонування та розвиток підприємства відбуваються 
відповідно до законів синергії, пропорційності, самозбереження та 
ін., що дозволяє підприємству мати динамічну і стабільну ділову 
активність. І.В. Кривов’язюк пропонує таку класифікацію законів 
функціонування та розвитку підприємств (табл. 2.5).  

 
Таблиця 2.5 

Класифікація законів функціонування та розвитку підприємств  
за І.В. Кривов’язюком [2, с. 38-39] 

Закон Прояв дії закону Основні економічні 
параметри систем, на 
які впливає закон 

Аналітичні за-
вдання з виявлення 

дії законів 
1 2 3 4 

Закони  першого  рівня  
Синергії Зростання конкуренто-

спроможного потенціа-
лу підприємства 

Темпи зростання при-
бутку, продуктивності 
праці, зміна ринкової 
частки, рівень викорис-
тання виробничих по-
тужностей, частка ін-
вестування на НДДКР 

Виявлення та реа-
лізація можливос-
тей примноження 
складових потен-
ціалу підприємства

Самозбере-
ження 

Зростання стабільності 
фінансових результатів 

діяльності 

Показники фінансової 
стійкості, платоспро-

можності, прибутковос-
ті та рентабельності, 
ліквідності і т.д. 

Діагностування та 
пошук шляхів  

зростання фінан-
сових результатів 

Розвитку Забезпечення переходу 
підприємства на новий 
рівень якості, зростання 
позитивного іміджу 

Якість продукції, гуд-
віл, параметри ефек-
тивності та інші якісні 

параметри 

Діагностування та 
реалізація заходів з 
підвищення якіс-
них параметрів 

системи  
Єдності 
системи 

Відповідність індивіду-
альних і колективних 

цілей місії підприємства

Ефективність реалізо-
ваних стратегічних 
планів розвитку, про-

грам техніко-
технологічної перебу-
дови, бізнес-планів 

Діагностика по-
казників ефектив-
ності реалізації 
намічених планів 

розвитку 

Врахування 
потреб 
системи 

Зростання попиту на 
продукцію 

Еластичність попиту, 
прибуток від реалізації, 
купівельна спромож-
ність населення, сег-
ментація споживачів 

Діагностика пара-
метрів попиту 
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Продовження табл. 2.5 
1 2 3 4

Онтогенезу Перехід на вищу стадію 
розвитку 

Темп зростання обсягів 
виробництва та реаліза-
ції продукції, рівень  

інвестування  

Аналіз динаміки 
виробництва та 
реалізації продук-

ції 
Пропорцій-

ності 
Оптимізація співвідно-
шення параметрів пер-
сонал, фінанси, вироб-
ництво, маркетинг, 

НДДКР 

Співвідношення між 
власним  та залученим 
капіталом – 70:30; між 
кількістю управлін- 
ського та персоналу, 
яким управляють, –  

15-20:80-85; між страте-
гічними, тактичними й 
оперативними завдання-
ми у структурі робочого 
дня менеджера вищого 

рівня – 6:2:2;  
Розподіл значимості 
факторів досягнення 

конкурентоспроможності 
продукції (якість, ціна, 
сервіс, затрати спожива-

ча) – 4:3:2:1;  
Співвідношення втрат на 
етапах стратегічного 
маркетингу, НДДКР, 
виробництва, споживан-
ня – 1:10:100:1000; між 
приростом продукту, 
доходу від реалізації 
продукції та собівартістю 
продукції – 3:2:1; систе-
матичного та несистема-
тичного ризику при 
портфельному інвесту-
ванні – 85:15 

Діагностика дис-
пропорцій функці-
онування та розви-
тку підприємства, 
пошук шляхів за-
побігання та подо-
лання диспропор-
ційного процесу 

Закони  другого  рівня
Інформо-
ваності-
впорядко-
ваності 

Зростання швидкості 
прийняття управлінсь-

ких рішень 

Інформаційні зв’язки, 
матеріальні зв'язки, 

склад завдань управлін-
ня, інформаційне забез-
печення, встановлення 
системи відповідності, 
тип організаційної 

структури 

Діагностика орга-
нізаційної та ін-
формаційної під-
систем підпри- 

ємства 
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Закінчення табл. 2.5 
1 2 3 4 

Відповід-
ності 

Зниження конфліктності Показники конфліктно-
сті 

Діагностика  
економічної культу-

ри 
Економії 
часу 

Безперервність та ритмі-
чність процесу виробниц-
тва, МТП та реалізації 

продукції, оновлення ОВФ 
підприємства  тощо 

Показники функціону-
вання техніко-

технологічної бази, 
рівень використання 
інноваційних техноло-

гій 

Діагностика техні-
ко-технологічної 
та інноваційної 

підсистем 

Найменших 
величин 

Зростання стійкості 
підрозділів підприємст-
ва та їх працівників 

Якість роботи найгір-
ших підрозділів та най-
гірших працівників 

підрозділів 

Аналіз стійкості 
роботи підрозділів 

і працівників 

Єдності 
аналізу та 
синтезу 

Наявність процедури 
діагностування на під-

приємстві 

Ефективність діяльності 
підприємства 

Виявлення та удо-
сконалення не- 
ефективних  
компонентів 

Унікаль-
ності 

Оптимізація  оргструк-
тури  підприємства 

Кількість підрозділів із 
висококваліфікованим 
персоналом, кількість 

рівнів керівництва, наяв-
ність у структурі груп 
спеціалістів, орієнтація 
роботи на споживачів, 

оперативне реагування на 
зміни, висока продуктив-

ність 

Діагностика орга-
нізаційного рівня 
підприємства 

 
У процесі функціонування та розвитку на підприємство 

впливає велика кількість внутрішніх і зовнішніх факторів. Зовніш-
німи чинниками, що сприяють розвитку підприємства, можуть бу-
ти такі (табл. 2.6). 

Серед основних внутрішніх чинників, що можуть сприяти 
розвитку підприємства, можна виділити такі (табл. 2.7).  

Залежно від факторів, які використовує підприємство, розвиток 
може бути двох типів: екстенсивний (за рахунок використання кількі-
сних факторів розвитку незмінного науково-технічного рівня) та ін-
тенсивний (використання факторів більш ефективного ресурсоспо-
живання, якісно нових форм і технологій). 

 
 



 

94 

Таблиця 2.6 
Зовнішні фактори розвитку підприємства 

Фактори Характеристика Показники 

Економічні насиченість ринку окремими 
товарами; тенденції зміни 
реального рівня доходів насе-
лення, рівень інфляції, подат-
ків, кредитних ставок, харак-
тер та стабільність інструмен-
тів державного регулювання 
бізнесу, особливо регулюючо-
го та податкового, обсяги 
державного замовлення та 
фінансування, інвестиційний 
клімат та ін. 

відсутність інфляції; активність 
фондового ринку; стабільність 
валютного ринку; підвищення 
рівня реальних доходів насе-
лення; підйом кон’юнктури в 
економіці в цілому; підвищення 
рівня доходів і купівельної 
спроможності населення 

Науково- 
технічні 

впровадження досягнень нау-
ки й техніки, імовірність тех-
нологічних проривів та ін. 

підвищення якості сировини, 
матеріалів, комплектуючих; 
наявність національної іннова-
ційної стратегії; зростання 
інноваційної діяльності в дер-
жаві 

Природно-   
кліматичні 

використання природно-
кліматичних переваг території 

екологічна ситуація, дотриман-
ня норм гранично-допустимих 
викидів 

Політичні стабільність та спрямованість 
внутрішньої політики, харак-
тер державного регулювання 
економіки 

стабільність законодавства; 
загальна політична стабільність 
у державі; загострення взаємо-
відносин між гілками влади; 
політичний клімат 

Соціальні звички та норми споживання, 
соціальні зв’язки, що спрямо-
вано на формування потреб та 
особливостей попиту 

зміна вибору споживачів; зни-
ження попиту на споживчі яко-
сті продукції підприємства 

Демографічні розмір і структура потреб 
споживачів і його платоспро-
можний попит 

позитивні демографічні тен-
денції; підвищення культурного 
рівня населення 

 
На сьогоднішній день поширеною є концепція стійкого розвит-

ку підприємства, в основі якої є визнання необхідності досягнення 
економічного, екологічного та соціального ефекту. Тому важливи-
ми критеріями оцінки стійкого розвитку підприємства стають по- 
стійне зростання її економічної (в тому числі енергетичної), еколо-
гічної і соціальної ефективності [21, с. 7; 31] та врахування відпо-
відних факторів. На думку О.Б. Яроша, «стабильное развитие 



 

95 

рассматривается как соединение четырех взаимосвязанных компо-
нентов: экологического, экономического, социального и институ-
ционального» [23, с. 35].  

 
Таблиця 2.7 

Внутрішні фактори розвитку підприємства 
Фактори Характеристика Показники 
Організації 
управління 

ефективний управлін-
ський менеджмент 

відповідність сучасним вимогам зага-
льних принципів управління підприєм-
ством; наявність стратегічного підхо-
ду; використання сучасних методів 
аналізу, планування, прийняття рішень 

Ресурсні ефективне формуван-
ня і використання 
всіх видів ресурсів 

задовільний стан та якість використан-
ня основних фондів, матеріально-
сировинних та паливно-енергетичних 
ресурсів; ефективна закупівельна ді-
яльність та організація виробничого 
процесу; допустима матеріаломісткість 
виробництва; задовільний рівень мате-
ріальних втрат; передові технології 
виробництва; висока якість кадрів 
управлінського, виконавчого та техні-
чного персоналу; низька плинність 
кадрів; доступ до стратегічної та опе-
ративної інформації; розвинута систе-
ма інформаційного забезпечення 
прийняття управлінських рішень; зни-
ження тривалості виробничого циклу; 
зниження рівня виробничих запасів 

Маркетингові ефективна збутова 
діяльність 

ефективність товарної, цінової, збуто-
вої та комунікаційної політики; розви-
нута система вивчення та прогнозу-
вання попиту; широкий асортимент 
продукції 

Інвестиційні ефективний інвести-
ційний менеджмент 

освоєння нових методів залучення 
інвестиційних ресурсів; досягнення 
запланованих обсягів прибутку за 
здійсненими інвестиційними проекта-
ми 

Фінансові ефективний фінансо-
вий менеджмент 

ефективна структура активів; надмірна 
частка позикового капіталу; ефектив-
ність формування власного та залу-
чення позикового капіталу 
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Не можна оминути вплив на розвиток відношення до підпри-
ємства власників, керівників, співробітників, у кожного з яких свої 
цілі, що не повністю  співпадають. Так, І.В. Гонтарева пропонує три-
кутник об’єктивізації цілей розвитку підприємства, у якому врахова-
но основний фактор, що визначає як вибір методів цілепокладання, 
так і саму об’єктивізацію цілей – інституціональні норми (рис. 2.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.1. Трикутник об’єктивізації цілей розвитку підприємства 
(«трикутник об’єктивізації») [4, с. 248] 

 
Слід погодитись із тим, що інституціональні норми «формують 

стійку передбачену поведінку суб’єкта і забезпечують об’єктивізацію 
цілей підприємства у процесі прийняття управлінських рішень. При 
визначенні цілей застосовуються певні інструменти досягнення ком-
промісу – різного роду формальні і неформальні стосунки, зв’язки, 
норми, попередній досвід діяльності, тобто організаційні інститути і 
ціннісні орієнтири, так звана рутина – стійкі і передбачені зразки  
(норми) поведінки суб’єктів. Вказані чинники, як правило, є засобом 
подолання суб’єктивізму й інформаційної невизначеності. Інститу-
ційні норми і зразки дозволяють забезпечити інтерактивне вирівню-
вання суб’єктивних і об’єктивних джерел цілепокладання в трикут-

3 
формальні 
процедури 

1 
формалізовані 

методи 

4 неформаль-
ні процедури 
й експертні 
оцінки 

2 
інтуїтивні 
методи 

Інституціональні норми (ІН) 

Об’єктивні знання (ОЗ) Суб’єктивні знання 
(СЗ) 
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нику цілей розвитку підприємства. Усередині «трикутник об’єк-
тивізації» містить різні методи визначення. У першій зоні розташова-
ні методи, що дозволяють отримувати і обробляти об’єктивні дані 
(формалізовані методи), – маркетингові, економетричні, соціологічні, 
технологічні і т.д. У другій – інтуїтивні методи, що базуються на мен-
тальних моделях, які склалися у суб’єкта, що приймає рішення, на 
підставі досвіду роботи, особистих цінностях і перевагах. У третій 
зоні – формальні процедури і регламенти обґрунтування і прийняття 
рішення. У четвертій зоні – неформальні норми організаційної пове-
дінки співробітників, евристичні методи і експертні оцінки» [4,  
с. 248-249].  

Загальноприйнято, що  на цілі власників та персоналу підпри-
ємств, а також інших контактних аудиторій, на процес прийняття 
управлінських та інших рішень впливають інституціональні фактори, 
що об’єднують формальні і неформальні норми і правила поведінки. 

Таким чином, розвиток багато в чому залежить від стадії, на 
якій знаходиться підприємство, підпорядковується дії законів приро-
ди, суспільства і управління, функціонування та розвитку. Виявлення 
внутрішніх та зовнішніх факторів, що впливають на розвиток, дозво-
ляє підприємству формувати власну політику управління, визначати 
методи, інструменти, механізми управління. У сучасних умовах не-
обхідним є пошук шляхів використання потенційних можливостей 
ринку, врахування всіх факторів і умов з метою реалізації економі-
чних інтересів підприємства, забезпечення ефективного функціону-
вання підприємства, прибутковості та розвитку. 

 
 
2.2. Формування концептуальних положень розвитку  

 і капіталізації промислових підприємств з урахуван- 
 ням інституціональних змін 

 
Досвід світових і європейських компаній свідчить про те, що 

позитивна динаміка розвитку, зростання капіталізації є інтеграль-
ним критерієм оцінки ефективності роботи господарських струк-
тур і сприяє підвищенню ринкової вартості, фінансової стійкості, 
доходів акціонерів та інвестиційній привабливості. У силу зазна-
чених причин метою діяльності бізнес-структур стає нарощування 
капіталізації, що потребує визначення методів розвитку та забез-
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печення цього процесу з урахуванням національних особливостей 
ведення бізнесу [24]. 

Різноманіття підходів до капіталізації підприємств може бу-
ти зведене до розуміння її у таких сенсах [25, с. 85]: 

1) процес залучення ресурсів у ринковий обіг і створення 
вартості, здатної приносити додаткову вартість; 

2) як переведення частини знов створеної вартості в капітал, 
тобто у вартість, що приносить додаткову вартість; 

3) як оцінку вартості підприємства, бізнесу. 
Дана систематизація знань про процеси створення доданої 

вартості у сучасних умовах потребує розгляду капіталізації під- 
приємств в управлінському, економічному, фінансовому, податко-
вому, обліковому аспектах. 

Слід виділяти такі форми капіталізації підприємства, залеж-
но від формування механізмів її нарощування: реальну; нематері- 
альну; фіктивну (або ринкову) (рис. 2.2). 

У сучасних умовах розвиток обумовлюють не тільки еконо-
мічні, але і фактори інших сфер суспільного життя: політична ста-
більність, розвиток науки, культури, розвиненість ринкових інсти-
тутів, дотримання законодавства і т.ін.  

А.М. Олейник слушно зауважує, що довгострокове економі-
чне зростання є функцією від певних інституціональних і органі-
заційних умов (інституціональних і організаційних інновацій), що 
створюють стимули для інноваційної діяльності. Якщо керуватися 
інституціональною теорією розвитку, відзначає він, необхідно до-
тримуватися таких умов: урахування всієї сукупності суб'єктів, чиї 
дії здатні викликати довгострокове зростання; врахування інститу-
ціональних умов, у яких діють суб'єкти довгострокового розвитку. 
Аналіз тих випадків, коли інституціональні умови обмежують ді- 
яльність новаторів, а коли, навпаки, стимулюють [27, с. 389]. 

Отже, важливим є вплив зміни інституціонального середо-
вища на розвиток підприємств та забезпечення їх капіталізації 
(зміни формальних і неформальних умов господарської діяльності: 
відносин власності; формування нових організацій ринкового ти-
пу: комерційних банків, товарних і фондових бірж, інвестиційних 
фондів тощо; створення нової системи управління національною 
економікою), оскільки вони сприяють забезпеченню умов госпо-
дарювання. 
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Рис. 2.2. Характеристика форм капіталізації підприємств  
[26, с. 80] 
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них норм і неформальних обмежень, що утворюють базис для ви-
робництва, обміну, розподілу і споживання [28, с. 5; 29, с. 201-202; 
30, с. 85; 31, с. 97]. Інституціональне середовище охоплює усі сфе-
ри суспільного життя – економічну, науково-технічну, інновацій-
ну, соціальну та інші, створює фундамент розвитку економіки та 
суспільства. Засновник інституціоналізму Т. Веблен [32, c. 201] 
зазначав, що розвиток інститутів є розвитком суспільства. Отже, 
спільна діяльність людей упорядкована зовнішніми нормами чи 
інститутами, що постійно змінюються. 

Інституціональне  середовище є сукупністю стійких форма-
льних і неформальних норм (інститутів), обмежень, що існують у 
суспільстві (формальні: конституція, закони, укази, нормативні 
акти і т.ін.; неформальні: культура, звичаї, традиції, менталітет, 
інститут корупції тощо; інші рамки поведінки).  

В економічній енциклопедії [33, с. 659] зазначено, що ін-
ституціональні зміни – це безперервний процес кількісно-якісних 
і сутнісних змін та перетворень різних соціальних і економічних 
інститутів. До таких інститутів належать конкуренція, монополії, 
держава, профспілки, податки, сталий спосіб мислення, юридичні 
норми, правила, постанови, права окремих соціальних верств і 
груп, система відносин між господарюючими суб’єктами та ін. 

Зміна інститутів є основою інституціональних змін, функці-
онування підприємств, формування мотивації до розвитку та за-
безпечення капіталізації. Необхідність зміни формальних і нефор-
мальних норм і правил, що не відповідають сучасним суспільним 
відносинам та відносинам суб’єктів господарювання, обумовлена 
тим, що проблеми, пов’язані з ними, можуть не тільки ускладню-
ватися, але і виходити за правові рамки, створюючи низку нефор-
мальних правил, що виражають інтереси окремих груп. Саме зміна 
і закріплення  формальних правил і норм сприяє легалізації проце-
дур, необхідних для розвитку підприємств, зміни економічних, 
соціальних та інших відносин, створення основи для взаємодії 
економічних агентів. 

Проблематику інституціональної економічної теорії дослі-
джують такі науковці, як Т. Веблен, Н.Брюховецька, В. Вишнев-
ський, В. Дементьєв, Г. Клейнер, Р. Коуз, Д. Львов, Д. Норт, 
Р. Нурєєв, А. Олейник, В. Тамбовцев, Дж. Ходжсон, А. Шаститко 
та ін. Так, один із напрямів даної теорії – неоінституціоналізм – 
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бере за основу проблему мотивації людської поведінки, у її рамках 
розглядається безпосередньо процес прийняття рішень, його умо-
ви й передумови. У цьому зв'язку великого значення набувають 
норми і правила поведінки людей, суб’єктів господарювання, ін-
ших економічних агентів, правила, механізми і методи забезпе-
чення розвитку і капіталізації підприємств, сформовані у суспіль- 
стві. Зміна інститутів, норм і правил є основою інституціональних 
трансформацій та формування відповідних мотивацій.  

Серед головних напрямів взаємозалежності інститутів і еко-
номічного розвитку виділяють такі: 1) Ефективні (якісні, розвине-
ні) інститути є основною причиною успішного економічного роз-
витку (Acemoglu, Johnson and Robinson, 2005; Acemoglu and 
Robinson, 2012); 2) Згідно з альтернативною точкою зору хороші 
(ефективні) інститути виникають тільки у суспільствах, що досяг-
ли певного рівня добробуту, який виявляється в достатньому на-
копиченні людського капіталу (Glaeser, La Porta, Lopez-de-Silanes 
and Shleifer, 2004) [34, с. 38]. 

С.Г. Кірдіна, яка вивчає теорію інституціональних матриць, 
пропонує розділяти інститути на базові та інституціональні форми. 
Базові інститути в теорії інституціональних матриць розглядають-
ся як історично стійкі соціальні відносини, що складаються в ході 
взаємодії соціальних груп з навколишнім середовищем і між со-
бою, що дозволяють їм спільно виживати і розвиватися в даних 
умовах (це економічні, політичні, ідеологічні інститути) [35]. Вони 
«задают наиболее общие характеристики социальных ситуаций, 
определяют направленность коллективных и индивидуальных че-
ловеческих действий» [36, с. 81].  

В інших сучасних теоріях соціологічного і економічного ін-
ституціоналізму переважно увагу приділяють суб’єктній стороні 
інститутів, можливостям їх конструювання та цілеспрямованого 
формування, тобто інститути виступають як інституціональні фор-
ми [37]. «В отличие от базовых институтов, сохраняющих свое 
содержание, институциональные формы мобильны, пластичны, 
изменчивы. Они представляют собой конкретные установленные 
образцы, способы, организации, в которых проявляется порядок 
взаимодействия социальных субъектов. К ним можно отнести за-
конодательные акты, системы организации труда, формы хозяйст-
венных связей, политические процедуры и т.п. Институциональ-
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ные формы – это прямое или опосредованное внешнее выражение 
базовых институтов, задающих социетальную природу общества» 
[36, с. 82]. 

Якщо інституційна матриця – це «сформировавшийся есте-
ственным путем, а не в результате преднамеренной спланирован-
ной деятельности, комплекс институтов, обеспечивающий выжи-
вание масс людей государства в тех внешних условиях, в которых 
они оказались» та вона «инвариантна относительно действий лю-
дей, хотя проявляется в различных, постоянно развиваемых в ходе 
человеческой деятельности, институциональных формах, обуслов-
ленных культурным и историческим контекстом» [36, с. 85], – як 
зазначає С. Г. Кірдіна. То у питанні розвитку підприємств і забез-
печення капіталізації підприємств слід все-таки більше уваги при-
діляти інститутам як інституціональним формам, оскільки вони є 
більш мобільними та змінними, що дозволяє трансформувати їх з 
урахуванням сучасних вимог суспільного розвитку, створюючи 
певні умови взаємодії суб’єктів господарювання, суб’єктів інших 
секторів економіки та інших стейкхолдерів. Використання теорії 
інституціональних матриць доцільно для аналізу еволюції країн та 
дозволяє враховувати значимість історично сформованих базових 
інститутів. 

Найважливішими інституціональними загрозами функціону-
вання підприємств на сьогоднішній день в Україні науковці Наці-
онального інституту стратегічних досліджень вважають такі [37,  
с. 28]: 

процедурну переобтяженість економічної діяльності (ін-
ституції). «Надмірна кількість адміністративних процедур не ли-
ше у податковому звітуванні, але й загалом у процесі ведення біз-
несу стримує процес організації підприємницької діяльності. 
Складна виробнича діяльність (особливо на початковому етапі 
створення підприємства) стає обтяжливою навіть за умови віднос-
но низьких податкових чи інших зобов’язань підприємства»; 

ресурсоємність організації підприємства (трансформаційні 
видатки). «Кожен етап підприємницької діяльності – від реєстра-
ції підприємства та укладання комерційних угод до ліквідації – 
супроводжується часовими витратами, більшими порівняно з ви-
сокорозвиненими країнами (ОЕСР) та країнами регіону (Східної 
Європи й Центральної Азії) у 2-4 рази. Тобто що більше часу ви-
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трачається підприємцями на супутні організаційні та процедурні 
дії, то вищими стають їхні витрати для виходу на бажаний для них 
ринок. Таким чином, зростання фактичних витрат на організаційну 
підготовку до ведення підприємницької діяльності чи початку но-
вого напряму господарювання для вже функціонуючого підприєм-
ства провокує появу й поширення на ринку найменш витратних і з 
найменшими ризиками функціонування форм (малі чи одноосібні) 
і сфер (торгівля, посередництво) підприємництва»; 

стійкість тіньових механізмів (трансакційні видатки). 
«Функціонування неформальних механізмів взаємодії в господар- 
стві країни пов’язується з намаганнями економічних агентів міні-
мізувати існуючі видатки на реалізацію офіційних процедур і на-
бути певних переваг при виникненні комерційних суперечок. То-
му, враховуючи перестороги щодо корупції у суспільстві, пошук 
способів неформального уникнення платежів у вітчизняній еконо-
мічній практиці вважається прийнятним і закономірним. Це сприяє 
закріпленню неформальних міжособистісних комерційних (персо-
ніфікованих) зв’язків і механізмів, що на них побудовані». 

Подолання даних перешкод вимагає розв’язання низки ін-
ституціональних проблем в економіці України, що включають ін-
ституціональні загрози, ризики та інерційні тенденції в розвитку 
економіки: 

міжособистісний характер підприємницьких зв’язків (кон- 
трактів); 

регуляторну переобтяженість ведення господарської діяль-
ності; 

дискримінацію в економічній діяльності як основу конку- 
ренції на внутрішньому ринку [38, с. 44-48]. 

Російські науковці В.В. Вольчик і В.В. Кот справедливо за-
значають, що «поскольку институты можно считать сходными по 
своей природе с физическими технологиями, следовательно, они 
могут быть идентифицированы как социальные технологии» [34,  
с. 40]. 

Таким чином, фактори інституціональних змін впливають не 
тільки на розвиток економіки, але і на забезпечення довгостроко-
вого розвитку і капіталізації підприємств за рахунок створення 
відповідних умов. Тому розвиток вітчизняних підприємств пови-
нен ґрунтуватися не тільки на широкому застосуванні нових тех-
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нологій, інновацій, знань, раціонального використання ресурсів, 
але і врахуванні інституціональних факторів, формуванні нового 
сприятливого інституціонального середовища, використанні всієї 
сукупності суб’єктів та умов, здатних забезпечувати довгостроко-
ве зростання. 

Г. Клейнер виділяє три аспекти ролі підприємства в інститу-
ціональному процесі [39]:  

роль генератора і розповсюджувача виробничих інститутів 
та угод. Полягає в тому, що діяльність підприємств сама по собі 
породжує такі необхідні для повноцінності інституціональної 
структури економіки бінарні і групові відносини, як відносини 
«принципал – агент», «працедавець – працівник», «працівник – 
колектив», «працівник – працівник», «постачальник – покупець», 
«представник постачальника – представник покупця» і багато ін-
ших, зокрема різноманітні спеціалізовані ергономічні і техноло- 
гічні інститути. Ці інститути розповсюджуються на інші організа-
ції як у результаті кадрової міграції, так і унаслідок обміну інфор-
мацією і когнітивної діяльності підприємств; 

роль інкубатора інститутів. Соціально-економічні інститу-
ти, як і інші утворення соціально-економічного характеру, мають 
життєві цикли з характерними стадіями зародження, розвитку, ста-
гнації, ослаблення і зникнення (ліквідації). Протікання і зміна ста-
дій цих циклів залежать від різних причин. Проте для стадії почат-
кового розвитку інститутів характерний особливий «експеримен-
тально-модельний» етап, який відображає процес розгортання ін-
ституту у відносно малому соціальному обсязі. Для переважної 
більшості інститутів такими сферами експериментального розвит-
ку є сім'я і підприємство як базисні форми організації спільного 
функціонування індивідів. Соціальні норми отримують повноцінні 
«права» інститутів тільки тоді, коли вони проходять успішну  
апробацію на рівні сім'ї, а соціально-економічні – на рівні підпри-
ємств; 

роль індивідуального інституціонального інтегратора (мова 
йде про залучення індивідів до складу носія даної норми). Роль під-
приємства як організації, що інтегрує індивіда в інституціональні 
відносини, обумовлена тим, що саме у процесі роботи на підпри-
ємстві у процесі колективної цілеспрямованої діяльності індивід 
проходить ряд необхідних ступенів у соціальному розвитку, перш 
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за все – соціалізації та інституціоналізації. Останнє дозволяє пра-
цівникові увійти до співтовариства носіїв різних інститутів, що 
функціонують у рамках підприємства. Робота на підприємстві  
формує основи поведінки особи у виробничій структурі, тому під-
приємство виступає як «інститут інституціоналізації» працівника. 

Отже, підприємство має в інституціональному процесі ролі 
генератора і розповсюджувача виробничих інститутів, інкубатора 
інститутів та індивідуального інституціонального інтегратора, що 
потребує у процесі розвитку і забезпечення капіталізації підпри-
ємств використання відповідних механізмів, методів та інструмен-
тів управління. 

Управління розвитком і капіталізацією підприємств має 
здійснюватися в рамках цілеспрямованої програми дій, розрахова-
ної на перспективу, – концепції управління. «Розроблена в рамках 
науково-дослідної роботи Інституту економіки промисловості 
НАН України (2009-2012 рр.) концепція (рис. 2.3) містить форму-
лювання цілей, принципів, функцій, механізмів, методів, інстру- 
ментів досягнення цілей, результат, суб'єкти, об'єкти управління. 
Відмітною особливістю даної концепції є те, що в ній виявлено 
державні і суспільні бар'єри на шляху забезпечення капіталізації, 
обґрунтовано перелік ініціаторів капіталізації – осіб, що зацікав-
лені у збільшенні ринкової ціни підприємства і підвищенні його 
конкурентоспроможності» [40, с. 220]. 

Викладене вище та розроблена раніше концепція дозволяють 
виділити такі концептуальні положення розвитку і капіталізації 
підприємств. 

Розвиток підприємств – це процес цілеспрямованої, незво- 
ротної зміни підприємства (революційної чи еволюційної) у прос-
торі та часі, його структури і функцій шляхом взаємодії чинників 
внутрішнього і зовнішнього середовища, що може приводити до 
поліпшення, погіршення або врівноваження якісного і кількісного 
стану підприємства. Залежно від напрямів розвиток може бути 
прогресивним (мати висхідний характер) і регресивним (мати де-
структивний вплив) на результати діяльності підприємства; 

Капіталізація підприємства – це, по-перше, процес залучення 
ресурсів у ринковий обіг і створення вартості, здатної приносити 
додаткову вартість; по-друге, переведення частини знов створеної 
вартості в капітал (у вартість, що приносить додаткову вартість); 
по-третє, оцінка вартості підприємства, бізнесу. 
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Розвиток підприємств і забезпечення капіталізації з ураху-
ванням інституціональних змін спрямовані на якісні прогресивні 
зміни існуючих інституціональних форм, оновлення принципів 
функціонування, здійснення економічних, соціальних та техноло-
гічних перетворень, спрямованих на модернізацію виробництва, 
інноваційний розвиток, зростання випуску нової конкурентоспро-
можної продукції, підвищення конкурентоспроможності, зростан-
ня ринкової ціни підприємства, стабілізацію економічної діяльнос-
ті. 

Розвиток відбувається в результаті зміни умов і факторів. 
Тому необхідним є усвідомлення внутрішніх і зовнішніх загроз 
стабілізації економічної діяльності підприємства. Доцільно вико-
ристовувати економічні, соціальні та інституціональні методи роз-
витку підприємств і поглиблення процесів їх капіталізації – сукуп-
ність етапів підготовки та прийняття рішень щодо капіталізації, 
способи їх реалізації промисловими підприємствами, засоби, ін-
струменти, механізми адаптації підприємств до нестабільного ін-
ституціонального середовища. 

Кожне окреме підприємство згідно із галуззю, життєвим  
циклом, зовнішніми і внутрішніми чинниками та властивостями 
підприємства як системи має вибрати свій власний напрямок роз-
витку та забезпечення капіталізації. Серед методів розвитку та за-
безпечення капіталізації слід виділити такі: 

методи законодавчого та адміністративного управління й ре-
гулювання капіталізації і соціалізації підприємств; 

методи підвищення прозорості діяльності підприємств та пе-
рехід на міжнародні стандарти фінансової звітності; 

методи формування інвестиційних ресурсів підприємств, у 
тому числі залучення на фінансових ринках; 

формування та використання інтелектуального, людського, 
соціального капіталу підприємств; 

соціальна політика та соціальна  відповідальність бізнесу; 
мотивація праці власників, менеджменту та працівників. 
Головним ініціатором інституціональних змін є людина.  

Тому суб’єктами прийняття управлінських рішень щодо зміни 
умов та факторів є власники, акціонери; топ-менеджмент (наймані 
із числа акціонерів); керівні органи; юридичні і фізичні особи;  
афільовані структури; сторонні інвестори; органи державного, ре-
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гіонального управління, місцевого управління; трудовий колектив; 
місцеві територіальні громади; науково-технічні і творчі організа-
ції, підприємства; інші стейкхолдери.  

Проведені дослідження дозволяють зробити такі висновки. 
1. В Україні розвиток підприємств промисловості має доста-

тньо широкий перелік проблем, що пов’язані не тільки із впливом 
внутрішніх і зовнішніх економічних та соціальних факторів, але і 
факторів інституціональних (формальних і неформальних).  

Під розвитком підприємства слід розуміти процес цілеспря-
мованої, незворотної зміни підприємства (революційної чи еволю-
ційної) у просторі та часі, його структури і функцій шляхом взає-
модії чинників внутрішнього й зовнішнього середовища, що може 
приводити до поліпшення, погіршення або врівноваження якісного 
і кількісного стану підприємства. Залежно від напрямів розвиток 
може бути як прогресивним і мати висхідний характер, так і регре-
сивним – мати деструктивний вплив на результати діяльності під-
приємства. 

Розвиток багато в чому залежить від стадії, на якій знаходиться 
підприємство, підпорядковується дії законів природи, суспільства та 
управління, функціонування і розвитку. Виявлення внутрішніх та  
зовнішніх факторів, що впливають на розвиток, дозволяє підприєм- 
ству формувати власну політику управління, визначати методи, ін-
струменти, механізми управління. У сучасних умовах необхідним є 
пошук шляхів використання потенційних можливостей ринку, 
врахування всіх факторів і умов з метою реалізації економічних 
інтересів підприємства і його розвитку, забезпечення ефективного 
функціонування підприємства і прибутковості. 

2. Одним із напрямів розвитку та ефективності роботи під- 
приємств є зростання капіталізації. Фактори інституціональних 
змін впливають не тільки на розвиток економіки, але й на забезпе-
чення довгострокового розвитку і капіталізації підприємств за ра-
хунок створення відповідних умов. Зважаючи на те що підприємс-
тво відіграє в інституціональному процесі ролі генератора і розпо-
всюджувача виробничих інститутів, інкубатора інститутів та інди-
відуального інституціонального інтегратора, розвиток вітчизняних 
підприємств повинен ґрунтуватися не тільки на широкому засто-
суванні нових технологій, інновацій, знань, раціонального викори-
стання ресурсів, але і врахуванні інституціональних факторів, фор-
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муванні нового сприятливого інституціонального середовища, ви-
користанні всієї сукупності суб’єктів та умов, здатних забезпечу-
вати довгострокове зростання (зокрема, політичну стабільність, 
розвиток науки, культури, розвиненість ринкових інститутів, до-
тримання законодавства і т.ін.). 

3. Розвиток підприємств потребує комплексу системних ме-
ханізмів, інструментів, використання фінансово-економічних, ви-
робничих (методи забезпечення реальної капіталізації за рахунок 
нарощування обсягів виробництва, інноваційного і технічного 
оновлення), соціальних та інституціональних методів розвитку 
підприємств і поглиблення процесів їх капіталізації.  

Основними шляхами розвитку підприємств та забезпечення 
капіталізації слід виділити такі: 

створення сприятливих умов, у тому числі інституціональ-
них, для розвитку промислових підприємств; 

законодавче та адміністративне управління й регулювання 
капіталізації і соціалізації підприємств; 

підвищення прозорості діяльності підприємств та перехід на 
міжнародні стандарти фінансової звітності; 

формування інвестиційних ресурсів підприємств, у тому  
числі залучення на фінансових ринках; 

формування та використання інтелектуального, людського, 
соціального капіталу підприємств; 

соціальна політика та соціальна відповідальність бізнесу; 
мотивація праці власників, менеджменту та працівників. 
 
 
2.3. Фінансове забезпечення капіталізації промислових  

 підприємств в умовах інституціональних  
 перетворень 

 
Трансформація систем організації торгівлі цінними папера-

ми, ключовим елементом яких є фондові біржі, стала однією з ви-
значальних тенденцій сучасного етапу глобалізації фінансових  
ринків. Результатом такої трансформації є підвищення ефективно-
сті фондового ринку, яке проявляється насамперед у зниженні 
трансакційних витрат, підвищенні рівня ліквідності та вдоскона-
ленні процесу ціноутворення, що у свою чергу забезпечує зрос-
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тання ролі фондового ринку в регулюванні фінансових потоків 
економічних систем ринкового типу. 

Ефективне залучення інвестицій через інструменти фондо-
вого ринку сприяє зростанню капіталізації вітчизняних підпри-
ємств. Так, у 2014 р. обсяг залучених інвестицій в економіку Укра-
їни через інструменти фондового ринку збільшився на 76,06 млрд 
грн порівняно з 2013 р. і становив 217,25 млрд грн [42].  

Емісія цінних паперів дозволяє підприємствам промисловос-
ті залучати значні обсяги капіталу для реалізації інвестиційних 
проектів, що сприяє їх капіталізації. Однак аналіз акціонування 
підприємств в Україні свідчить про нестабільну динаміку емісій у 
періоді, що аналізується. До того ж на акції промислових підпри-
ємств приходиться незначна частка емісій, динаміка якої має тен-
денцію до зменшення (табл. 2.8). 

 
Таблиця 2.8  

Зареєстровані емісії акцій підприємств України в 2011-2014 рр.* 
Показник 2011 2012 2013 2014 

Загальний обсяг зареєс-
трованих випусків ак-
цій, млрд грн 

58,16 15,84 64,54 145, 20 

Акції промислових під-
приємств, % від загаль-
ного обсягу 

7,7 24,00 13,6 0,7 

 
* За даними річних звітів НКЦПФР за 2011-2014 рр. 
 
У 2011 та 2013 рр. вагома питома вага емісій акцій прийшла-

ся на фінансовий сектор економіки (66,7 та 50,3% відповідно), у 
2014 р. найбільші обсяги випусків акцій (73%) належали емітен-
там, основними видами діяльності яких були професійна, наукова 
та технічна діяльність.   

Оскільки випуск акцій банківськими організаціями відбува-
ється для поповнення статутного капіталу, можна припустити, що 
отримані кошти спрямовують в основному на поповнення оборот-
ного капіталу для здійснення кредитних операцій. Таким чином, 
емісія акцій на сьогодні є тільки опосередкованим інструментом 
забезпечення капіталізації підприємств в Україні шляхом надання 
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банківських кредитів для формування інвестиційних ресурсів еко-
номіки.  

За підсумками 2014 р. обсяг торгів акціями на біржовому 
ринку зменшився майже у два рази порівняно з 2013 р. та становив 
24,46 млрд грн [43]. За оцінками експертів, розвиток організацій-
ного фондового ринку в країнах пострадянського простру відбува-
ється більш швидкими темпами. Українське ж законодавство,  
особливо стосовно корпоративного управління, є застарілим. На-
приклад, багато українських компаній узагалі не проводять аудиту 
(не кажучи вже про аудит за міжнародними стандартами) і ведуть 
подвійну бухгалтерію. Українське законодавство не має інстру- 
ментів, щоб змусити навіть публічні компанії звітувати про свої 
результати.  

Проте вже вживаються заходи щодо спрощення виходу укра-
їнських підприємств на міжнародний фондовий ринок. У серпні 
2013 р. набрало чинності Рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку (НКЦПРФР) «Про затвердження По-
рядку надання дозволу на розміщення та/або обіг цінних паперів 
українських емітентів за межами України», який містить такі особ-
ливості [44]: 

скасовано обмеження щодо мінімального розміру статутного 
капіталу емітента, який планує розміщення цінних паперів за ме-
жами України; 

максимальна частка акцій емітента, яка може бути розміще-
на за межами України, від загальної кількості акцій збільшена з 25 
до 75%; 

строк прийняття рішення про надання дозволу на розміщен-
ня / обіг цінних паперів за межами України зменшено з 45 до 30 
днів. 

 Таким чином, на сьогодні ще не створено об’єктивних умов 
та стимулів для виходу вітчизняних підприємств на міжнародний 
фондовий ринок. Ресурси для бізнесу є дорогими, а фондовий ри-
нок розвивається, коли вартість ресурсів низька.  Акціонерні това-
риства, що з’явилися в Україні переважно шляхом роздержавлен-
ня, не зацікавлені в розкритті інформації, прозорій діяльності. 
Слабка і дорога система захисту прав та інтересів інвесторів, висо-
кі трансакційні витрати, що виникають через конфлікти інтересів 
власників бізнесу, використання акцій переважно як інструменту 
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перерозподілу власності, а не перерозподілу фінансового капіталу 
стримують задіяння механізму фондового ринку у формуванні ін-
вестиційних ресурсів та забезпеченні капіталізації підприємств.  

У зв’язку із цим потребує більш глибокого аналізу визна-
чення впливу інституціонального середовища, у якому функціо-
нують підприємства реального сектору економіки, на їх здатність 
до залучення капіталу шляхом виходу на фондовий ринок. 

З цією метою проведено порівняну характеристику інститу-
ціонального середовища, у якому підприємства здійснюють свою 
діяльність щодо залучення капіталу шляхом випуску пайових та 
позикових цінних паперів, визначено переваги та недоліки кожної 
із цих форм.     

Залучення капіталу підприємством шляхом емісії простих 
акцій. До переваг такої форми фінансування належить: можливість 
мобілізації великого капіталу; відсутність зворотного грошового 
потоку за основною сумою власного капіталу; відсутність фіксо-
ваних зобов'язань із виплати дивідендів1; відсутність необхідності 
надання забезпечення. 

Недоліки цієї форми залучення капіталу полягають у частко-
вій втраті контролю над діяльністю підприємства, крім того: диві-
денди виплачуються з чистого прибутку, тобто включаються до 
оподатковуваного доходу (не включаються у валові витрати); не-
обхідність оплати послуг андеррайтера; обов'язкові витрати на ор-
ганізацію випуску акцій; складність в організації випуску і «роз- 
тягнутість» у часі (2-6 місяців з моменту рішення про випуск до 
моменту розміщення).  

До переваг залучення підприємствами позикового капіталу 
відносять: 

достатньо широкі можливості залучення, особливо за раху-
нок високого кредитного рейтингу підприємства, за наявності за-
стави чи гарантії поручителя; 

забезпечення зростання фінансового потенціалу підприємст-
ва за необхідності суттєвого розширення його активів і підвищен-
ня темпів збільшення обсягу його господарської діяльності; 

можливість генерувати приріст фінансової рентабельності. 
 

                                                           
1 Згідно з обмеженнями законодавства. 
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Недоліками використання позикового капіталу є: 
підвищення ризику зниження фінансової стійкості і втрати 

платоспроможності; 
активи, які сформовані за рахунок позикового капіталу, 

створюють меншу норму прибутку на суму позикового процента, 
що виплачується в усіх його формах (банківський та лізинговий 
процент, купонний процент за облігаціями, вексельний процент за 
товарний кредит); 

висока вартість залучення позикового капіталу – гарантії 
страхових компаній, банків або інших господарських суб’єктів на-
даються, як правило, на платній основі. 

Таким чином, підприємство, яке використовує позиковий капі-
тал, має більш високий фінансовий потенціал розвитку і можливості 
приросту фінансової рентабельності, але при цьому більшою мірою 
присутній фінансовий ризик. До того ж емітувати акції можуть тільки 
акціонерні товариства. Для суб’єктів господарювання інших форм  
власності існує тільки один прийнятний спосіб залучення капіталу на 
фондовому ринку – емісія облігацій.  

Випуск корпоративних облігацій є для підприємств альтер-
нативою банківському кредитуванню (табл. 2.9). Емітуючи обліга-
ції, підприємство-позичальник може залучити капітал на тих же 
умовах, що і при банківському кредитуванні, але з певними пере-
вагами для себе. Це дозволяє не тільки залучити додатковий капі-
тал для розвитку підприємства, але й підвищити ринкову вартість 
підприємства, здобути новий статус.  

 
Таблиця 2.9  

Порівняльна характеристика переваг та недоліків методів  
залучення позикового капіталу підприємств 

Переваги  Недоліки 
1 2 

Банківський кредит  
можливість швидкого залучення капіталу, що у 
більшості випадків є підставою для прийняття 
рішення на користь банківського кредитування  
 

обсяг залученого капіталу під-
приємства і процентну ставку 
за кредитом встановлює банк;  
вплив банку на діяльність під-
приємства; 
право на отримання банком 
конфіденційної інформації 
підприємства;  
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Закінчення табл. 2.9 
1 2 
 цільове використання кредит-

них ресурсів жорстко регла-
ментовано;  
обов'язкове забезпечення бан-
ківського кредиту 

Випуск облігаційної позики 
самостійне визначення відсотка за використання 
кредитних ресурсів, термінів, умов обігу та пога-
шення позики;  
напрями використання залученого капіталу вста-
новлюються підприємством самостійно, а обсяг – 
шляхом попиту на фондовому ринку1;  
відсутність зобов'язань розголошувати конфіден-
ційну інформацію та контролю кредиторів над 
діяльністю підприємства;  
можливість управління обсягом боргу шляхом 
покупки випущених облігацій на вторинному 
ринку;  
залучені за облігаціями кошти не включаються до 
валового доходу підприємства, а відсоткові ви-
плати включаються до валових витрат;  
можливість звернутися до широкого кола креди-
торів (покупців облігацій), у т.ч. інституціональ-
них інвесторів (недержавних пенсійних фондів, 
страхових компаній, інвестиційних фондів), що 
мають «довгі» пасиви і можливість надавати дов-
гострокові ресурси. Таким чином, виникає конку-
ренція кредиторів, що дозволить підприємству у 
майбутньому знизити вартість ресурсів  

низький рівень попиту на об-
лігації з боку інвесторів порів-
няно з іншими формами інвес-
тування; 
високі вимоги до позичальни-
ка;  
висока  вартість послуг андер-
райтера;  
висока вартість та довга про-
цедура залучення: 
обов'язкові витрати на органі-
зацію випуску облігацій;  
витрати на послуги андеррай-
тера, якщо підприємство 
приймає рішення щодо вико-
ристання його послуг;  
складність в організації випус-
ку і «розтягнутість» у часі (2-6 
місяців з моменту рішення про 
випуск до моменту розміщен-
ня) 

публічність процедури випуску та обігу облігацій 
сприяє підвищенню кредитного рейтингу підпри-
ємства, а своєчасність виплат – зростанню надій-
ності його боргових цінних паперів, що у пода-
льшому створює передумови для зниження варто-
сті позик як для нових випусків облігацій, так і за 
іншими джерелами фінансування; 
гарантоване розміщення (на весь випуск або його 
частину) андеррайтером облігацій підприємства, 
що випускаються, а також зобов'язання повного 
або часткового викупу нереалізованих цінних 
паперів за фіксованою ціною 

 

                                                           
1 Згідно з обмеженнями законодавства (в Україні – ст. 8 Закону 

України «Про цінні папери та фондовий ринок») при відкритому розміщенні. 
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Як свідчать експерти, нестабільність сьогоднішніх економі-
чних умов змушує нові підприємства відкладати вихід на біржу. 
Власники публічних компаній при повторних запозиченнях теж 
мають проблеми, оскільки в умовах нестабільності світової еконо-
міки міжнародні інвестори скорочують вкладення в ризиковані 
активи. Всі інвестори спостерігають за корпоративними новинами 
і показниками, і чим вони краще, тим вище вартість облігацій не-
залежно від місця розташування компанії. 

Результати аналізу процедури виходу підприємства на фон-
довий ринок дозволили виділити таку послідовність дій при роз-
міщенні та погашенні облігацій (рис. 2.4): 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.4. Етапи випуску, розміщення та погашення  

облігаційної позики 
 

Перший етап (прийняття рішення про залучення облігацій-
ної позики) передбачає: визначення мети випуску облігацій; оцін-

ЕТАП 2. Ухвалення рішення про випуск облігацій

ЕТАП 4. Сплата державного мита до місцевого бюджету 

ЕТАП 1. Підготовка рішення про випуск облігаційної позики

ЕТАП 3. Проведення аудиторської перевірки та отримання висновку

ЕТАПИ 5, 6. Підготовка та подання пакета документів для реєстрації випуску 
та інформації про емісію облігацій в НКЦПФР 

ЕТАП 11. Погашення (викуп) облігацій, закриття випуску

ЕТАП 8. Публікація оголошення про емісію облігацій в офіційному виданні

ЕТАП 7. Реєстрація випуску та інформації про емісію облігацій у НКЦПФР, 
отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій 

ЕТАП 9. Первинний продаж випуску облігацій

ЕТАП 10. Організація вторинного ринку, купонні виплати, інформаційна підтримка

ЕТАП 12. Підготовка і подання до НКЦПФР звіту про результати погашення облігацій
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ку кредитоспроможності емітента; аналіз потенційного попиту на 
облігації емітента (маркетинг); структурування позики – визна-
чення параметрів емісії облігацій: обсяг емісії, термін, тип купона, 
можливість дострокового викупу, графік виплати відсотків; вибір 
порядку розміщення випуску (відкритий чи закритий); вибір тор-
говельного майданчика для розміщення випуску (ПФТС, Україн-
ська біржа тощо). 

Щодо другого етапу, то згідно із законодавством України 
рішення про випуск облігацій приймається відповідним органом 
емітента й оформляється протоколом, у якому обов’язково повинні 
зазначатися: офіційна назва емітента облігацій та його місцепере-
бування; відомості про статутний фонд, господарську діяльність і 
службових осіб емітента; найменування контролюючого органу 
(аудиторської фірми); дані про розміщення раніше випущених 
цінних паперів; мету випуску і вид облігацій (іменні чи на 
пред’явника); загальна сума емісії, кількість і номінальна вартість 
облігацій; кількість учасників голосування; порядок випуску облі-
гацій та виплати доходів по них; строки повернення коштів при 
відмові від випуску облігацій; строки продажу відповідних товарів 
або надання послуг по цільових облігаціях; порядок повідомлення 
про випуск та розміщення облігацій; порядок оплати облігацій. 
Протокол, крім того, може містити й інші відомості щодо випуску 
облігацій. 

Третій етап включає проведення аудиторської перевірки та 
отримання висновку аудиторської перевірки.  

Четвертий етап – сплата державного мита до місцевого бю-
джету в розмірі 0,1% загальної номінальної вартості облігацій.  

П’ятий етап включає підготовку пакета документів для ре-
єстрації випуску та інформації про емісію облігацій у НКЦПФР.  

Шостий етап – подання пакета документів для реєстрації ви-
пуску та інформації про емісію облігацій до НКЦПФР. 

Сьомий етап підготовки випуску облігаційної позики – ре-
єстрація випуску та інформації про емісію облігацій у НКЦПФР, а 
також отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.  

Восьмий етап – очікується публікація оголошення про емі-
сію облігацій в офіційному виданні.  

На дев’ятому етапі відбувається розміщення (первинний 
продаж) облігацій, що передбачає такі кроки: проведення компле-
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ксу заходів щодо презентації випуску облігацій (підготовка та роз-
повсюдження інвестиційного меморандуму, проведення road-
show – індивідуальних зустрічей із потенційними інвесторами; 
підготовка і подання документів до Національного депозитарію 
України для присвоєння міжнародного ідентифікаційного номера 
(коду) облігаціям цієї емісії; організація друкування бланків сер-
тифікатів цінних паперів, якщо облігації випускаються в докумен-
тарній формі, або депонування глобального сертифіката в депози-
тарії (ВАТ «МФС»), якщо облігації випускаються у бездокумента-
рній формі; включення облігацій у лістинг фондових бірж та/або 
ПФТС; первинне розміщення облігацій серед інвесторів, укладан-
ня угод купівлі-продажу облігацій. 

Десятий та одинадцятий етапи включають організацію вто-
ринного ринку, здійснення купонних виплат, інформаційну під- 
тримку, а також погашення (викуп) облігацій та закриття випуску. 

Дванадцятий етап – підготовка і подання до НКЦПФР звіту 
про результати погашення облігацій. 

На основі вищезазначеного, відповідно до Закону України 
«Про цінні папери та фондовий ринок» [45], розроблено алгоритм 
визначення послідовності дій при випуску облігацій на фондовому 
ринку (рис. 2.5). 

Що стосується витрат підприємства, то вони визначені етапами 
випуску та розміщення облігаційної позики, що було зазначено вище. 
Орієнтовні витрати підприємства-емітента при випуску та розміщен-
ні облігаційної позики складаються з оплати держмита – 0,1% номі-
нальної суми емісії, але не більше 5-кратного розміру заробітної пла-
ти (для відкритого випуску); витрат на публікацію інформації про 
емісію – від $500; оплати послуг депозитарію та аудитору; витрат на 
оплату послуг банку/компанії – торговця цінними паперами, а також 
послуг із супроводу випуску облігацій. Результати аналізу ринку по- 
слуг брокерських компаній («Таск») дають можливість представити 
середньостатистичні ціни на випуск і розміщення облігацій на сучас-
ному фондовому ринку України (табл. 2.10). 

Таким чином, вартість залучення коштів підприємства із ви-
користанням облігаційної позики, крім прямих витрат на виплату 
винагороди за можливість використання капіталу (купонних ви-
плат) інвесторам, включає витрати на випуск корпоративних облі-
гацій. У табл. 2.11 представлено обов’язкові статті витрат, етапи 
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емісії, а також строки виконання випуску корпоративних обліга-
цій. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.5. Алгоритм залучення капіталу на фондовому ринку  
шляхом випуску облігацій 

 
Для успішного розміщення облігацій на фондовому ринку 

необхідна чітка, прозора і зрозуміла інвесторам структура компа-
нії, вона має дозволити мінімізувати вплив потенційних внутріш-
ніх корпоративних конфліктів. Успішність підготовки до IPO за-
лежить і від юридичного структурування процесу. Вибір юрисдик-
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ції холдингової компанії та юрисдикція регулятора, у якому про-
ходить узгодження проекту, мають ключове значення в юридич-
них питаннях IPO. Отже, емісія облігацій є вигідною, не дуже ви-
тратною, і цим підприємство може покращити свій стан. 

 
Таблиця 2.10 

Ціни на випуск і розміщення облігацій при відкритому випуску1 
Найменування послуги Тариф

Брокерська організація виступає в ролі менеджера
Випуск цільових облігацій 0,1% від обсягу емісії, але не 

менше 30000 грн і не більше 
60000 грн

Випуск процентних (дисконтних) облі-
гацій  

0,1% від обсягу емісії, але не 
менше 30000 грн і не більше 
50000 грн

Випуск муніципальних облігацій 25000 грн
Створення інвестиційного меморандуму

Підготовка інвестиційного меморанду-
му і презентації випуску цінних паперів

0,1% від обсягу емісії, але не 
більше 15000 грн

Розміщення (брокер виступає в ролі андеррайтера)
Розміщення цінних паперів, у тому чис-
лі гарантування розміщення

0,5-1% від суми розміщення, 
але не менше 10000 грн

1 Складено за даними [46; 47]. 
 

Таблиця 2.11  
Витрати підприємства на випуск та розміщення  

облігаційної позики1 
Найменування операції Сума витрат, грн Строк, 

днів
Отримання рейтингу боргових інстру-
ментів

від 38000 до 
142000

45

Оплата державного мита 0,1% від обсягу 
емісії

–

Реєстрація документів у НКЦПФР – 30-60
Публікація проспекту емісії 8000 5
Отримання міжнародного коду 1888 5
Депонування глобального сертифіката 2000 5
Усього від 49 888 до 

153 888
90-120

1 Складено за даними [46; 47]. 
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Після того як облігації будуть розміщені на первинному ри-
нку і успішно продані, грошові кошти залучені, підприємство має 
приділяти увагу своїм облігаціям. Якщо інвестори бачать, що емі-
тент докладає зусиль для того, щоб облігації оберталися на вто-
ринному фондовому ринку, тоді інвестори будуть впевнені у збе-
реженні своїх інвестицій. Тобто інвестор буде готовий купувати 
такі папери з прибутковістю меншою, ніж у ризикових паперів. 
Таким чином, навантаження на обслуговування такої облігаційної 
позики на підприємство буде менше.  

Підприємство може сприяти організації вторинного ринку 
таким чином: по-перше, потрібно співпрацювати з компетентним 
банком чи компанією-торговцем цінними паперами, яка має до- 
ступ до інфраструктури фондового ринку (фондові біржі, торгово-
інформаційна система, клієнтська база потенційних інвесторів); 
по-друге, передбачати можливість створення фонду підтримки лі-
квідності – мати гроші для викупу частини облігацій на ринку з 
можливим подальшим продажем цих облігацій на тому ж ринку. 
Розмір такого фонду для українських умов може бути визначений 
тільки досвідченими професіоналами; по-третє, весь процес пови-
нен проходити на основі максимальної відкритості, підтримки 
зв’язку з інвесторами. Отже, між випуском облігацій, їх розміщен-
ням і подальшим котируванням на фондовому ринку, а також по- 
кращенням фінансового стану підприємства існує тісний зв'язок 
[48].  

Таким чином, вибір облігаційної позики як методу залучення 
позикового капіталу є цілком ефективним і має достатню кількість 
переваг на його користь. Розроблений алгоритм послідовності дій 
із виходу і подальшої діяльності на міжнародному фондовому  
ринку дозволяє визначити, чи  спроможне підприємство виконати 
необхідні умови для залучення облігаційної позики. 

Залучення облігаційної позики може дати відчутний по-
штовх структурній перебудові підприємства, оновленню основних 
фондів, організації випуску нової продукції, розширенню вироб-
ничих об’єктів, реконструкції, технічному оснащенню, формуван-
ню основного капіталу, фінансових активів, поповненню оборот-
ного капіталу, призводить до пожвавлення інвестиційної активно-
сті, сприяє зростанню виробництва й забезпеченню капіталізації в 
умовах інституціональних перетворень. Підприємство може мати 
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більш високий фінансовий потенціал свого розвитку і можливості 
приросту фінансової рентабельності.  
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Розділ 3. ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРНИХ  
 ПЕРЕДУМОВ ПІДВИЩЕННЯ  
 КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО  
 ВИРОБНИЦТВА 

 
3.1. Вплив структурних чинників на процеси зростання  

 та капіталізації промислових підприємств 
 
Багатогранність форм прояву капіталізації у сучасному соці-

ально-економічному середовищі зумовила певну невідповідність 
первинного розуміння капіталізації у вітчизняній науці і практиці 
тим реаліям, що склалися, а також наявну методологічну невизна-
ченість в аналізі процесів капіталізації і факторів, які визначають 
напрями і динаміку цих процесів, зокрема стосовно ролі і місця 
структурних чинників у розвитку капіталізації національного про-
мислового сектору.  

Сучасний стан української промисловості характеризується 
збереженням і посиленням структурних дисбалансів. Незадовіль-
ний динамізм прогресивних структурних зрушень призвів до сут-
тєвих диспропорцій між нинішніми структурними характеристи-
ками вітчизняного промислового сектору і суспільними потреба-
ми. На державному рівні вже давно визнається, що пріоритетом 
урядової політики має бути здійснення структурної перебудови 
національної економіки. Однією з необхідних умов такої перебу-
дови має бути більш ґрунтовне наукове дослідження структурних 
трансформацій у контексті забезпечення передумов сталого еко-
номічного зростання і підвищення капіталізації національного 
промислового сектору. Структурні зрушення мають розглядатися 
не тільки як певний результат соціально-економічних процесів, але 
і як важливий чинник економічного зростання і підвищення капі-
талізації вітчизняного промислового виробництва.  

Дослідження впливу окремих структурних чинників на най-
важливіші параметри розвитку економіки знайшли відображення в 
роботах Д. Рікардо, Дж. Міла, Р. Мальтуса, В. Джевонса, К. Мен-
гера, Л. Вальраса, А. Маршала, Дж. Кларка, Дж. Кейнса, Д. Гікса, 
В. Парето, А. Пігу, Р. Харода, Дж. Робінсон, С. Кузнеця, В. Леон-
тьєва, Л. Пазінетті, Е. Домара, Р. Солоу, У. Льюіса, Р. Стоуна,  
Р. Лукаса, П. Ромера, Д. Ерроу, Е. Шешинські, Х. Удзави, А. Янга.  
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Стан і динаміку структурних зрушень у вітчизняному про-
мисловому секторі представлено у працях відомих українських 
вчених О. Алимова, О. Амоші, В. Гейця, М. Герасимчука, С. Доро-
гунцова, С. Єрохіна, Б. Кваснюка, Ю. Кіндзерського, І. Крючкової, 
М. Меламеда, О. Осауленка, М. Скрипниченко, О. Чухно, Л. Шин-
карук, Т. Шинкоренко, Б. Щукіна.  

Значний інтерес у контексті аналізу проблем капіталізації 
національного промислового сектору викликають також праці та-
ких вчених, як І. Алексєєв, Г. Башнянин, Н. Брюховецька, І. Булє-
єв, І. Васильчук, Л. Галько, В. Гринчуцький, В. Жидченко, Г. Кар-
чева, М. Кизим, В. Ковальов, М. Козоріз, В. Корнєєв, Е. Кравчен-
ко, О. Кузьмін, Л. Мельник, А. Остапенко, В. Приходько, О. Ти-
щенко, Ю. Туринський, Н. Ушенко, Л. Фролова, В. Хаустова,  
І. Хома, О. Шепеленко, С. Шумська, І. Яремко та ін. 

Втім, незважаючи на значний науковий доробок, питання 
взаємозв’язків структурної перебудови і капіталізації промислових 
підприємств, створення науково-методологічного підґрунтя гар-
монізації процесів структурних  трансформацій промислового ви-
робництва і його капіталізації, формування методологічної бази 
комплексного аналізу структурних характеристик капіталізації 
промислового виробництва на макро-, мезо- і мікрорівнях як осно-
ви удосконалення аналітичного та концептуально-методологічного 
забезпечення її розвитку обумовили доцільність подальшого опра-
цювання зазначених проблем.  

Слід зазначити, що в умовах зростаючої нестабільності, не-
обхідності пошуку внутрішніх і зовнішніх джерел сталого розвит-
ку дослідження різних аспектів взаємозв’язків між капіталізацію, 
структурними зрушеннями і економічним зростанням  привертає 
все більшу увагу вчених і фахівців. У цьому зв’язку доречно, на 
наш погляд, навести думку відомого економіста Ф.Фішера, який 
зауважив, що переважна більшість сучасних емпіричних дослі-
джень складається з оцінки структур [1, с. 18].  

Велике значення мають результати ґрунтовного аналізу і 
статистичної обробки великих масивів інформації по країнах світу, 
виконані в рамках досліджень Організації економічного співробіт-
ництва та розвитку (ОЕСР) [2]. Ці дослідження свідчать про наяв-
ність суттєвого зв’язку між індикаторами фінансового розвитку, 
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зокрема капіталізацією та показниками, що визначають економіч-
не зростання [3].  

У багатьох дослідженнях макроекономічних аспектів сучас-
них економічних процесів також підкреслюється тісний взаємо-
зв’язок між індикаторами фінансового розвитку і структурою еко-
номіки та зазначається важливість врахування цього чинника. Уза-
гальнення теоретико-методологічних підходів до аналізу струк- 
турних характеристик економіки на макрорівні дозволяє виділити 
кілька етапів у розвитку економічної теорії, що розглядають в то-
му або іншому аспекті структурні зрушення в економіці. 

Перший етап характеризується тим, що структура економіки 
досліджувалася переважно лише у зв'язку з іншими чинниками: 
працею, капіталом, вартістю, прибутком (А. Сміт, Д. Рікардо,  
А. Маршалл). При цьому розглядався, як правило, статичний стан, 
хоча робилися окремі спроби вивчення динамічних структурних 
процесів.  

Другий етап ознаменувався роботами з економічної динамі-
ки Дж. Кларка і теорією динамічної рівноваги В.Парето. На думку 
Дж. Кларка, економічна динаміка з'ясовує причини порушення  
рівноваги, а також перехід від одного стану рівноваги до іншого.  

Третій етап характеризується перш за все розвитком кейнсі-
анських (Р. Харрод, Е. Домар) і неокласичних (Р. Солоу) теорій 
економічного зростання. Новим моментом в аналізі структури ста-
ла розробка дво- і багатосекторних моделей економічного зрос-
тання (У. Льюіс, Р. Стоун, Х. Удзава), у яких вони поєднуються з 
балансовими методами, зокрема з таблицями «витрати – випуск». 

Наприкінці 80-х – початку 90-х років ХХ сторіччя виник на-
прям «нового класицизму», основні ідеї якого спрямовані на моде-
лювання впливу інноваційної діяльності на зрушення в техноло- 
гічній структурі з урахуванням накопичення людського капіталу 
(Р. Лукас, П. Ромер, А. Янг). 

Узагальнені результати аналізу теорій економічного зрос-
тання з точки зору врахування в них структурних чинників пред-
ставлені в табл. 3.1. 

З точки зору практичного застосування вищезгаданих теоре-
тичних підходів на особливу увагу заслуговує, на наш погляд, 
один з найбільш розповсюджених сучасних інструментів аналізу 
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структурних чинників на макрорівні – матричні моделі, зокрема 
моделі міжгалузевого балансу, розроблені В. Леонтьєвим [4]. 

Для оцінки спрямованості структурних зрушень використо-
вується також матрична модель Бархіна-Чеснокова [5], яка дає 
можливість надати оцінку спрямованості структурних зрушень і 
характеризує структурні зміни за чотирма показниками.  

 
Таблиця 3.1 

Теоретичні підходи до аналізу структурних характеристик 
економічного зростання  

Теоретичний підхід Структурні чинники, що беруться до уваги 
Кейнсіанські теорії  
Харрода-Домара 

Структурні зрушення між споживанням  
і заощадженням у структурі доходу 

Неокласична теорія  
Солоу  

Структурні зрушення між працею і капіталом 
у структурі виробничих ресурсів 

Двоблочна модель 
Удзави  

Структурні зрушення між працею і капіталом 
у структурі виробничих ресурсів доповню-
ються зрушеннями між споживчим і інвести-
ційним секторами економіки 

Моделі Ерроу-
Шешинські  

Структурні зрушення між працею і капіталом 
у структурі виробничих ресурсів доповню-
ються зрушеннями ендогенного НТП 

Новий неокласицизм: 
Лукас, Бекер, Гроссман, 
Хелпман, Янг, Ромер  

Структурні зрушення між працею, капіталом 
доповнюються зрушеннями людського капі-
талу в умовах ендогенного НТП 

 

Джерело: складено за даними [6]. 
 
Слід зазначити, що застосування матричних моделей у кон-

тексті дослідження структурних аспектів підвищення капіталізації 
промислового виробництва має певні обмеження, пов’язані, на-
самперед, з відсутністю достовірної статистичної бази даних щодо 
капіталізації вітчизняного промислового сектору, яка є необхідною 
для коректного використання балансових методів. 

У міжнародній і вітчизняній аналітичній практиці для оцінки 
структурних чинників сьогодні широко застосовуються інтеграль-
ні індекси А. Салаї и К. Гатєва [7].  
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Так, інтегральний коефіцієнт структурних зрушень, розроб-
лений болгарським ученим К. Гатєвим, дозволяє враховувати ін- 
тенсивність змін у порівнюваних структурах 
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де d1, d0 – питомі ваги ознак в аналізованих сукупностях. 
Інтегральний коефіцієнт структурних змін, запропонований 

угорським вченим А. Салаї, разом з інтенсивністю змін враховує 
питому вагу груп у порівнюваних структурах, а також кількість 
груп 
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де d1, d0 – питомі ваги ознак у сукупностях. 
Для оцінки структурних зрушень використовують лінійний і 

квадратичний коефіцієнти абсолютних структурних зрушень, а 
також квадратичний коефіцієнт відносних структурних зрушень. 

Варто зазначити, що вищезгадані коефіцієнти мають певні 
недоліки, пов’язані з обмеженнями щодо розмірності структурних 
характеристик. В. Рябцев і Г. Чуділін [8] запропонували викорис-
товувати для аналізу структурних чинників свій варіант індексу, 
який компенсує ці недоліки і має вигляд 
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де dij – питома вага і-ї частини в j-й момент часу.  
Застосування інструментарію структурних індексів є, на наш 

погляд, досить перспективним напрямом і дає можливість отри-
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мання кількісних взаємозв'язків  різних структурних характерис-
тик. 

Серед сучасних досліджень зв’язку капіталізації і структур-
них зрушень становлять інтерес роботи М. Дєдкової [9], у яких 
доводиться гносеологічна спорідненість теорії капіталізації, орієн-
тованої на нарощування капітальної вартості на мікрорівні, і тео-
рій економічного зростання, неокласичні моделі яких обумовлю-
ють довгострокове макроекономічне зростання накопиченням ка-
піталу. Як зазначає автор, макроекономічне зростання, будучи по-
хідною величиною від зростання економічних агентів, у найбільш 
простому вигляді є результатом агрегації індивідуальних рішень і 
нарощування вартості на мікрорівні.  

У запропонованій М. Дєдковою АК-моделі економічного 
зростання як економічні змінні задіяні обсяг капіталу (К) і його 
продуктивність (А), причому задіяний капітал структурується від-
повідно до структури майна. Розроблену М. Дєдковою модель  
можна розглядати як вдалий розвиток базової моделі ендогенного 
зростання.  

Серед вітчизняних вчених, у працях яких знайшли певне 
віддзеркалення структурні аспекти капіталізації на макрорівні, 
особливий інтерес викликають дослідження фахівців Інституту 
економіки і прогнозування НАН України. Зокрема, в роботах 
С.Шумської наведено результати оцінки впливу капіталізації на 
зростання економіки України, виконані із залученням інструмен-
тарію регресійного аналізу. Серед основних висновків автор зазна-
чає, що «з погляду забезпечення стабільно високих темпів зрос-
тання важливим є не тільки узагальнені показники фінансового 
розвитку, а й їх структурні характеристики» [10]. 

Ще однією важливою ознакою сучасних уявлень про еконо-
мічний розвиток є те, що все більша кількість дослідників схиля-
ється до думки, що причиною економічного зростання і прогре- 
сивних зрушень в економіці є не тільки матеріальні, але і немате-
ріальні чинники, духовні і соціальні потреби, інтегровані в струк-
турах і інститутах сучасного суспільства.  

Втім слід зазначити, що практично всі сучасні зарубіжні до-
слідження базуються на статистичних даних про ринкову капіталі-
зацію, тому проведення порівняльних досліджень із залученням 
вітчизняних даних за аналогічною методологією досить проблема-
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тично внаслідок нестачі повної і достовірної інформації. До того ж 
у підходах, що використовувалися раніше і традиційно базуються 
на аналітичному описі економічних процесів і явищ, застосовува-
лися класичні моделі функціонування економічних систем у до-
сить стабільному середовищі. Проте сучасне середовище принци-
пово відрізняється від того, у якому в минулому функціонували 
підприємства. Крім того, для сучасної ситуації характерні процеси 
наростання динаміки і складності не тільки зовнішнього і внутрі-
шнього середовища, але і самих механізмів взаємодії суб'єктів 
економіки. За таких умов завдання визначення можливих напрямів 
функціонування і розвитку економічних систем набуває особливо-
го значення. 

Враховуючи вищевикладене, найбільш відповідним сучас-
ним умовам соціально-економічної нестабільності є, на наш по- 
гляд, нечіткий динамічний підхід для адекватної оцінки стану, ха-
рактеристик і тенденцій розвитку промислових підприємств. При 
вирішенні проблем аналізу і оцінки впливу кризи на структурні 
характеристики економічних систем у нелінійному зовнішньому 
середовищі нечіткий підхід є перспективною альтернативою тра-
диційним підходам.   

Вплив чинників мезорівня на процеси капіталізації підпри-
ємств у сучасних наукових працях досліджується найбільш часто 
із використанням методологічних підходів Гарвардської школи, 
заснованих на емпіричних дослідженнях галузевих ринків. Пред-
ставниками цієї школи є такі відомі вчені, як Е. Мейсон, Д. Бейн, 
Д. Карлтон, Ж. Перлофф, А. Вурос [11]. 

Капіталізація як найважливіший критерій ефективності фун-
кціонування галузевих підприємств з погляду Гарвардської пара-
дигми аналізу галузевих ринків визначається сукупністю базових 
умов функціонування галузі, структурою галузевого ринку, пове-
дінкою виробників і державною політикою.  

Дослідження концептуальних підходів до аналізу процесів 
капіталізації підприємств на мезорівні свідчить, що вони значною 
мірою обумовлюються таким важливим чинником, як структура 
галузевих ринків.  

Перші концепції ґрунтуються на дослідженнях проблем 
структури ринкової влади, економічної концентрації і пов'язані з 
виходом праць Е. Чемберліна і Дж. Робінсон про недосконалу чи 
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монополістичну конкуренцію. Дана теорія стала базою для ство-
рення гарвардськими економістами Мейсоном і Бейном парадигми 
«структура-поведінка-результат», яка надовго визначила методо-
логію досліджень у цій сфері.  

Найчастіше для аналізу структурних чинників мезорівня ви-
користовуються індикатори ринкової концентрації, найбільш ві-
домими з яких є коефіцієнт Лернера, індекс Херфіндаля-Хірш-
мана, коефіцієнт ринкової концентрації [12]. 

Комплексне використання вказаних індексів дозволяє дати 
кількісну оцінку структури певного ринку з точки зору рівня його 
концентрації та рівня розвитку конкурентного середовища і отри-
мати кількісну оцінку впливу цих чинників на показники капіталі-
зації підприємств галузі. 

Сучасні підходи до здійснення структурної перебудови на 
мікрорівні найчастіше пов’язуються з реструктуризацією підпри-
ємства як  комплексним процесом структурних перетворень і но-
вовведень.  

З системної точки зору зростання потреби у структурній пе-
ребудові підприємств як систем обумовлено зміною їх цілей і фун-
кцій у нових умовах внутрішнього і зовнішнього середовища. Ре- 
структуризація передбачає по суті модернізацію корпоративної, 
майнової і організаційно-функціональної структури бізнесу.  

Слід зазначити, що спектр методологічних підходів, засобів і 
методів, які використовуються в рамках реструктуризації, достат-
ньо широкий. До нього входять як досить прості заходи, так і дов-
гострокові складні програми. У рамках проведеного дослідження, 
результати якого віддзеркалюються в даній монографії, розробле-
но уточнену класифікацію методів реструктуризації, яка представ-
лена в табл. 3.2.  

Запропонована класифікація сприятиме, на наш погляд, сис-
тематизації і розвитку наукового підґрунтя реструктуризації про-
мислових підприємств з метою підвищення їх капіталізації, оскі-
льки на сьогодні єдиної концепції реструктуризації ще не сформо-
вано, бракує чіткого визначення основних її елементів, відсутній 
узагальнений аналіз необхідних структурних змін і їх впливу на капі-
талізацію підприємства, не існує методик, адаптованих до застосу-
вання в конкретних галузях вітчизняної промисловості. 
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Таблиця 3.2 
Класифікація методів реструктуризації підприємств  

Класифікаційна ознака Складові 
За спрямованістю дій зовнішні; 

внутрішні 
З позицій вартісного 
підходу 

методи реструктуризації майнового комплексу; 
методи реструктуризації бізнесу 

Методи зовнішньої 
реструктуризації 
 
   
  

націоналізація; 
приватизація; 
злиття; 
поглинання; 
дроблення; 
банкрутство 

Методи внутрішньої 
реструктуризації 
   
  

реінжиніринг;  
зміна структури продукції; 
зміна структури технологічного парку технологій вироб-
ництва; 
перебудова виробничої структури; 
перебудова структури управління; 
перебудова соціальної структури і організаційної культу-
ри 

Залежно від спромож-
ності підприємства 
   

методи реструктуриза-
ції неспроможних під- 
приємств 
  

ліквідація; 
зовнішнє управління; 
фінансове оздоровлення; 
санація; 
конкурсне виробництво; 
мирова угода 

методи реструктуриза-
ції спроможних підпри-
ємств 

злиття; 
приєднання; 
розділення; 
виділення; 
перетворення 

Залежно від дії на 
об'єкт реструктуризації 
  
  

реструктуризація боргу  
  

продаж борговий; 
конвертація; 
відстрочка;  
взаємозалік 

реструктуризація акти-
вів  

продаж надмірних активів; 
придбання майна 

реструктуризація  акці-
онерного капіталу  
  

продаж частини акцій; 
емісія додаткових акцій; 
дроблення акціонерного капі-
талу 

реструктуризація робо-
чих контрактів  
  
  

звільнення через відсутність 
роботи; 
тимчасове звільнення; 
добровільний 
достроковий вихід на пенсію 

реструктуризація бізне-
су 
  

розширення; 
скорочення; 
перетворення 
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3.2. Структурні аспекти розвитку і капіталізації  
 промисловості зарубіжних країн 

 
Сучасний період розвитку світогоподарської системи свід-

чить, на думку багатьох експертів, про наявність глибоких струк-
турних проблем у світовій економіці [13]. У цьому контексті знач-
ний інтерес викликає питання про вплив структурних трансформа-
цій на темпи економічного зростання і показники фінансового роз-
витку як світового господарства в цілому, так і суб’єктів націона-
льних економік.  

Промисловість провідних країн світу після значних втрат у 
кризовий період характеризується наявністю тенденцій відновлен-
ня, які залишаються нестійкими. Структура ВВП розвинених країн 
у розрізі окремих галузей, представлена в табл. 3.3, свідчить про 
збереження промисловістю своєї провідної ролі в розвитку націо-
нальних економік. 

Більш детальний аналіз промислового виробництва розвине-
них країн, галузева структура якого наведена в табл. 3.4, дозволяє 
звернути увагу на високу частку виробництва машин і обладнання 
у структурі промисловості всіх розвинених країн, а також майже 
вдвічі меншу, ніж в Україні, частку металургійного виробництва. 

У табл. 3.5 подано порівняння структурних характеристик 
капіталізації секторів світової економіки 

За кількістю найбільших корпорацій світу (62 компанії) гір-
ничодобувний сектор поступається лише банківському сектору 
глобальної економіки (75 компаній). А кількість найбільших світо-
вих корпорацій і рівень їх капіталізації значною мірою визначають 
рівень глобальної конкурентоспроможності розвинених країн 
(табл. 3.6).  

При дослідженні структурних трансформацій промислового 
сектору в контексті підвищення капіталізації промислового вироб-
ництва виявлено можливість оцінки якості як його поточної струк-
тури, так і напрямів структурних змін з точки зору їх прогресивно-
сті й відповідності.  

Дослідження стану структурних трансформацій промисло-
вості США як лідера світової економіки показує, що останніми 
роками уряд США намагається подолати певну втрату позицій на-
ціонального промислового сектору. З цією метою уряд вживає за- 
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Таблиця 3.5  
Рівні капіталізації провідних секторів  

світової економіки в 2014 р. 

Сектор  
Кількість  
компаній 

Ринкова капіталізація,  
млн дол. 

Банки  70 4 652 837,4 
Нафта і газ  42 3 132 753,8 
Фармацевтика і біотехнологія 28 2 587 659,2 
Виробництво програмного 
забезпечення і комп’ютерні 
послуги  18 1 744 928,4 
Виробництво комп’ютерної 
техніки  18 1 428 491,7 
Виробництво харчових про-
дуктів 10 677 854,6 
Хімічна промисловість 15 770 186,3 
Гірничодобувна промисло-
вість 6 499 973,7 

Джерело: розраховано за даними [16].  
 

Таблиця 3.6 
Кількість найбільших компаній і рівень їх капіталізації  

по країнах світу в 2014 р. 

Країна 
Кількість най-
більших компа-

ній 

Ринкова капіта-
лізація, млрд 

дол. 

Індекс глобаль-
ної конкуренто-
спроможності 

США 203 14 236 630,3 5,5 
Великобританія 37 2 343 502,8 5,4 
Японія 34 1 524 532,8 5,5 
Франція 28 1 493 517,1 5,1 
Китай 18 1 408 066,7 4,9 
Німеччина 20 1 279 009,7 5,5 
Швейцарія 13 1 180 035,4 5,7 
Канада 22 904 774,1 5,2 
Гонконг 14 838 378,4 5,5 
Австралія 11 715 696,8 5,1 
Бразилія 10 534 521,6 4,3 
Іспанія 9 510 313,9 4,5 
Швеція 11 406 867,3 5,4 
Південна Корея 7 392 661,1 5,0 
Індія 10 367 903,6 4,2 

Джерело: розраховано за даними [17]. 
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ходи активної промислової політики, спрямованої, зокрема, на: 
забезпечення прогресивних змін у структурі промисловості; сти-
мулювання повернення промислових виробництв з-за кордону і 
дестимулювання їх виводу за рубіж; проведення податкової ре- 
форми, одним з основних елементів якої є зниження ставки подат-
ку на прибуток при скасуванні і скороченні податкових пільг; по-
ліпшення доступу до фінансування для бізнесу; оптимізацію сис-
теми професійної перепідготовки і підвищення кваліфікації; сти-
мулювання НДДКР; забезпечення доступу національної продукції 
на міжнародні ринки. 

У структурній складовій промислової політики ЄС останніх 
років домінує комплексний підхід до вибору як пріоритетів, так і 
інструментів. У її основі лежить стратегічна мета, проголошена на 
Лісабонському саміті, – зробити економіку ЄС найбільш конку- 
рентоздатною і динамічною у світі.  

З часів утворення ЄС європейська промислова політика ро-
зумілася як частина політики щодо поглиблення інтеграції у Євро-
пі і одночасно як інструмент підтримки технологічного рівня єв-
ропейських підприємств і забезпечення конкурентоспроможності 
континенту відносно США і Японії. У сучасних умовах головне 
завдання промислової політики на рівні ЄС полягає в  забезпеченні 
умов для сталого розвитку промисловості, зміцнення його конку-
рентних позицій, сприянні збалансованості всіх складових реаль-
ного сектору економіки, підтримці інновацій та інвестицій.  

У цілому аналіз динаміки структурних трансформацій про-
мислового сектору розвинених країн свідчить про тенденції на-
ближення їх характеристик до збалансованості, що зумовлює зна-
чний потенціал їх розвитку в напрямку збільшення частки високо-
технологічних виробництв, підвищення їх капіталізації  і конку-
рентоспроможності. 

Дослідження стану структурних трансформацій і розвитку 
капіталізації промислового виробництва країн СНД свідчить про 
неоднорідність економік  пострадянських країн, яка йде своїм ко-
рінням глибоко в минуле і пояснюється різним рівнем забезпече-
ності природними ресурсами, географічним положенням і особли-
востями історичного і культурного розвитку впродовж останніх 
сторіч.  
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Як результат розвитку промисловості в умовах адміністра- 
тивної системи було сформовано стійкі структурні дисбаланси, що 
були характерними практично для всіх колишніх радянських рес-
публік. За роки незалежності ці дисбаланси значною мірою поси-
лилися і на сьогодні становлять певні структурні бар'єри у процесі 
економічного зростання і в розвитку економічного співробітницт-
ва між країнами. 

За роки незалежності практично всі пострадянські країни 
пройшли важкий період, пов'язаний із трансформаційним спадом, 
який значною мірою зумовив примітивізацію структури промис-
ловості, що відбилося у збільшенні в ній частки добувних галузей, 
а також галузей, що виробляють продукцію з низьким ступенем 
обробки. У структурі взаємної торгівлі переважають паливо, сиро-
вина і метали, частка яких в експорті перевищує нині 50%, тоді як 
частка готових виробів є досить низькою.  

Наприклад, у Казахстані за період незалежності і реформу-
вання галузева структура промислового виробництва зазнала сут-
тєвих змін, посилюючи свою сировинну спрямованість. Так, якщо 
в 1990 р. оброблювальна промисловість займала понад 80%  
промислового виробництва, гірничодобувна – понад 10%, то на 
сьогодні ці показники складають 57,9 і 36,7% відповідно. При 
цьому у структурі гірничодобувної промисловості понад 50% при-
падає на видобуток сирої нафти і попутного газу. Значну частку 
оброблювальної промисловості займає металургійна промисло-
вість (більше 40%), де обсяг виробництва продукції з високою до-
даною вартістю невисокий [18].  

Структура промислового виробництва Казахстану в 2014 р. 
представлена на рис. 3.1. 

У структурі капіталізації промислових підприємств Казах-
стану 44% припадає на нафтову і нафтогазову промисловість, 
15% – на металургійні підприємства. 

Структура промислового виробництва Республіки Білорусь 
серед країн СНД є найбільш відповідною сучасним світовим тен-
денціям розвитку промисловості (рис. 3.2). 

Останнім десятиліттям частка оброблювальної промислово-
сті в Республіці Білорусь збільшилася до майже 90%, що значно 
перевищує показники інших країн СНД. 
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Рис. 3.1. Структура промислового виробництва  

Казахстану в 2014 р., %  
Джерело: побудовано за даними [19]. 
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Рис. 3.2. Структура промислового виробництва  

Білорусі в 2014 р., % 
Джерело: побудовано за даними [20]. 

 
Утім результати аналізу змін у структурі капіталізації про-

мислового сектору Білорусі свідчать про певну втрату позицій ви-
сокотехнологічних підприємств і посилення сировинної складової 
[21]. Такі напрями змін можна вважати наслідком складної загаль-
ноекономічної ситуації і зовнішньої кон’юнктури, тому не можна 
ігнорувати, на наш погляд, і вплив таких змін на структурні пара-
метри промислового виробництва в цілому. 
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Результати емпіричного аналізу структурних характеристик 
капіталізації зарубіжних країн дозволяють зазначити, що зміни в 
галузевій структурі капіталізації можна розглядати як випереджа-
льний індикатор, оскільки вони є ознакою відповідних змін у 
структурі національного промислового виробництва, можливих у 
майбутньому. Так, лідерські позиції високотехнологічних підпри-
ємств у рейтингах капіталізації свідчать про зміни національного 
промислового виробництва у прогресивному інноваційному на-
прямку (наприклад, Apple в США, Siemens у Німеччині тощо). І 
навпаки, вихід у лідери капіталізації підприємств добувної або си-
ровинної спрямованості свідчить про зміни в напрямку певної де-
градації структури промислового виробництва і посилення струк-
турних дисбалансів, як це, наприклад, спостерігається у Білорусі. 

Використання такого випереджального індикатора як діаг-
ностичного інструменту в механізмі державного управління струк-
турними перетвореннями промислового виробництва є, на наш 
погляд, вельми доцільним за умов складності і багатовекторності 
структурних трансформацій як соціально-економічного процесу. 

 
 
3.3. Галузеві особливості впливу структурних чинників  

 на процеси капіталізації промисловості 
 
Промислові підприємства України впродовж останнього ча-

су вимушені працювати у важких умовах, які до того ж мають тен-
денцію до подальшого ускладнення. Це не могло не віддзеркали-
тися на всіх аспектах діяльності підприємств, у тому числі і на по-
казниках капіталізації.  

Протягом 2012-2014 рр. за даними Державної служби стати-
стики в Україні тривала тенденція до зниження економічної актив-
ності в основних сферах реального сектору економіки. Зокрема, 
посилилось скорочення обсягів промислового виробництва. За  
підсумками 2014 р. індекс промислової продукції в Україні склав 
89,3% від 2013 р., а за січень-травень 2015 р. – 78,8% від відповід-
ного періоду 2014 р. [22]. 

Суттєвих втрат зазнав унаслідок кризових явищ і україн- 
ський фондовий ринок. Так, у 2014 р. ключовий індикатор україн-
ського ринку акцій – індекс «Української біржі» – втратив близько 
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65%. Індекс PFTS на кінець 2014 р. зменшився більше ніж у два з 
половиною раза порівняно з 2011 р. [23].  

У результаті перманентних кризових явищ, властивих світо-
вій і національній економіці, починаючи з 2008 р. в економіці Ук-
раїни відбувалися структурні зрушення, які в цілому не сприяли 
виправленню деформацій у структурі промислового виробництва 
(рис. 3.3). 

Зрушення у структурі промислового виробництва є досить 
інерційним і поступовим процесом, особливо якщо він відбуваєть-
ся стихійно, що підтверджують зміни у структурі промисловості 
України. Навіть загострення ситуації в зоні АТО не призвело до 
кардинальних трансформацій у структурі вітчизняного промисло-
вого сектору. Певне зменшення частки металургійного виробницт-
ва у загальній структурі промисловості можна розглядати як до-
сить позитивну тенденцію. Втім значне скорочення за цей період 
частки машинобудування, зменшення частки легкої промисловос-
ті, зростання питомої ваги добувної промисловості свідчать про 
збереження накопичених структурних проблем в українському 
промисловому секторі.  

Значною мірою це пояснюється тим, що структурні зрушен-
ня, які відбулися, не були результатом цілеспрямованої промисло-
вої політики, але виявилися об'єктивним наслідком структурно-
технологічних дисбалансів, успадкованих від минулого, і певною 
мірою результатом прискореного вбудовування національної еко-
номіки в глобальну економічну систему. 

Незважаючи на те що вітчизняні металургійні підприємства 
останнім часом зазнали суттєвих випробувань і зменшили обсяги 
виробництва в 2014 р. на 14,9%, вони не втратили своїх лідерських 
позицій. Так, серед десяти найбільших за капіталізацією підпри-
ємств України чотири представляють металургійну галузь [25]. 

У цілому галузеві структурні характеристики капіталізації 
промислового виробництва України також свідчать про зростання 
дисбалансів: частка металургійних підприємств збільшилася, а ча-
стка високотехнологічних галузей, зокрема машинобудування, – 
зменшилася до 2,5% (рис. 3.4).  

У той же час за даними світового рейтингу FT Global 500 
[26], який оцінює ринкову капіталізацію 500 найбільших компаній 
світу, першу позицію посідає корпорація Apple, яка досягла ре- 
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Рис. 3.3. Зміни у структурі промислового виробництва України, %  

Джерело: побудовано за даними [24]. 
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Рис. 3.4. Галузеві структурні характеристики капіталізації  

промислового виробництва України в 2014 р. 
Джерело: побудовано за даними [25]. 
 

кордного зростання капіталізації в 469 млрд дол., збільшивши її в 
чотири рази за останні п’ять років, і випередила колишнього без-
змінного лідера – нафтогазову корпорацію ExxonMobil. 

У контексті подальшої структурної оптимізації національно-
го промислового виробництва особлива роль належить машинобу-
дівній галузі. Машинобудування є лідером серед інших галузей 
промисловості у використанні високих технологій. Зазвичай його 
вважають менш наукоємним сектором порівняно з такими іннова-
ційними галузями, як, наприклад, сфера інформаційних техноло-
гій. Проте саме машинобудуванню належить ключова роль у впро-
вадженні передових машин, устаткування і виробничих процесів в 
інших галузях економіки. Велика частина біо- і нанотехнологій, 
виробництва сучасних матеріалів, мікро- і фотоелектроніки знач-
ною мірою залежить від інновацій у машинобудуванні.  

Починаючи з 1970-х років машинобудування почало лідиру-
вати серед інших галузей промисловості світу в розвитку і викори-
станні високих технологій. Виробляючи машини, устаткування і 
комплектуючі для них, ця галузь має також тісні зв'язки зі сферою 
послуг, особливо з такими її сегментами, як монтаж оброблюваль-
них систем, ремонт і технічне обслуговування і навіть фінансові 
операції. Все це робить внесок не тільки у підвищення продуктив-
ності, але й у скорочення витрат виробництва.  
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Приблизно третина продукції машинобудування як проміжні 
товари поставляється в інші сегменти галузі, такі як електронне 
машинобудування, автомобілебудування, виробництво медичного 
устаткування, виробництво інструменту і т.п. Велика частина про-
дукції машинобудування відноситься до інвестиційних товарів, 
необхідних для здійснення капітальних вкладень у широкому спе-
ктрі галузей економіки. Окремі підгалузі машинобудування забез-
печують інвестиційними товарами такі галузі промисловості, як 
текстильна, целюлозно-паперова, добувна, а також будівництво і 
сільське господарство. Деякі з цих галузей, наприклад текстильна, 
целюлозно-паперова тощо, потребують достатньо глибоких інвес-
тиційних циклів, що створює значні проблеми для розвитку маши-
нобудування.  

Машинобудування залежить від коливань економічної кон'-
юнктури в значно більшому ступені, ніж інші галузі економіки. 
Воно сильно залежить від інвестиційної активності компаній, що 
купують машини і устаткування. Така одностороння відповідність 
робить машинобудування суттєво залежним від циклічних змін 
попиту. У результаті машинобудування практично опиняється в 
центрі процесу чергування криз і економічних підйомів.  

На сьогодні найбільшими світовими центрами машинобуду-
вання є Європейський Союз, Китай, США і Японія. Згідно із прог-
нозами експертів у середньостроковій перспективі у світовому 
машинобудуванні відбуватиметься посилення позицій країн, що 
розвиваються, особливо Китаю (табл. 3.7).  

Таблиця 3.7  
Прогноз випуску умовно-чистої продукції  

машинобудування, млрд дол. 
Країна 2015 2020 2025 

ЄС  178,3 193,2 204,7 

Бразилія  18,8 23.6 27,2 

Китай  248,0 329,4 410,1 

США  115,5 129,7 144,9 

Індія  19,3 26,0 34,4 

Японія  75.4 81.0 86,3 

Джерело: складено за даними  [27]. 
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Загальний обсяг виробництва машинобудівної продукції 
зросте з 530 млрд дол. в 2010 р. до 930 млрд дол. до 2025 р., що 
відповідає щорічному приросту в 3,8% і підтверджує провідну 
роль машинобудівного виробництва в забезпеченні сталого соціа-
льно-економічного розвитку.  

За даними Державної служби статистики України у вітчиз-
няному машинобудуванні в 2014 р. індекс промислової продукції 
становив 78,7%, у тому числі у виробництві комп’ютерів, елек- 
тронної та оптичної продукції – 77,3%, електричного устатку-
вання – 100,1%, машин і устаткування для сільського та лісового 
господарства – 86,2%, металургії – 93,2%, добувної промисловості 
та будівництва – 80,1%, у виробництві автотранспортних засобів, 
причепів і напівпричепів – 90,2%, залізничних локомотивів і рухо-
мого складу – 37,2%.  

На тлі скорочення питомої ваги машинобудування у структурі 
промисловості в Україні звертає на себе увагу той факт, що в еко-
номічно розвинених країнах на частку машинобудівних виробництв 
припадає від 30 до 50% загального обсягу випуску промислової 
продукції: у Німеччині – 53,6%, Японії – 51,5, Англії – 39,6, Італії – 
36,4, Китаї – 35,2% (рис. 3.5). Це забезпечує технічне переозброєння 
всієї промисловості кожні 8 – 10 років. При цьому частка продукції 
машинобудування у ВВП країн Євросоюзу становить 36 – 45%, у 
США – 10%. Питома вага машинобудування у структурі промисло-
вого виробництва України становить менше 10%, тобто цей показ-
ник навіть у відносних величинах у 2-2,5 раза менший, ніж у про- 
мислово розвинутих країн.  
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Рис. 3.5. Питома вага машинобудування у загальному обсязі  

промислової продукції за даними 2013 р., % 
 
Джерело: побудовано за даними [28]. 
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Результати дослідження особливостей розвитку машинобу-
дівної галузі України з використанням  системи структурних ін- 
дексів (розділ 3.1, формули 3.1-3.3) представлені в табл. 3.8.  

 
Таблиця 3.8 

Показники структурних змін обсягів реалізації продукції  
машинобудівних підприємств України 

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Інтегральний 
коефіцієнт 
Гатєва 0,101 0,088 0,089 0,022 0,302 0,388 0,538 0,527 0,209 0,137

Коефіцієнт 
структурних 
змін Салії 0,118 0,081 0,052 0,018 0,184 0,442 0,471 0,352 0,111 0,081

Індекс Рябце-
ва 0,083 0,063 0,064 0,015 0,219 0,285 0,473 0,356 0,150 0,098

 
Джерело: розраховано за даними [29]. 
 
Отримані результати показують, що структура виробництва 

продукції машинобудування впродовж 2005-2008 рр. не зазнавала 
суттєвих змін. У 2009 р. ситуація змінилась, що віддзеркалилося у 
високому рівні структурних розбіжностей за рахунок суттєвого 
збільшення частки в обсягах реалізації механічного обладнання; 
машин та механізмів, електрообладнання та їх частин; пристроїв 
для записування та скорочення обсягів реалізації транспортних 
засобів та шляхового обладнання. З 2011 р. на тлі загального ско-
рочення обсягів виробництва продукції машинобудівної галузі (на 
20,6% у 2014 р. та на 24,5% за січень-травень 2015 р.) структурні 
зміни в напрямку переходу до випуску більш високотехнологічної 
продукції фактично припинилися. Так, за січень-травень 2015 р. 
виробництво електронної апаратури скоротилося на 68,2%, вироб-
ництво автотранспортних засобів – на 84,1%, виробництво 
комп’ютерів – на 41,3%. 

На основі виявлених структурних змін можна виділити певні 
етапи структурних трансформацій у вітчизняній машинобудівній 
галузі в останнє десятиліття (рис 3.6). 

На умовно першому етапі (2005-2008 рр.) спостерігалася  
певна стабілізація фінансово-економічного стану підприємств за 
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рахунок використання наявного науково-виробничого потенціалу, 
яку перервала світова фінансово-економічна криза 2008 р. Другий 
етап (2009-2011 рр.) можна розглядати як перебудову виробницт-
ва, зумовлену, з одного боку, реакцією на світову фінансово-
економічну кризу, а з іншого – підвищенням активності машино-
будівних підприємств у пошуку нових ринків і нових управлінсь-
ких та технологічних рішень. Третій етап, починаючи з 2011 р., 
виявив, що прискорений розвиток машинобудування змінився, на 
жаль, спадом активності, обумовленим перш за все зміною соці- 
ально-економічних і політичних умов. Протягом 2013-2015 рр. не-
гативні тенденції ще посилилися, чому також сприяло загострення 
ситуації на південному сході країни.  

 
Рис. 3.6. Динаміка змін у структурі виробництва продукції  

машинобудування в України 

Джерело: побудовано за розрахунками авторів. 

Металургія, яка залишається лідером у національних рей- 
тингах капіталізації, була і є однією з найважливіших галузей сві-
тової і вітчизняної економіки: протягом останніх років сталели- 
варні підприємства забезпечували понад 20% національного про-
мислового виробництва. Від розвитку даної галузі багато в чому 
залежить динаміка основних макроекономічних показників нашої 
країни.  
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Втім слід зазначити, що економічні і соціально-політичні 
процеси останнього часу внесли суттєві корективи у подальший 
розвиток як світової, так і вітчизняної металургійної галузі. Мета-
лургія, яка традиційно є найбільшим вітчизняним експортером, 
унаслідок дестабілізації ситуації виявилася вкрай важливою галуз-
зю. У зоні АТО знаходяться Алчевський металургійний комбінат, 
що входить до корпорації ІСД (потужність до 4,2 млн т сталі на 
рік), «Донецьксталь» (1 млн т), Єнакіївський металургійний завод 
(2,9 млн т), що входить до «Метінвесту». Напружена ситуація в 
Маріуполі створює загрозу ще для двох комбінатів – ММК імені 
Ілліча і «Азовсталі» загальною потужністю 10 млн т сталі на рік 
(обидва входять до «Метінвесту»). За підсумками 2014 р. випуск 
продукції металургійної галузі зменшився на 14,9%, у тому числі у 
виробництві чавуну, сталі та феросплавів – на 14,4%, труб, порож-
нистих профілів і фітингів зі сталі – на 12,2%, іншої продукції пер-
винного оброблення сталі – на 15,7%, дорогоцінних та інших ко-
льорових металів – на 14,2%, готових металевих виробів – на 
15,2%.  

Проведене дослідження структурних особливостей металур-
гійного виробництва дозволяє зазначити, що ускладнення соціаль-
но-політичної ситуації протягом останнього року загострило ос- 
новні проблеми розвитку і капіталізації підприємств металургійної 
галузі, такі як високий рівень експортної залежності; використання 
застарілого обладнання та технологій і як наслідок – висока енер-
го- та матеріалоємність виробництва; нестача власних коштів для 
докорінної модернізації виробництва; скорочення внутрішнього 
попиту з боку галузей, які є споживачами продукції металургійних 
підприємств; зменшення обсягів експорту внаслідок скорочення 
споживання у важливих для вітчизняного експорту регіонах і ра-
зом з тим посилення експортної експансії з боку в першу чергу 
китайських компаній; значне падіння цін на продукцію металур-
гійної галузі як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринку при 
відчутному зростанні витрат.  

Варто зазначити, що незважаючи на складнощі за підсумка-
ми 2014 р. Україна залишалася в десятці найбільших виробників 
металургійної продукції у світі (рис. 3.7). 

На основі матеріалів Світової асоціації сталі (World Steel 
Association, WSA) узагальнено поточні і прогнозні характеристики 
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світового металургійного виробництва. Зокрема, за даними WSA 
споживання сталі у світовому масштабі в 2015 р. мало збільшитися 
лише на 10 млн т, тобто до 1,54 млрд т, а в 2016 р. – зрости тільки 
на 1,4%.  

 

 
Рис. 3.7. Топ-10 країн – виробників сталі в 2014 р. 

Джерело: побудовано за даними [30]. 
 

Аналіз виробничих характеристик компаній – світових ліде-
рів металургійного виробництва (Arcelor Mittal, Nippon Steel & 
Sumitomo Metal Corporation, Hebei Group, Baosteel Group, Wuhan 
Group, POSCO, Shagang Group, Ansteel Group, Shougang Group, 
JFE), а також особливостей їх стратегічних програм розвитку [31] 
дозволяє зазначити, що серед стратегічних пріоритетів провідних у 
світі металургійних підприємств важливе місце посідають питання 
підвищення капіталізації і вартості підприємств, які на сьогодніш-
ній день є орієнтиром для ухвалення більшості управлінських рі-
шень – як інвестиційних, так і маркетингових, логістичних тощо, – 
що підтверджує актуальність цих завдань для вітчизняних мета- 
лургійних підприємств. 
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3.4. Удосконалення діяльності держави щодо модер- 
 нізації і підвищення капіталізації промислового  
 виробництва 

 
Аналіз показників капіталізації промислового сектору націо-

нальної економіки, результати якого наведені вище,  свідчить про 
наявність значної кількості проблем, пов'язаних зі структурними 
диспропорціями, накопиченими у вітчизняній промисловості. У 
цьому контексті підвищення капіталізації українських промис- 
лових підприємств, з одного боку, є індикатором і стимулом їх  
успішного розвитку, а з іншого боку, може сприяти консервації 
наявних структурних дисбалансів. Тому вкрай важливим є узго-
дження державної політики щодо підвищення капіталізації проми-
слових підприємств і заходів щодо структурної трансформації 
промислового сектору в рамках єдиної державної промислової по-
літики. 

Слід зазначити, що останні роки характеризуються відчут-
ним зростанням уваги до нової промислової політики, причому як 
у країнах, що розвиваються, так і в розвинених країнах, які здебі-
льшого проголошували принципи вільного ринку. Таке зростання 
уваги можна прослідкувати як у наукових публікаціях, ЗМІ, так і в 
конкретних дослідницьких проектах, а також державних програ-
мах, що у багатьох випадках мають довготривалий характер [32]. 

Підвищений інтерес до промислової політики співпав з по-
силенням конкуренції з боку країн, що розвиваються, в тих галузях 
і сегментах глобального ринку, де розвинені країни до останнього 
часу займали ключові позиції, а також з ускладненням і зростан-
ням значення глобальних ланцюжків доданої вартості. 

Багато країн стикаються сьогодні з бюджетними обмежен-
нями і знаходяться у пошуку ефективніших, більш селективних і 
менш витратних механізмів державного втручання в розвиток  
своєї економіки. 

У Європейському Союзі актуальність питань промислового 
розвитку знаходить віддзеркалення в офіційних рішеннях. Так, 
Європейська комісія прийняла низку документів, які знаменують 
новий підхід до економічного розвитку і, зокрема, розвитку про-
мисловості. При цьому особлива увага приділяється оброблюваль-
ній промисловості, а також фінансовому сектору і «економіці 
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знань», а також зазначається, що сучасні виклики потребують зу-
силь і амбітних стратегій у різних галузях промисловості [33].  

У січні 2014 р. був прийнятий важливий документ під на-
звою «До європейського промислового ренесансу» [34]. У ньому 
зазначено, що значущість промисловості значно більше, ніж свід-
чить її частка у ВВП. На галузі промисловості припадає 80% євро-
пейського експорту і більше 80% приватних інвестицій у НДДКР. 
Європейська комісія розглядає потужну індустріальну базу як 
ключовий чинник європейської конкурентоспроможності і євро-
пейського економічного відродження.  

Важливим аспектом розвитку промислового виробництва є 
структурні трансформації. Так, Організація економічного співро- 
бітництва і розвитку (ОЕСР), до якої входять 30 найбільш розви-
нених країн світу, опублікувала доповідь про стан і перспективи 
розвитку світової економіки «На шляху до зростання 2013» 
(«Going for Growth 2013») [35], де підкреслюється, що структурні 
реформи є для держав потужним інструментом для форсування 
економічного зростання, створення робочих місць і забезпечення 
швидкого відновлення балансу в економіці. Для країн ОЕСР робо-
та над пріоритетами структурної перебудови знаходиться на най-
вищому рівні за останні роки, що відображає визнання зростаючої 
потреби у структурних реформах для відновлення конкуренто-
спроможності і підвищення капіталізації промислових підпри-
ємств, що є умовами для повернення до сталої посткризової траєк-
торії зростання. 

Узагальнення сучасних світових тенденцій промислової по-
літики, зокрема її активної структурної спрямованості, а також 
аналіз галузевих особливостей капіталізації промислових підпри-
ємств дозволяють зазначити, що з метою визначення напрямів 
удосконалення структурних характеристик промислового вироб-
ництва та ефективного аналізу впливу державного регулювання на 
модернізацію і підвищення капіталізації підприємств різних галу-
зей доцільно об'єднати їх у три групи.  

Першу групу складають конкурентні галузі, які виробляють 
товари і послуги, знаходячись, як правило, в конкурентному сере-
довищі. До цієї групи відноситься оброблювальна промисловість, а 
також, наприклад, будівництво, фінансовий сектор, роздрібна тор-
гівля. Роль державного регулювання тут полягає переважно у за-
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безпеченні прав власності і чітких правил виконання державних 
контрактів, виконанні юридичних і фінансових вимог корпоратив-
ної звітності, впровадженні конкурентного регулювання і антимо-
нопольного законодавства. Крім того, держава прагне усунути не-
доліки функціонування ринку (наприклад, інформаційну асимет-
рію), забезпечити безпеку товарів і послуг для споживачів, а також 
переслідує деякі інші стратегічні цілі соціального характеру.  

До другої групи доцільно віднести неконкурентні галузі, які 
формують у середньому приблизно від 10 до 20% ВВП [36]. Серед 
підприємств, що представляють ці галузі, не може бути створене 
ефективне конкурентне середовище внаслідок або існування при-
родної монополії (енергетика, комунальне господарство, телеко-
мунікації), або ексклюзивного доступу до природних ресурсів (та-
ким як нафта, вугілля тощо). Тут держава встановлює особливі 
правила конкуренції і стимули для приватного бізнесу або, як це 
має місце у багатьох країнах, умови для розвитку державних під- 
приємств.  

Третю групу складають неринкові галузі, на які припадає у 
середньому 25-35% ВВП. Вони включають державні послуги, а 
також охорону здоров'я і освіту. Тут держава відіграє найбільш 
активну роль регулятора або безпосереднього оператора. Існують 
об'єктивні труднощі в оцінці конкурентоспроможності даних галу-
зей через відсутність надійного зв'язку між їх розвитком, продук-
тивністю і витратами функціонування.  

Галузевий аналіз свідчить, що не існує єдиного для всіх сек-
торів стандартного набору чинників економічного зростання та 
підвищення капіталізації і що рушійні сили розвитку в кожному 
секторі найчастіше різні.  

При виявленні особливостей розвитку підприємств окремих 
галузей економіки важливими є два аспекти: здатність їх продукції 
до міжнародної конкуренції і ступінь диференціації або стандарти-
зації продукції. Галузі із суттєвою часткою експорту та імпорту 
конкурують з міжнародними постачальниками, і ця конкуренція 
має безпосередній вплив на ефективність і зайнятість у галузі.  
Навпаки, сектори, орієнтовані в основному на внутрішній ринок, 
залежать від внутрішнього попиту і національного регулятивного 
середовища.  
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Для більшості промислових підприємств найважливішим 
конкурентним чинником виступають витрати. Втім, у галузях, де  
існують значні відмінності у якості, споживчих властивостях то-
що, ключовими є чинники, що не відносяться до витрат, такі як 
інновації, експертиза, бренди. Державна структурна політика має 
брати до уваги ці суттєві відмінності. Наприклад, заходи, спрямо-
вані на використання ефекту масштабів виробництва або скоро-
чення транспортних витрат, можуть мати принципове значення 
для стандартних товарних груп, тоді як інноваційна політика має 
більше значення для галузей із значним ступенем диференціації 
товарів або послуг.  

На цій основі можна виділити шість галузевих груп або сег-
ментів, що охоплюють сектори з близькими економічними і кон-
курентними характеристиками (табл. 3.9).  

Наукоємні галузі оброблювальної промисловості у сучасних 
умовах швидко зростають і характеризуються найвищими показ-
никами диференціації і частки конкурентоспроможної продукції. 
Успішне функціонування та підвищення капіталізації підприємств 
таких галузей безпосередньо пов'язані з наявністю кваліфікованої 
робочої сили, здатної безперервно поставляти на ринок конку- 
рентні продукти для нового покоління технологій.  

Важливим чинником розвитку в цій групі можуть стати і ни-
зькі витрати, якщо підприємства здійснюють цінову конкуренцію в 
ніші більш стандартних товарів. У багатьох сегментах цього сек-
тору важливу роль відіграють пов’язані продуктові послуги. Вони 
складають близько 50% всіх доходів таких корпорацій, як IBM і 
HP. Інтенсивна глобальна конкуренція сприяє зростанню продук-
тивності і забезпечує отримання споживачем суттєвого інновацій-
ного ефекту у вигляді нижчих цін.  

Характер розвитку і капіталізації підприємств цієї групи 
швидко змінюється, що певним чином утрудняє пряме державне 
регулювання конкурентоспроможності і стимулювання зростання 
[37]. У цьому секторі держава має робити акцент на підготовці 
кваліфікованої робочої сили, створенні умов для інтенсивних до- 
сліджень і розробок, підтримці НДДКР, а також створювати внут-
рішній попит на нові технологічні рішення. Варто також врахову-
вати ризик того, що надмірна державна підтримка може призводи-
ти до глобального надлишку потужностей у цих секторах і зни-
ження доходів інвесторів.  
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Традиційні галузі оброблювальної промисловості, такі як 
легка, харчова, конкурують на глобальному ринку як за витратами, 
так і за якістю і брендами. Традиційні галузі здебільшого розгля-
даються як важливе джерело робочих місць і отримання експорт-
них доходів. Тому держава активно стимулює створення нових 
виробництв і підтримку тих, що існують.  

Спектр заходів підтримки і стимулювання розвитку та під-
вищення капіталізації підприємств цієї групи достатньо широкий і 
включає захист місцевого виробництва від глобальної конкуренції 
(зазвичай за допомогою торгових бар'єрів або регулювання місце-
вого ринку), стимули для експорту (пільгове фінансування місце-
вих виробників або пільги іноземним інвесторам), фінансову під- 
тримку вітчизняних компаній. У деяких випадках, наприклад в 
автомобільній промисловості, державне регулювання не тільки 
впливає на міжнародну торгівлю і виробничі моделі бізнесу, але і 
сприяє розширенню потужностей глобального ринку, змінюючи 
характер функціонування галузі у цілому.  

Таким чином, проведені дослідження показують, що єдиних 
методів стимулювання структурної модернізації і економічного 
зростання в традиційних галузях не існує. Для створення націона-
льної оброблювальної промисловості в різних регіонах використо-
вується широкий набір інструментів. Успіх значною мірою зале-
жить від відповідності поставлених цілей наявним реальним мож-
ливостям країни і її конкурентним перевагам, а також від ефектив-
ності самої державної політики модернізації.  

Ресурсоємні галузі, такі як металургія, видобуток вугілля, 
нафти, газу, є здебільшого експортоорієнтованими секторами і по-
требують значних первинних інвестицій. Основою конкуренто-
спроможності тут є рівень витрат. Конкурентні за витратами під- 
приємства зазвичай мають у своєму розпорядженні відповідні 
природні ресурси, значні масштаби виробництва і логістичні ме-
режі, що забезпечують доступ до найважливіших ринків збуту. 
Відносна значущість цих чинників є різною в різних галузях. Так, 
у видобутку нафти і природного газу найважливіше – доступність 
природних ресурсів. Для галузей з більшою доданою вартістю, 
таких як металургія, важливі також масштаби виробництва, рівень 
технологій і ефективність. Логістика виходить на перший план для 
експортних галузей цього сегмента.  
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Модернізаційна і структуроформуюча роль держави в ресур-
соємних галузях зазвичай набагато ширше, ніж просто створення 
ефективного ринкового середовища. По-перше, держава має вра-
ховувати, хто і на яких умовах має доступ до природних ресурсів, 
визначаючи галузеві стимули і масштаби потужностей для забез-
печення економічного зростання і ефективності. По-друге, біль-
шість із цих галузей проходить у своєму розвитку так званий  
U-цикл, і держава коригує процес еволюції галузевої структури, 
яка внаслідок значних фіксованих витрат зазвичай повільніше  
адаптується до нових умов, ніж інші галузі. На ранніх стадіях дер-
жава зазвичай допомагає створенню нових потужностей або без-
посередньо, через створення державних підприємств, або забезпе-
чуючи захист галузі, або надаючи пільгове фінансування приват-
ним компаніям. На етапі зрілості цих галузей держава, як правило, 
переносить акцент на питання оптимізації розмірів підприємств і 
їх реструктуризації, не допускаючи надлишку потужностей.  

При розробці заходів щодо стимулювання структурної мо-
дернізації і підвищення капіталізації національного промислового 
виробництва необхідно також враховувати конкретну стадію еко-
номічного розвитку країни, оскільки від цього залежить внесок 
різних секторів господарства у сукупний валовий продукт. Напри-
клад, механізми економічного розвитку на індустріальній стадії 
відрізняються від чинників зростання зрілої ринкової економіки, 
коли найважливіше значення має конкурентоспроможність сфери 
послуг.  

Спектр заходів державного впливу на модернізацію структу-
ри промислового виробництва і капіталізацію підприємств у на- 
уковому просторі досить широкий: від неоліберального підходу, 
обмеженого тільки створенням необхідних ринкових інститутів, до 
участі держави як активного гравця на ринку. З урахуванням по-
ложень інституціональної теорії сучасний інструментарій держав-
ного регулювання у цьому контексті можна згрупувати в чотири 
категорії за інтенсивністю дії.  

1. Створення базових умов і розробка пріоритетів структур-
ної модернізації. Держава обмежується регулюванням ринку праці 
і капіталу, а також загального підприємницького середовища, 
встановлюючи широкі національні пріоритети і виробляючи «до-
рожні карти» модернізації.  
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2. Створення можливостей. Держава, не втручаючись у рин-
кові механізми, підтримує приватний сектор, створюючи матеріа-
льну й інституційну інфраструктуру і забезпечуючи його кваліфі-
кованою робочою силою через системи освіти, перепідготовки ка-
дрів і НДДКР.  

3. Зміна середовища, зокрема, удосконалення інституційного 
середовища. Держава створює національним виробникам сприят-
ливі умови за допомогою торгових бар'єрів для глобальних конку-
рентів, підтримки локальних виробництв, стимулювання внутріш-
нього попиту за допомогою державних закупівель і регулювання.  

4. Виконання ролі основного гравця. Держава створює влас-
ні підприємства або фінансує існуючий бізнес, забезпечуючи його 
виживання і здійснюючи реструктуризацію цілих галузей.  

Вибір того або іншого інструменту регулювання залежить 
від характеру сектору або галузі, де дане втручання може бути 
найбільш ефективним. 

В узагальненому вигляді концептуальний підхід до держав-
ного регулювання процесів формування структурних передумов 
підвищення капіталізації промислового виробництва представлено 
на рис. 3.8. 

Результати аналізу свідчать, що у всіх секторах промислово-
сті – наукоємних, традиційних і ресурсоємних – більш значущим 
напрямом державної політики сприяння структурній модернізації є 
створення можливостей і зміни середовища, а створення загальних 
умов і роль основного гравця тут менш важливі.  

Інструменти державного регулювання структурного зрос-
тання і підвищення капіталізації наукоємних галузей включають 
створення сприятливого підприємницького середовища шляхом 
фінансування освітніх програм і НДДКР, зміну середовища за до-
помогою державних контрактів і інвестиційних пільг, у деяких 
випадках – пряме фінансування вітчизняних підприємств, що ма-
ють інноваційну спрямованість і стратегічну значущість.  

Проведений аналіз показує, що різні галузі економіки потре-
бують різних підходів і інструментів. Чітке розуміння галузевих 
чинників і розробка  на цій основі відповідних заходів у співпраці 
з приватним сектором дозволять державі проводити ефективну 
промислову політику структурної модернізації і підвищення капі-
талізації промислового виробництва.  
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Стратегічні пріоритети 
гармонізація процесів структурних змін і підвищення капіталізації проми-
слового виробництва; 
випереджаючий розвиток високотехнологічних і еспортоорієнтованих 
виробництв; 
орієнтація на ресурсозберігання, зниження матеріало- і енергоємності та 
імпортозаміщення; 
скорочення відставання національного промислового сектору від промислово 
розвинених країн світу 

Цільові індикатори
формування раціональної галузевої структури виробництва і структури 
капіталізації, наближеної до розвинених країн; 
підвищення у структурі промислового комплексу частки інноваційних 
високотехнологічних виробництв до 15%; 
збільшення частки доданої вартості в обсязі промислової продукції до 35-
37%;  
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Запропонована класифікація сучасного інструментарію дер-
жавного регулювання структурних пропорцій розвитку і капіталі-
зації промислового виробництва дозволяє більш обґрунтовано під-
ходити до вибору того або іншого інструменту регулювання за- 
лежно від характеру сектору або галузі, де дане втручання може 
бути найбільш ефективним.  

Таким чином, більш повне урахування визначених галузевих 
чинників і розробка на цій основі відповідних заходів сприятимуть 
формуванню і реалізації ефективнішої державної політики у сфері 
підвищення капіталізації промислових підприємств, яка буде та-
кож відповідати пріоритетам структурної перебудови економіки і 
синхронізуватися з процесами структурної модернізації вітчизня-
ного промислового виробництва.  

Узагальнюючи результати вищевикладеного, можна сфор-
мулювати ряд висновків і пропозицій, основні з яких полягають у 
такому. 

1. Систематизація і узагальнення науково-методологічних і 
методичних підходів до аналізу взаємозв’язків структурних пара-
метрів і показників капіталізації промислового виробництва, що 
ґрунтуються на ідеях інституціональної теорії, дозволяють визна-
чити шляхи формування методологічної бази комплексного аналі-
зу структурних характеристик капіталізації промислового вироб-
ництва як основи удосконалення аналітичного та концептуально-
методологічного забезпечення її розвитку. Як інструменти ком-
плексного аналізу структурних характеристик розвитку і капіталі-
зації промислового виробництва, найбільш відповідні сучасним 
умовам, доцільно застосовувати систему інтегральних структур-
них індексів (Гатєва, Салаї, Рябцева), а також динамічну модель 
міжгалузевого балансу та інструментарій теорії нечітких множин. 

2. Аналіз сучасного стану, тенденцій і перспектив вітчизня-
ного промислового сектору дозволяє виявити умови і фактори 
внутрішнього і зовнішнього середовища національного промисло-
вого виробництва, які обумовлюють розвиток промислового сек-
тору України в умовах сучасних світогосподарських трансформа-
цій з точки зору забезпечення зростання капіталізації промислових 
підприємств. Комплекс внутрішніх чинників містить: наявність 
накопичених дисбалансів у галузевій, технологічній і організацій-
ній структурі вітчизняного промислового виробництва; незавер-
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шеність формування інституційного середовища; гостру нестачу 
фінансових ресурсів; значну матеріало- і енергоємність вітчизня-
ного промислового виробництва, його високу залежність від 
кон’юнктури на зовнішніх ринках; загострення конфлікту на сході 
країни, що призвело до значної втрати промислового потенціалу. 
До найбільш значущих зовнішніх чинників належать: зростання 
нестабільності у світогосподарській системі, погіршення кон’юнк-
тури на ринках основних видів вітчизняної промислової продукції, 
втрата значної кількості традиційних ринків збуту, ускладнення 
ситуації на ринках енергоносіїв, загострення конкуренції на світо-
вих ринках.  

3. На основі результатів дослідження розроблено пропозиції 
щодо використання показників змін у структурі капіталізації наці-
онального промислового виробництва як випереджального індика-
тора у якості діагностичного інструменту в механізмі державного 
управління структурними перетвореннями промислового вироб-
ництва. Обґрунтовано рекомендації щодо синтезу конструктивних 
підходів до модернізації і підвищення капіталізації вітчизняного 
промислового виробництва на основі узагальнення сучасних тен-
денцій формування структурної складової нової промислової полі-
тики провідних країн світу і галузевих особливостей вітчизняного 
промислового сектору. 
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Розділ 4. КАПІТАЛІЗАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ  
 АКТИВІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
4.1. Економічна сутність нематеріальних активів  

 підприємств та їх визначення у законодавстві  
 України  

 
Усвідомлення значення та ролі нематеріальних активів на 

підприємствах відбулося ще на початку 60-х років ХХ століття та 
знайшло відображення в роботах Е. Брукінга, Д. Белла, Л. Едвін-
сона, М. Мелоуна та ін. В Україні проблемам нематеріальних ак-
тивів у діяльності вітчизняних підприємств присвячені роботи 
О.М. Гребешкової, К.І. Дмитріва, Н.О. Шпака та ін. [1-5]. 

За ствердженням фахівців економічної науки будь-який  
предмет, матеріальний або нематеріальний, який представляє цін-
ність для свого власника, продукт інтелектуального капіталу, по-
тенційно є активом [6-14; 32-36]. Матеріальні активи включають 
землю, будівлі або споруди, машини та обладнання, арматуру і 
пристосування, товарні запаси, інвестиції, дебіторську заборгова-
ність і готівку; до нематеріальних активів належать гудвіл, патен-
ти, авторські права та торгові марки. Фахівці переконують, що в 
активи повинна включатися тільки така власність, вартість якої 
може бути встановлена, наприклад майно, кошти та боргові вимо-
ги, які належать підприємству, фірмі, компанії. У словнику банків-
ських і фінансових термінів визначено, що активами є: оборотний 
капітал (готівка, інвестиції, дебіторська заборгованість, сировина, 
напівфабрикати), основний капітал (нерухомість, машини, верста-
ти, обладнання), відстрочені платежі (негосподарські ресурси, на-
приклад витрати по влаштуванню), нематеріальні активи (патенти, 
ділова репутація компанії, торгова марка, авторські права) [15]. 

Цінність нематеріальних активів у структурі активів підпри-
ємств та організацій доводить тенденція переважання ринкової 
вартості підприємств та організацій над балансовою. Наприклад, у 
бухгалтерському обліку шведської фірми «Scandia FSA» відобра-
жено не більше 15% від її ринкової вартості [16, с. 52]. З точки зо-
ру матеріальних активів така компанія, як «Visa Intenational», вза-
галі не існує, хоча і здійснює операції по всьому світу на суму бли-
зько 300 млрд дол. щорічно [17, с. 58-59]. Ринкова вартість все- 
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світньо відомих компаній загалом у сотні разів перевищує вартість 
їх балансових активів. Цю різницю складають саме нематеріальні 
активи, що привертає до таких компаній увагу інвесторів і сприяє 
подальшій їх капіталізації. 

Під нематеріальними активами (НМА) розуміють довго-
строкові вкладення у придбання об’єктів промислової та інтелек-
туальної власності, а також інших аналогічних майнових прав, що 
визнаються об’єктом права власності конкретного підприємства і 
приносять дохід у конкретний період часу. До об’єктів промисло-
вої власності відносять право на винахід, промислові зразки, то- 
варні знаки і знаки обслуговування. Сюди можна віднести право 
на «ноу-хау», тобто технічний досвід або секрети виробництва, які 
становлять предмет комерційної таємниці і підлягають особливій 
охороні. Також до складу НМА входять людські активи: результат 
використання сукупності колективних знань, творчих здібностей, 
вмінь вирішувати задачі, лідерських якостей, підприємницьких та 
керівницьких якостей персоналу. 

Основними методологічними та прикладними аспектами 
стратегічного управління нематеріальними активами на вітчизня-
них підприємствах є: 

1) ідентифікація та інвентаризація нематеріальних активів на 
підприємстві; 

2) капіталізація нематеріальних активів; 
3) створення на підприємстві ефективного організаційно-

економічного механізму формування та розвитку нематеріальних 
активів з метою підвищення конкурентоспроможності підприємст-
ва. 

Проблема ідентифікації нематеріальних активів підприємст-
ва полягає перш за все в невизначеності їх складу. Тривають дис-
кусії щодо віднесення тих чи інших об’єктів до числа нематеріаль-
них активів. Так, гудвіл (нематеріальний актив, вартість якого ви-
значається як різниця між балансовою вартістю активів підприєм-
ства та його звичайною вартістю як цілісного майнового комплек-
су) ідентифікується лише умовно, адже його хоча і можна переда-
ти іншій компанії, але тільки разом з рештою всіх активів і зо-
бов’язань, і відокремити його від інших активів зможе лише поку-
пець.  

Нормативне регулювання роботи з нематеріальними актива-
ми здійснюється на основі міжнародних та українських стандартів, 
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основою яких є відповідно Міжнародний стандарт бухгалтер-
ського обліку №38 та Положення (стандарт) бухгалтерського облі-
ку №8. Нормативне введення нематеріальних активів у бухгалтер-
ський облік підприємств України було проведено в 1993 р. Поло-
женням про організацію бухгалтерського обліку та звітності в Ук-
раїні, затвердженим постановою КМУ від 03.04.1993 р. №250 [18]. 

Нематеріальні активи на підприємстві регулюються Подат-
ковим кодексом [19]. Слід зазначити, що у цьому кодексі нема- 
теріальні активи сформульовано тільки визначенням. Так, у  
ст. 14.1.120 зазначено, що нематеріальні активи – це право власно-
сті на результати інтелектуальної діяльності, в тому числі промис-
лової власності, а також інші аналогічні права, визнані об’єктом 
права власності (інтелектуальної власності), право користування 
майном та майновими правами платника податку в установленому 
законодавством порядку, в тому числі набуті в установленому за-
конодавством порядку права користування природними ресурса-
ми, майном і майновими правами. 

Нематеріальні активи, як і матеріальні, підлягають обов’яз-
ковому обліку на підприємстві, на них нараховується амортизація і 
вони мають приносити дохід за певний період часу. 

Еволюція визначення поняття «нематеріальні активи» наве-
дена в табл. 4.1, у якій починаючи з 1993 р. наведено розвиток на-
повнення змісту, що вкладається у поняття «нематеріальний ак-
тив» відповідно до бухгалтерського та податкового обліку, та ви-
ділено ознаки, характерні для нематеріальних активів: 

відсутність матеріально-речової (фізичної) структури, тобто 
фізично вони не відчутні; 

служіння цілям виробництва продукції або управління са-
мою фірмою (підприємством); 

здатність приносити економічну вигоду підприємству; 
відсутність необхідності їх перепродажу при нормальних 

умовах у користувача;  
можливість отримання доходу у поточний час і майбутньо-

му; 
високий ступінь невизначеності розмірів майбутнього при-

бутку від їх використання; 
довгостроковість функціонування активів [24]. 
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Аналіз табл. 4.1 показав варіювання поняття «нематеріаль-
ний актив» за більш ніж двадцятирічний період становлення рин-
кової  економіки України. Якщо на початку періоду, що розгляда-
ється, сутністю нематеріальних активів у своїй більшості були 
права користування майном, землею, природними ресурсами [18; 
20-23], то у Податковому кодексі нематеріальний актив представ-
лено у першу чергу як право власності на результати інтелектуа-
льної праці [19]. Знання людини у процесі практичного викорис-
тання  створюють інтелектуальний продукт, що у майбутньому 
забезпечить матеріальну вигоду (прибуток) для підприємства, по-
сідають переважне місце. 

Матеріальні активи також мають певний ступінь невизначе-
ності, але слід відзначити, що економічні вигоди, пов’язані з вико-
ристанням нематеріальних активів, менш визначені, ніж з викори-
станням активів матеріальних. НМА служать довгостроково і при-
носять користувачеві дохід, не завжди мають фізичну форму, але 
їх вартісна оцінка цілком реальна [25]. 

До групи нематеріальних активів відносять сукупність одно-
типних за призначенням та умовами використання нематеріальних 
активів, це: 

дослідження – заплановані підприємством дослідження, які 
проводяться ним уперше з метою отримання і освоєння нових нау-
кових і технічних знань; 

розробка – застосування підприємством результатів дослі-
джень та інших знань для планування і проектування нових або 
значно вдосконалених матеріалів, приладів, продуктів, процесів, 
систем або послуг до початку їх серійного виробництва чи викори-
стання. 

До нематеріальних активів також відносять майно, яке одно-
часно відповідає таким умовам: 

а) об’єкт здатний приносити організації економічні вигоди у 
майбутньому, зокрема, об’єкт призначений для використання у 
виробництві продукції, при виконанні робіт чи наданні послуг, для 
управлінських потреб організації чи для використання в діяльнос-
ті, спрямованої на досягнення цілей створення некомерційної ор-
ганізації (в тому числі у підприємницькій діяльності, яка здійсню-
ється відповідно до законодавства); 
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б) організація має право на отримання економічних вигод, 
які даний об’єкт здатний приносити у майбутньому (в тому числі 
організація має належно оформлені документи, що підтверджують 
існування самого активу і права даної організації на результат ін-
телектуальної діяльності або засіб індивідуалізації – патенти, сві-
доцтва, інші охоронні документи, договір про відчуження виключ-
ного права на результат інтелектуальної діяльності або на засіб 
індивідуалізації, документи, що підтверджують перехід виключно-
го права без договору тощо), а також є обмеження доступу інших 
осіб до таких економічних вигод (далі – контроль над об’єктом); 

в) можливість виділення або відділення (ідентифікації) 
об’єкта від інших активів; 

г) об’єкт призначений для використання протягом тривалого 
часу, тобто строку корисного використання, тривалістю понад  
12 місяців або звичайного операційного циклу, якщо він переви-
щує 12 місяців; 

д) організацією не передбачається продаж об’єкта протягом 
12 місяців або звичайного операційного циклу, якщо він переви-
щує 12 місяців; 

е) фактична (первісна) вартість об’єкта може бути достовір-
но визначена; 

ж) відсутність в об’єкта матеріально-речової форми. 
Сутність призначення та використання нематеріальних акти-

вів на підприємстві наведено в алгоритмі на рис. 4.1. 
Придбаний або створений нематеріальний актив відобража-

ється у бухгалтерському обліку і балансі підприємства, якщо існує 
ймовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов’язаних з 
його використанням, і його вартість може бути достовірно визна-
чена. 

Зараховуються на баланс підприємства нематеріальні активи 
за первісною вартістю. Первісна вартість придбаних нематеріаль-
них активів складається з ціни (вартості) придбання, мита та інших 
витрат, безпосередньо пов’язаних з їх придбанням та доведенням 
до стану, у якому вони можуть бути придатні для використання за 
призначенням. 

Первісна вартість нематеріального активу, створеного під- 
приємством, включає прямі витрати на оплату праці, прямі матері-
альні витрати, інші  витрати, безпосередньо пов’язані зі створен-
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ням цього нематеріального активу та приведенням його до стану 
придатності для використання за призначенням (оплата реєстрації 
юридичного права, амортизація патентів, ліцензій та т. п.). Первіс-
на вартість нематеріальних активів, придбаних у результаті об- 
міну, безоплатно отриманих, внесених до статутного капіталу за-
сновниками (власниками), а також отриманих у результаті 
об’єднання підприємств, є їх справедлива вартість на дату обміну, 
отримання. 

 

 

Рис. 4.1. Алгоритм використання нематеріальних активів  
на підприємстві 

 
Підприємства можуть використовувати такі нематеріальні 

активи: 
торговельні марки;  
фірмові назви, знаки, репутація; 
патенти, винаходи та ноу-хау; 
ліцензії та франшизи (угода між людиною чи групою людей 

(франчайзи)  і якоюсь торговою групою (франчайзер) на викорис-

Сутність використання нематеріального активу  
на підприємстві 

Можливість використання НМА у виробництві, комерцій-
них операціях чи управлінні підприємством 

Прибуток від використання НМА протягом більш одного 
звітного періоду, забезпечений строком ліцензії, патенту 

НМА, що не призначені і не передбачаються до продажу  
в нормальних умовах 

Наявність документів, що підтверджують право підприєм-
ства на використання нематеріального активу 

Нематеріальний актив може бути окремим від іншого майна 
як самостійний об’єкт обліку 

Нематеріальний актив не має матеріально-речовинного 
змісту, але має вартісну оцінку, приносить прибуток 
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тання торгової марки для продажу власних товарів на правах орен-
ди); 

електронні бази даних; 
права користування та ін. 
Специфікою нематеріальних активів в Україні є те, що дов-

гий час вони перебували без уваги, а об’єкти інтелектуальної влас-
ності були незатребуваними. І на сьогоднішній день оцінка нема-
теріальних активів і об’єктів інтелектуальної власності не є про-
відною, підприємства в основному звітують про нематеріальні ак-
тиви додатком до «Балансу» формою № 5, яка вказує про наяв-
ність кількості та строки використання патентів і ліцензій. Хоча з 
кожним роком інтерес власників і акціонерів до реальної ринкової  
вартості таких активів, що мають пряме відношення до підвищен-
ня капіталізації підприємств, зростає [26, с. 75-86; 21]. 

Перш за все це пов’язано з тим, що в Україні були сформо-
вані національні бренди, корпорації мають не одну торгову марку. 
При цьому, говорячи про послугу «оцінка нематеріальних акти-
вів», найчастіше мається на увазі оцінка торгової марки, гудвілу. 

 
 
4.2. Особливості оцінки та обліку нематеріальних  

 активів підприємства 
 
Оцінка нематеріальних активів на підприємстві (оцінка тор-

гової марки, оцінка гудвілу, оцінка ноу-хау, оцінка патенту і т.ін.) 
має безпосередній економічний вплив на фінансовий стан компа-
нії, а саме: 

за рахунок нематеріальних активів дозволяє сформувати 
значний статутний фонд без додаткових грошових вкладень; 

при постановці на баланс нематеріальні активи амортизу-
ються як і всі активи, при цьому амортизаційні відрахування за-
лишаються в користуванні компанії, включаються до собівартості 
продукції і на законних підставах не оподатковуються податком на 
прибуток; 

збільшується вартість підприємства за рахунок нематеріаль-
них активів, це особливо важливо при укладанні договору купівлі-
продажу, отримання кредиту в банку. При такій оцінці можна роз-
рахувати не тільки ціну таких активів, але і їх цінність. У Міжна-
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родних стандартах оцінки поняття «цінність» адекватно поняттю 
«інвестиційна вартість». 

Окремим пунктом можна виділити необхідність професійної 
оцінки в разі укладення договору купівлі-продажу або договору 
оренди. При цьому реальна ринкова вартість таких активів буде 
цікавити не тільки продавця, а й покупця. 

Можна стверджувати, що потенційному інвестору, цікавля-
чись певною компанією, буде важливо отримати реальні дані про 
вартість всіх її активів. При цьому значимість реальної ринкової 
вартості її нематеріальних активів буде відображена у позиціях на 
ринку компанії, що оцінюється, її перспективами і можливостями 
в розвитку.  

Ринкова вартість для продавця – це можливість визначити 
реальну вартість свого бізнесу, торгової марки, патенту і т. ін. Для 
цього необхідно знати, як даний нематеріальний актив впливає на 
формування грошового потоку на підприємстві. Оцінка нематері- 
альних активів необхідна у випадках: 

укладення договорів купівлі-продажу; 
реорганізації (злиття, поділ, поглинання і т.п.); 
ліквідації та банкрутства підприємства; 
розробки інвестиційного проекту з розвитку бізнесу; 
отримання кредиту; 
переоцінки основних засобів підприємства; 
внесення їх до статутного капіталу компанії; 
передачі права використання інтелектуальної власності на 

основі ліцензійної угоди, за договором франчайзингу і т.д. [27,  
с. 72-74]. 

Всі операції, пов’язані зі створенням, придбанням, викорис-
танням та списанням нематеріальних активів, підлягають обов’яз-
ковому відображенню у бухгалтерському обліку. Аналітичний об-
лік нематеріальних активів ведеться у Відомості обліку за видами і 
окремими об’єктами нематеріальних активів, нарахованої аморти-
зації (зносу) (ф. № ВНА – 5) пооб’єктно по групах. Основними ви-
дами надходжень нематеріальних активів є: 

їх придбання; 
створення їх силами підприємства або залучення сторонніх 

виконавців на договірній основі; 
придбання на умовах обміну; 
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надходження в рахунок внеску до статутного капіталу під- 
приємства; 

безоплатне надходження; 
здійснення спільної діяльності. 
Відмінними рисами нематеріальних активів є: 
відсутність матеріальної форми; 
використання протягом тривалого часу; 
здатність приносити економічну вигоду підприємству; 
високий ступінь невизначеності розмірів майбутнього при-

бутку від їх використання. 
Придбаний або отриманий нематеріальний актив у балансі, 

якщо існує ймовірність одержання майбутніх економічних вигод, 
пов’язаних з його використанням. Його вартість може бути досто-
вірно визначена. Якщо нематеріальний актив не відповідає вказа-
ним критеріям, то витрати, пов’язані з його придбанням чи ство-
ренням, визнаються витратами того звітного періоду, протягом 
якого вони були здійснені, без визнання таких витрат у майбут-
ньому нематеріальним активом. 

Підприємство може переоцінювати за справедливою вартіс-
тю на дату балансу ті нематеріальні активи, щодо яких існує ак- 
тивний ринок. У разі переоцінки окремого об’єкта нематеріальних 
активів слід переоцінювати всі інші активи групи, до яких нале-
жить цей нематеріальний актив (крім тих, щодо яких не існує ак-
тивного ринку). Якщо підприємством проведена переоцінка 
об’єктів групи нематеріальних активів, то надалі вони підлягають 
щорічній переоцінці. Перевищення суми попередніх уцінок над 
сумою попередніх до оцінок залишкової вартості об’єкта немате-
ріальних активів при черговій вартості цього об’єкта нематеріаль-
них активів включається до складу доходів звітного періоду з ві-
дображенням різниці між сумою чергової (останньої) до оцінки 
залишкової вартості об’єкта нематеріальних активів і зазначеним 
перевищенням у складі іншого додаткового капіталу. Перевищен-
ня суми попередніх до оцінок над сумою попередніх уцінок зали-
шкової вартості об’єкта нематеріальних активів при черговій уцін-
ці вартості цього активу спрямовується на зменшення іншого до-
даткового капіталу із включенням різниці між сумою чергової 
(останньої) уцінки залишкової вартості об’єкта нематеріальних 
активів і зазначеним перевищенням до витрат звітного періоду. 
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При вибутті об’єктів нематеріальних активів, які раніше бу-
ли переоцінені, перевищення сум попередніх до оцінок над сумою 
попередніх уцінок залишкової вартості цього об’єкта нематеріаль-
них активів включається до складу нерозподіленого доходу з од-
ночасним зменшенням додаткового капіталу. 

Переоцінка нематеріальних активів проводиться у кілька 
етапів: 

встановлення справедливої вартості нематеріальних активів; 
визначення різниці між справедливою і залишковою вартіс-

тю з метою розрахунку величин до оцінки або зниженням ціни за 
залишковою вартістю; 

визначення переоціненої первісної вартості нематеріального 
активу; 

визначення величини до оцінки або зниження первісної вар-
тості; 

проведення до оцінки після попередніх уцінок; 
відображення списання переоцінених об’єктів. 
Нарахування амортизації нематеріальних активів здійсню-

ється протягом строку корисного використання, який встановлю-
ється підприємством при визнанні цього об’єкта активом (при за-
рахуванні на баланс), але не понад 20 років. 

При визначенні строку корисного використання об’єкта не-
матеріальних активів слід враховувати: 

строки корисного використання подібних активів; 
моральний знос; 
правові або інші подібні обмеження щодо строків його вико-

ристання, інші фактори. 
Метод амортизації нематеріальних активів обирається під- 

приємством самостійно, виходячи з умов отримання у майбутньо-
му економічних вигод. Якщо такі умови визначити неможливо, то 
амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного мето-
ду. 

Під час розрахунку вартості, яка амортизується, ліквідаційна 
вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля, крім ви-
падків: 

коли існує беззастережне зобов’язання іншої особи щодо 
придбання цього об’єкта наприкінці строку його корисного вико-
ристання; 
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коли ліквідаційна вартість може бути визначена на підставі 
інформації існуючого активного ринку і очікується, що такий ри-
нок існуватиме і наприкінці терміну корисного використання  
цього об’єкта. 

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного 
за місяцем, у якому нематеріальний актив став придатним для ви-
користання.  

Нарахування амортизації припиняється з місяця, наступного 
за місяцем вибуття нематеріального активу. Строк корисного ви-
користання нематеріального активу та метод його амортизації пе-
реглядається наприкінці звітного року, якщо у майбутньому пері- 
оді очікуються зміни строків корисного використання активу або 
зміни умов отримання майбутніх економічних вигод. 

Амортизація нематеріального активу нараховується виходя-
чи з нового методу нарахування амортизації і строку використан-
ня, починаючи з місяця, наступного за місяцем змін [26, с. 45-54]. 

Втрати від зменшення корисності нематеріальних активів 
включаються до складу витрат звітного періоду зі збільшенням у 
балансі суми зносу витрат звітного періоду та зі збільшенням у 
балансі суми зносу нематеріальних активів, а від об’єктів, що ві-
дображаються в обліку за переоціненою вартістю, зі зменшенням 
переоціненої вартості об’єкта нематеріальних активів. 

Якщо причини зменшення корисності об’єкта нематеріаль-
них активів перестали існувати, то втрати від зменшення корисно-
сті об’єкта за попередні періоди виключаються на відповідну суму 
способом сторно із суми витрат звітного періоду та із суми зносу 
об’єкта нематеріальних активів, а втрати від зменшення кориснос-
ті об’єктів нематеріальних активів, відображеної в обліку за пере-
оціненою вартістю, включаються до складу доходів зі збільшен-
ням переоціненої вартості об’єкта нематеріальних активів. Опера-
ції, що здійснюються у підприємницькій, фінансово-господарській 
діяльності та впливають на стан майна, капіталу, зобов’язання і 
фінансові результати, повинні бути оформлені первинними доку-
ментами. Первинні документи – це письмові свідчення, що фіксу-
ють та підтверджують господарські операції, включаючи розпоря-
дження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення. 

Нематеріальний актив списується з балансу в разі його ви-
буття або внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможли-
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вості отримання підприємством надалі економічних вигод від його 
використання. Фінансовий результат від вибуття об’єктів немате-
ріальних активів визначається як різниця між доходом від вибуття 
(за вирахуванням непрямих податків і витрат, пов’язаних з вибут-
тям) та їх залишковою вартістю. Регістри аналітичного обліку ви-
булих нематеріальних активів додаються до документів, якими 
оформлені факти вибуття цих об’єктів. 

Зростання ролі нематеріальних (невідчутних) активів обу- 
мовлено хвилею поглинання одних підприємств іншими, швидкіс-
тю і масштабами технологічних змін, поширенням інформаційних 
технологій, ускладненням і інтеграцією фінансового ринку Украї-
ни. Питання методики та організації обліку даного виду майна ак-
тивно обговорюються в усьому світі. Можна сказати, що нематері-
альні активи – одне з найбільш проблемних у даний час питань 
методології бухгалтерського обліку. Грамотна класифікація об’єк-
тів інтелектуальної власності є базою формування попередньої 
оцінки їх ринкової вартості. Проте в даний час підприємства її не 
виконують. Включення вартості об’єктів нематеріальних активів 
до складу майна підприємств обов’язкове відповідно до чинного 
законодавства.  

Облік нематеріальних активів на підприємстві з метою опо-
даткування ведеться за такими групами [26, с. 10-11]: 

група 1 – права користування природними ресурсами (право 
користування надрами, іншими ресурсами природного середови-
ща, геологічною та іншою інформацією про природне середови-
ще); 

група 2 – права користування майном (право користування 
земельною ділянкою, крім права постійного користування земель-
ною ділянкою відповідно до закону, право користування будівлею, 
право на оренду приміщень тощо); 

група 3 – права на комерційні позначення (права на торгове-
льні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) най-
менування тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються 
роялті; 

група 4 – права на об’єкти промислової власності (право на 
винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, поро-
ди тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, 
комерційні таємниці, в тому числі ноу-хау, захист від недобросо- 
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вісної конкуренції і т.п.), крім тих, витрати на придбання яких ви-
знаються роялті; 

група 5 – авторське право та суміжні з ним права (право на 
літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, про-
грами для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних 
(бази даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) органі-
зацій мовлення тощо), крім тих, витрати на придбання яких ви-
знаються роялті; 

група 6 – інші нематеріальні активи (право на провадження 
діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо). 

Також норми Податкового кодексу [19] регулюють встанов-
лення мінімального терміну дії права користування для деяких 
груп нематеріальних активів. Так, для нематеріальних активів груп 
4 і 5 встановлено мінімальні терміни дії права користування в 5 і  
2 роки відповідно. 

В інших випадках термін дії права користування встановлю-
ється підприємством самостійно відповідно до правовстановлю- 
ючих документів. 

Практичне ж використання нематеріальних активів в еконо-
мічному обороті підприємств, оцінювання результатів інтелекту- 
альної праці, інтелектуальної власності дає можливість сучасному 
підприємству: 

змінити структуру свого виробничого капіталу за рахунок 
збільшення частки нематеріальних активів у вартості нової про- 
дукції і послуг, збільшивши їх наукоємність, що може привести до 
підвищення вартості продукту та матиме велике значення для кон-
курентної здатності продукції і послуг; 

економічно ефективно і раціонально використовувати неза-
діяні нематеріальні активи, якими все ще володіє багато підпри-
ємств, фірм. 

Управлінці для успішного введення нематеріальних активів 
в економічні обороти підприємства зобов’язані розбиратися в кла-
сифікації і суттєвих характеристиках кожного об’єкта нематері- 
альних активів, враховувати їх особливі властивості, а також глиб-
ше розумітися у відповідних їм патентно-правових документах. 
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4.3. Порівняльна характеристика вартості  
 нематеріальних активів в Україні і світі 

 
Однією з основних, але менш досліджуваних є проблема ка-

піталізації нематеріальних активів підприємства, визначення вар-
тості об’єктів інтелектуальної власності. За своєю сутністю 
об’єкти інтелектуальної власності не мають матеріальної форми, 
тому їх вартість не визначається з використанням традиційних по-
казників, що застосовуються під час здійснення оцінки матеріаль-
них об’єктів. Світовий досвід свідчить, що питання адекватної ці-
ни складне як практично, так і теоретично. Нині методика оцінки 
вартості інтелектуальної власності розробляється для відповідного 
об’єкта під конкретного замовника, оскільки потреба в такій оцінці 
виникає, як правило, у зв’язку з відчуженням відповідних виключ-
них або невиключних прав або передачі прав власності у період 
поглинання та злиття компаній [4, с. 164]. 

Капіталоутворення з використанням нематеріальних акти-
вів – нове явище, притаманне та зумовлене сучасною економікою, 
що заснована на інформації та знаннях. Першими масштабну капі-
талізацію нематеріальних активів здійснили у Японії в 1970- 
1980-х роках: при реальному обсязі товарної маси, що вироблялася 
Японією в ті роки, в 3% від загальносвітового ВВП, сумарний ка-
пітал країни склав понад 40% сукупного світового капіталу. При-
чина цього явища в тому, що починаючи з 1960-х років, японські 
інвестори скуповували по всьому світу товари інтелектуальної 
праці, які оцінювали за своєю методикою та ставили на баланс 
підприємства як нематеріальні активи вже за новою вартістю. Це 
дозволяло майже необмежено збільшувати балансову вартість під-
приємств, внаслідок чого у Японії вперше у світі вартість немате-
ріальних активів корпорацій перебільшила вартість матеріальних. 
Зростання вартості активів дало змогу корпораціям пропорційно 
величині новостворених активів здійснювати додаткову емісію 
акцій, що у свою чергу сприяло підвищенню інвестиційної при-
вабливості компаній та розширювало можливості щодо їх іннова-
ційного розвитку.  

З початку 1990-х років у США суттєво удосконалили цю ме-
тодику та розширили сутність поняття «нематеріальні активи», 
включивши до їх складу так званий «гудвіл», що дозволило амери-
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канським корпораціям з мінімальними витратами багатократно 
збільшити свою балансову вартість. Зокрема, вартість компанії 
Microsoft на піку її капіталізації (лютий 2000 р.) оцінювалась на 
рівні 550 млрд дол., тоді як балансова вартість її матеріальних ак-
тивів складала лише 16 млрд дол. [1, с. 147].  

У нашій країні дана методика ще недостатньо освоєна, керів-
ництва підприємств все ж таки більш схильні визначати вартість 
компаній за наявності існуючих матеріальних активів на балансі 
підприємств. Іноді суттєво вплинути на вартість компанії при пе-
редачі її іншому власнику (продаж, злиття-поглинання) може назва 
торгової марки, ділова репутація підприємства на ринку послуг, 
напрацьовані клієнтські зв’язки тощо. 

Нематеріальні активи є однією з найбільш важливих і зна-
чимих складових багатьох великих і найбільш потужних світових 
компаній, вони є основою для їх присутності, конкурентоспро- 
можності та домінування на ринку, а також забезпечення постійної 
прибутковості провідних корпорацій. 

Одним з досить важливих факторів, що впливають на успіхи 
або невдачі компанії, є правильність оцінки використання немате-
ріальних активів, інтелектуального капіталу та визначення ефек- 
тивності їх використання. Повна та реальна оцінка стає однією з 
важливих ланок в економічній діяльності будь-якого підприємст-
ва, його успішного функціонування і розвитку. 

У 2015 р. найдорожчим брендом світу експерти Millward 
Brown визнали Apple, оцінивши марку лідера технологічних кор-
порацій у 246,99 млрд дол., проти 147,88 млрд дол. у 2014 р. 
(табл. 4.2) [28]. Бренд Apple коштує щонайменше удвічі дорожче 
будь-якого іншого бренду рейтингу Forbes. У IV кварталі 2014 р. 
компанія продала 74,8 млн смартфонів по в усьому світі, обігнав-
ши Samsung, чого не відбувалося з 2011 р. Продажі iPhone підви-
щилися на 49%, а виручка за квартал склала 18 млрд дол. Вартість 
бізнесу Apple 2015 р. по відношенню до 2014 р. зросла на 67%. На 
другій позиції в даному рейтингу, змістившись з першого місця у 
попередньому році, компанія інтернет-бізнесу Google, яка пропо-
нує користувачам численні і безкоштовні інтернет-сервіси, а також 
різні технологічні рішення, пов’язані з Інтернетом та інформацій-
ними технологіями. Вартість бренда Google за минулий рік зросла 
майже на 9% і склала у 2015 р. 173,65 млрд дол. Третю і четверту 
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сходинки рейтингу також посіли бренди компаній з високотехно-
логічної сфери – Microsoft (115,5 млрд дол.) і IBM (93,99 млрд 
дол.). П’ятірку лідерів замикає бренд компанії фінансових послуг 
Visa з вартістю бізнесу в 2015 р. 91,96 млрд дол., змістивши на 
дев’яту позицію бренд мережі ресторанів швидкого харчування 
Макдональдс (81,16 млрд дол.). У першу десятку найдорожчих 
брендів планети також увійшли: AT & T (89,49 млрд дол.), Verizon 
(86,01 млрд дол.), бренд виробника безалкогольних напоїв Coca-
Cola (83,84 млрд дол.), Marlboro (80,35 млрд дол.). 

 

Таблиця 4.2 
Рейтинг 10 найдорожчих світових брендів 2015 р.* 

Місце 

Бренд Сектор 

Вартість, 
млрд дол. 

Рівень 
зміни 
вартості 
2015 р. 
до  

2014 р., 
% 

Внесок 
бренда

20
15

 р
. 

20
14

 р
. 

20
13

 р
. 

2013 р. 2014 р. 2015 р.

1 2 1 Apple Технології 185,071 147,88 246,99 67 4 
2 1 2 Google Технології 113,669 158,84 173,65 9 4 
3 4 7 Microsoft Технології 70,000 90,19 115,5 28 4 
4 3 3 IBM Технології 113,000 107,54 93,99 -13 4 
5 7 9 Visa Фінансові послуги 56,000 79,2 91,96 16 4 
6 8 6 AT&T Телекомунікації 76,000 77,88 89,49 15 3 
7 11 - Verizon Телекомунікації - 63,46 86,01 36 3 
8 6 5 Coca-Cola Безалкогольні напої 78,000 80,68 83,84 4 5 
9 5 4 McDonald’s Фастфуд 90,000 85,71 81,16 -5 4 

10 9 8 Marlboro Тютюнова промис-
ловість 69,000 67,34 80,35 19 3 

 
* Складено за даними джерела: Millward Brown: Рейтинг 100 самых 

дорогих мировых брендов – рейтинг-2015 [Електронний ресурс] / Центр гу-
манитарных технологий. – Режим доступу: http://gtmarket.ru/news/2015/05/27/ 
593900-100-samih-dorogih-brendov-mira. 

 
У табл. 4.3 представлено вартість використання нематері- 

альних активів підприємствами деяких країн світу.  
Платнею за використання інтелектуальної власності є випла-

ти та надходження між резидентами та нерезидентами, уповнова-
женими на використання майнових прав (патентів, торговельних 
марок, авторських прав, промислових процесів та конструкцій, у 
тому числі комерційної таємниці і франшизи), та для використання 
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по ліцензійним угодам вироблених оригіналів і прототипів (напри-
клад, авторські права на книги і рукописи, програмне забезпечення 
кінематографічних творів та звукозаписів) і суміжних прав, таких 
як на живі виступи і телебачення, кабельне та супутникове мов-
лення. Дані наведені у поточних доларах США [29]. 

 

Таблиця 4.3 
Вартість використання інтелектуальної власності  

у платіжному балансі (у доларах США)* 
№ 
з/п  

Країна Роки  

2011 2012 2013 2014 

2 Сінгапур 16609799,476 19068977,578 19849541,766 20153440,422
3 Фінляндія  1311103,01 1368020,309 1775348,311 1833837,704 
4 Німеччина 7117162,12 7365410,636 6285154,290 8399187,85 
5 США 32551000,00 36088000,00 39501000,00 39016000,00 
6 Швеція  1455401,478 1878474,497 2364018,02 2246965,121 
7 Гонконг 1978131,461 2009279,637 2018574,965 - 
8 Нідерланди 3707231,291 3751171,58 3626781,39 4495203,088 
9 Японія 18768647,813 19172720,512 19897558,093 17831143,18 
10 Великобританія 8499301,067 10517905,061 8859564,084 9036715,541 
11 Норвегія 633879,636 778782,346 587756,889 697713,504 
32 Естонія 59946,935 74468,462 61260,965 57268,907 
39 Азербайджан 16531,00 18423,00 28180,00 - 
48 Литва  34814,828 34309,643 38208,517 46344,585 
50 Казахстан 85536,930 94623,34 152394,296 147894,954 
52 Латвія 32600,00 51600,00 44100,00 47100,00 
64 Росія 4841800,00 5830320,00 7629280,00 8388860,00 
72 Грузія 7404,609 7956,804 7590,402 13438,272 
84 Україна 744000,00 746000,00 727000,00 1072000,00 
89 Молдова 2589,80 5797,73 7752,496 14315,653 
** Білорусь  102700,00 89200,00 106800,00 144600,00 
** Киргизстан 2586,897 6189,091 7755,518 6927,118 
** Таджикистан 40,80 41,40 116,00 - 

 

* Складено за індикативними даними джерела: Всесвітній банк [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://data.worldbank.org/country/. 

** Складено за даними Всесвітнього економічного форуму: Рейтинг 
глобальної конкурентоспроможності – 2013-2014 [Електронний ресурс] // 
Центр гуманітарних технологій. – Режим доступу: http://gtmarket.ru/news/ 
2013/09/05/6219. 

 

У табл. 4.3 вибірково наведені дані з матеріальної вартості 
використання нематеріальних активів по країнах за їх місцем у 
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глобальному рейтингу конкурентоспроможності [30] за 2014 р. 
Наведена перша світова десятка та деякі з країн СНД. Країни, які 
не мають порядкового номеру, в даному рейтингу участі не брали. 
Також у таблиці не представлена інформація лідера десятки  
світових лідерів рейтингу глобальної конкурентоспроможності 
2014 р. – Швейцарії, бо дані з вартості використання нематеріаль-
них активів по цій країні в інформації Всесвітнього банку відсутні.   

Місце України за вартістю використання нематеріальних ак-
тивів між країнами пострадянського простору та країнами великої 
десятки рейтингу глобальної конкурентоздатності представлено 
графічно (рис. 4.2-4.4). 

 
Рис. 4.2. Вартість використання нематеріальних активів  

найбільшими країнами пострадянського простору 
 
За даними європейського індексного агентства MSCI Barra 

сумарна ринкова капіталізація компаній, що котируються на ос- 
новному фондовому майданчику України, вартістю по кожному 
підприємству повинні перевищувати 1 млрд дол. Капіталізація де-
яких українських підприємств, за даними агентства, складає: 
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«Азовсталь» – 5,3 млрд дол., «Укрнафта» – 4,5, «Райффайзен Банк 
Аваль» – 4,9, Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча – 
4,2, «Укрсоцбанк» – 1,09 млрд дол., «Arcelor Mittal-Кривий Ріг» – 
8370 млн дол. Причому «Укрнафта», «Укртелеком», «Азовсталь», 
Нижньодніпровський трубопрокатний завод, «Дніпроенерго», 
«Центренерго», «Західенерго», Полтавський ГЗК котируються не 
тільки на ПФТС (Перша фондова торгова система), але й на Фран-
кфуртській біржі [31]. 

 
Рис. 4.3. Україна й інші країни пострадянського простору  
за вартістю використання нематеріальних активів 

 

Україна змогла претендувати на включення в індекс MSCI 
завдяки високим темпам розвитку українського фондового ринку в 
останні два роки. 

Будь-яка компанія, яка продає товари (наприклад, супермар-
кет), при рівні інфляції 13% на рік, безумовно, підніме свої ціни у 
гривнях, що приводить до збільшення прибутку, а курс гривні до 
долара при цьому може і не змінюватися. Тому зростає капіталіза-
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ція даної компанії в доларовому еквіваленті. Купуючи акції такої 
компанії, інвестор захищає себе від інфляції, чим вона вища, тим 
вище капіталізація, тобто вартість компанії. Крім того, вкладник 
виграє від економічного зростання – ця компанія розширюється: 
відкриває нові філії, магазини, офіси. 

 

 
Рис. 4.4. Україна і десятка країн-лідерів за вартістю  
використання нематеріальних активів у 2006-2014 рр. 
 

Поява України в індексі MSCI може привести на українсь-
кий ринок нових інвесторів, що забезпечить економічний розвиток 
держави. А нематеріальні активи, розвиток інформаційних техно-
логій, створення інтелектуальних продуктів на основі використан-
ня знань, стратегія підприємства, заснована на розвитку та форму-
ванні використання якостей людського капіталу, сприятимуть кон-
курентоспроможності вітчизняних підприємств на світовому рин-
ку та підвищенню їх капіталізації. 
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4.4. Механізми управління капіталізацією нематеріаль- 
 них активів підприємства 

 
Організаційно-економічний механізм формування та розвит-

ку нематеріальних активів можна визначити, розглянувши можли-
ві способи вирішення даного питання. Існує два варіанти вирішен-
ня проблеми підвищення частки нематеріальних активів у капіта-
лізації компанії: 

традиційний метод використання нематеріальних активів на 
основі підвищення їх вартості в управлінському та бухгалтерсько-
му обліку; 

інноваційний метод на основі створення системи стратегіч-
ного управління такими активами [3]. 

Особливу увагу варто приділити саме інноваційному підхо-
ду, який передбачає здійснення таких заходів: 

а) формування системи стратегічних цілей і завдань у сфері 
формування, використання та розвитку нематеріальних активів 
(наприклад, у форматі стратегічних карт із застосуванням аналіти-
чних методів та стратегічних сесій); 

б) дослідження ринків, на яких діє підприємство, через приз-
му виявлення стратегічно важливих напрямів; 

в) формування переліку і вимог до нематеріальних активів, 
що визначають ключові ринкові переваги, ефективність та стій-
кість підприємства у його розвитку; 

г) інвентаризація нематеріальних активів, у тому числі фон-
ду знань, накопичених підприємством, та ін. 

Отже, незважаючи на значну кількість публікацій з питань 
нематеріальних активів, багато аспектів цієї проблеми залишають-
ся відкритими для подальших досліджень. Такими варто визнати 
питання ідентифікації нематеріальних активів та їх елементів,  
оцінки інтелектуального капіталу, формування та розвитку його 
складових. Залишаються дискусійними та методологічно нерозви-
неними такі аспекти, як визначення нематеріальних активів та їх 
структури для суб’єктів господарювання, способи їх управлінської 
оцінки. Практично нерозвиненими в теоретико-методичному та 
прикладному аспектах є питання управління такими нематеріаль-
ними активами, як ділова репутація компанії, її знання та компе- 
тенції. У зв’язку з чим цікавим є розгляд зародження інформацій-
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ного (постіндустріального) суспільства, що послужило поштовхом 
у приділенні значної уваги нематеріальним активам у визначенні 
вартості компаній сучасності, роль яких в управлінні підприємст-
вом до цього майже не сприймалась. 

Кожна країна прагне отримати конкурентну перевагу на сві-
товій арені за рахунок розробки і створення інноваційних продук-
тів, технологій. У світі відбувається переорієнтація на наукоємні 
галузі, спостерігається чітка тенденція зростання витрат на науко-
во-дослідні роботи (НДР) як основної умови економічного розвит-
ку країн, підвищення їх конкурентоспроможності. У лідерах щодо 
суми витрат на НДР у даний час є США, Китай, Японія, Німеччи-
на, Південна Корея, Великобританія, Франція (табл. 4.4).  

 

Таблиця 4.4  
Частка країн у загальних витратах на НДР у 2013 р. [37] 

Країни 
Загальні витрати на НДР 

млрд дол. 
% від світових витрат 

на НДР 
США 418,6 29,0 
Китай 197,3 13,7 
Японія 159,9 11,1 
Німеччина  90,9 6,3 
Південна Корея 55,8 3,9 
Франція 50,4 3,5 
Великобританія 42,0 2,9 
Індія 40,3 2,8 
Росія 37,0 2,6 
Бразилія 29,5 2,0 
Канада 28,8 1,9 
Італія 24,1 1,8 
Австралія 21,8 1,5 
Тайвань 21,4 1,5 
Іспанія 20,0 1,4 
Україна 1,4 0,1 
Інші країни 203,1 14,1 
Усього 1442,3 100,0 

 
У сучасних умовах головні конкурентні переваги промисло-

вого підприємства виникають із розвитку навиків, досвіду, впро-
вадження інновацій, ноу-хау, розуміння ринку, володіння базами 
даних, використання систем обміну інформацією, високої кваліфі-
кації персоналу, тобто  нематеріальних ресурсів. Тому, наприклад, 
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Samsung щорік витрачає на НДР не менше 5% від обсягу продажів 
(не менше 2,5 млрд дол.), IBM – 5,2 (3,5), General Electric – 5,3 
(3,2), Sony – 5,7 (4,5), Philips – 7% (2,3 млрд дол.) [38].  

Аналіз статистичних даних за період 2009-2014 рр., пов'яза-
них з нематеріальними активами (НМА) промислових підприємств 
України, дозволяє відзначити збільшення кількості виданих патен-
тів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки (табл. 4.5). 

 
Таблиця 4.5 

Заявки та отримані охоронні документи на об’єкти  
промислової власності [39] 

Показник 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Патенти на винаходи       
Надійшло заявок 4812 5310 5247 4945 5418 4813 
Зареєстровано 4002  3874 4061 3405 3635 3319 
Чинних патентів на 
кінець року 

 
24651 

 
24617 

 
24773 

 
25276 

 
26033 

 
26183 

Патенти на корисні 
моделі 

      

Надійшло заявок 9200 10679 10437 10228 10175 9384 
Зареєстровано 8391 9405 10291 9951 10137 9196 
Чинних патентів на 
кінець року 

 
33575 

 
35259 

 
38225 

 
40168 

 
41121 

 
40268 

Патенти на промис-
лові зразки 

      

Надійшло заявок 1669 1686 1761 1851 3778 2664 
Зареєстровано 1754 1431 1337 1541 2010 2464 
Чинних патентів на 
кінець року 

 
10816 

 
9907 

 
6454 

 
8084 

 
10051 

 
11095 

Свідоцтва на знаки 
для товарів і послуг 

      

Надійшло заявок 17866 20603 21091 22781 24471 18796 
Зареєстровано 15137 16686 16677 15459 14981 14698 
Чинних патентів на 
кінець року 

 
105988 

 
120133 

 
133411 

 
144481 

 
153548 

 
161592 

 
Таким чином, в умовах інноваційної економіки промислові 

підприємства мають розробляти і упроваджувати такі стратегії  
розвитку свого бізнесу, які сприяли б інноваційному оновленню 
технологій, що використовуються, і продукції, що виробляється, 
збільшенню вартості продукції за рахунок управління знаннями і 
впровадження високих технологій, підвищенню ролі нематеріаль-
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них активів, що дозволить конкурувати на внутрішньому і світо-
вому ринках. Тому сьогодні особливий акцент робиться на управ-
лінні нематеріальними активами, джерелами більшості техноло- 
гічних, технічних нововведень. 

Існують різні стратегії управління нематеріальними актива-
ми, які використовуються підприємствами залежно від вибраної 
стратегії інноваційного розвитку: стратегія захисту, стратегія на-
паду, стратегія формування статутного капіталу, стратегія ство-
рення рекламного іміджу підприємства, стратегія оптимізації фі-
нансово-господарської діяльності [40, с. 27]. 

Стратегія захисту полягає в тому, що нематеріальні активи 
використовуються як захисна міра при реалізації стратегії іннова-
ційного розвитку підприємства і його бізнес-стратегії в цілому, 
оскільки вони несуть у собі певні конкурентні переваги, які мо-
жуть служити перешкодою в конкурентній боротьбі, а в разі запа-
тентованої технології і ноу-хау здатні юридично не допустити 
конкурентів до використання НМА компанії. Також дана стратегія 
може реалізовуватися у формі вертикальної інтеграції, тобто шля-
хом виробничого і організаційного об'єднання підприємств, пов'я-
заних загальною участю у виробництві, продажу і споживанні 
єдиного кінцевого продукту. Такий спосіб організації нематеріаль-
них активів захищає бізнес-компанії, забезпечує безпечну і ефек-
тивну передачу спеціалізованих знань у рамках закритої групи. 
Таким чином, метою реалізації даного типу стратегії управління 
НМА є, у першу чергу, створення перешкод для входу на ринок 
нових учасників, а не використання НМА як самостійного джерела 
доходів і прибутку.  

Стратегія нападу застосовується підприємствами, які ак- 
тивно використовують свої нематеріальні активи при реалізації 
бізнес-стратегії і прагнуть своєчасно виявляти випадки порушення 
їх прав конкурентами. Поведінка підприємства, що виявило факт 
неправомірного використання своїх прав іншими організаціями, 
залежить від вибраної політики врегулювання суперечок. Якщо 
компанія веде агресивну політику відносно порушення прав на її 
нематеріальні активи, то, як правило, вона порушує судовий роз- 
гляд, у ході якого закликає порушника до відповідальності, прирі-
кає себе на тривалі правові суперечки і несе значні судові витрати. 
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Раціональнішим варіантом врегулювання правових супере-
чок є організація перехресного ліцензування, створення стратегіч-
них союзів, укладення договору з порушником патентних прав про 
виплату платежів як роялті. Підприємства, що вибрали один із пе-
рерахованих вище способів врегулювання правових конфліктів, 
перестають бути зацікавленими у судовому переслідуванні по- 
рушників своїх прав, оскільки визначення того, яка сторона пору-
шила права на НМА і у якому обсязі, стає складним і важкореалі-
зованим завданням.  

Стратегія формування статутного капіталу підприємства 
дозволяє підприємствам використовувати права на нематеріальні 
активи як внесок у статутний капітал. Таким чином, статутний ка-
пітал може бути сформований за рахунок нематеріальних активів, 
що дає можливість підприємству вивільнити додаткові грошові 
кошти і направити їх у господарський оборот. Внеском у статут-
ний капітал стають права на винаходи, корисні моделі, товарні 
знаки, твори літератури, науки, ноу-хау.  

Стратегія створення рекламного іміджу спрямована на 
здобуття правового захисту на нематеріальні активи з метою під-
вищення довіри споживачів і залучення за рахунок цього додатко-
вих прибутків. Якщо в рамках стратегії «нападу» або стратегії «за-
хисту» патентування таких винаходів, які можна легко імітувати, 
або технологій, використання яких неможливе або складно про- 
контролювати, є недоцільним, то з позицій стратегії створення  
рекламного іміджу патентування вищезазначених об'єктів уявля-
ється сповна виправданим. Патенти в даному випадку є для спо-
живачів своєрідною гарантією якості товару і стимул-реакцією до 
його придбання, що зрештою приводе до додаткових прибутків 
фірми [41]. 

Стратегія оптимізації фінансово-господарської діяльності 
спрямована на:  

зниження податку на прибуток у зв'язку зі зменшенням бази 
оподаткування на величину амортизації нематеріальних активів;  

економію відрахувань на зарплату при оплаті праці через ав-
торську винагороду за створення нематеріальних активів;  

економію прибуткового податку фізичних осіб (власників 
нематеріальних активів).  
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Українські підприємства мають величезний потенціал для 
розвитку нових методик управління нематеріальними активами в 
умовах формування нової економічної політики підприємств, що 
дозволить підвищити як ефективність діяльності промислових 
підприємств, так і їх інвестиційну привабливість. 

Таким чином, управління комплексом НМА підприємства – 
це управління всіма операціями з правами і привілеями комплексу 
НМА підприємства впродовж життєвого циклу всіх НМА підпри-
ємства, починаючи з фундаментальних досліджень і закінчуючи 
комерціалізацією. 

Для управління НМА необхідно мати чітке уявлення про си-
стематизацію кожного об'єкта НМА, оскільки вони неоднорідні за 
складом, характером використання, мірою впливу на фінансовий 
стан і результати господарської діяльності. Система класифікації 
НМА за різними ознаками представлена в табл. 4.6.  

 
Таблиця 4.6 

Класифікація НМА  
Класифікаційна ознака Види НМА за ознаками 

1 2 
За об'єктом винахід;  

товарний знак;  
ноу-хау та ін.  

За наочним вмістом продуктово-товарні (маркетингові);  
технологічні;  
управлінські і професійні  

За довготривалістю використання  поточні; 
довгострокові  

За формою охорони  захищені авторським правом;  
захищені патентним правом;  
не захищені охоронними документами  

Зв відділенням від підприємства або 
індивідуума  

невіддільні від підприємства;  
невіддільні від індивідуума;  
віддільні від підприємства  

За відображенням у балансі  відображені у балансі; 
не відображені у балансі  

За обсягом витрат  що вимагають крупних вкладень;  
що вимагають мінімальних витрат;  
що практично не вимагають додатко-
вих витрат  

За мірою використання  що функціонують;  
що не функціонують  
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Закінчення табл. 4.6 
1 2 

За джерелом виникнення  створені на підприємстві;  
придбані з боку  

За середовищем формування вартості  внутрішні (винаходи, програмні  
продукти та  ін.);  
зовнішні (товарний знак та ін.)  

За сферою використання 
 

для внутрішнього використання;  
для тимчасового надання іншим;  
для продажу  

За характером діяльності, що привела 
до появи НМА  

науковий результат;  
винахідницька робота;  
проектно-конструкторська робота;  
робота у сфері літератури і мистецтва; 
програмний продукт та ін.  

За стадією життєвого циклу, на якому 
використовується  

на стадії НДР, технічної підготовки, 
впровадження;  
на стадії виробництва;  
на стадії реалізації;  
на стадії післяпродажного сервісу  

 
З метою розробки механізму управління нематеріальними 

активами підприємства необхідно виділити чинники, що вплива-
ють на формування і ефективне функціонування системи управ-
ління нематеріальними активами підприємства, які підрозділяють-
ся на зовнішні та внутрішні. Ці чинники, у свою чергу, підрозді-
ляються на стримуючі та стимулюючі (табл. 4.7).  

Управління нематеріальними активами підприємства для за-
безпечення стійкості їх розвитку має бути засновано на певних 
принципах управління. Пропонується принципи управління нема-
теріальними активами підприємства підрозділяти на: засадничі, 
стратегічні, принципи бізнес-оточення [42, с. 82]. 

Засадничі принципи носять системний характер і мають 
прийматися при підготовці та ухваленні всіх без виключення 
управлінських рішень. До цієї групи відносяться такі принципи: 
системності і багатоваріантності рішень, що розробляються; на- 
укової обґрунтованості; синергії; цілеспрямованості; комплексно- 
сті. 

Принципи бізнес-оточення сприяють конкурентоспромож-
ності підприємства. Це принципи стійкості розвитку; динамічнос-
ті, що передбачає гнучкість і адаптивність системи управління до 
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динаміки економічної системи підприємства і його економічного 
оточення; економічності, що полягає в отриманні комерційного 
або соціального ефекту від використання аналітичних оцінок не-
матеріальних активів; ефективності, що передбачає позитивні ре-
зультати дії як для суб'єкта, так і об'єкта управління. 

 
Таблиця 4.7 

Чинники, що впливають на формування і ефективне  
функціонування системи управління нематеріальними  

активами підприємств 
Чинники Характер впливу 

стримування стимулювання 
Зовнішні  Ринкова кон'юнктура. 

Інфляція. 
Недосконалість нормативного 
регулювання. 
Негативне сприйняття іміджу, 
продукції підприємства 

Інвестиції. 
Стійкі зв'язки з партнерами. 
Спроможність до інновацій. 
Наявність постійних спожи-
вачів 

Внутрішні Обмеженість ресурсів. 
Слабкі кредитні можливості. 
Складні комунікаційні зв'яз-
ки. 
Бюрократія. 
Конфлікти в колективі 

Високопрофесійний ко- 
лектив. 
Мобільність і гнучкість сис-
теми управління. 
Рівень організаційної куль-
тури 

 
Стратегічні принципи управління безпосередньо регулюють 

діяльність щодо  управління нематеріальними активами. До них 
відносяться: принцип ретроспективності, що враховує досвід ми-
нулих управлінських рішень і базові стратегії підприємства; прин-
цип моніторингу, що створює інформаційну основу управління 
розвитком нематеріальних активів; принцип раціональності, що 
мінімізує витрати і який максимізував вигоди від управління нема-
теріальними активами.  

Важливий аспект сучасного управління НМА – забезпечення 
його системності [43, с. 269].  

Системний підхід – це дослідження системи як цілісного 
утворення, що має внутрішню ієрархію, всі елементи якого визна-
чені прямо або опосередковано відносно загальної мети.  

Основні принципи системного підходу: визначення границь 
системи і зовнішнього середовища та особливостей їх взаємодії; 
система характеризується комплексом зовнішніх і внутрішніх ці-
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лей, показників їх досягнення, а також використовуваних для до-
сягнення цілей стратегій;  взаємодія між системою і зовнішнім се-
редовищем, а також між елементами усередині системи здійсню-
ється на основі прямих і зворотних зв'язків;  систему досліджують 
у динаміці, на основі чого виявляються нові проблеми, відбуваєть-
ся корегування системи цілей і необхідних для їх досягнення стра-
тегій; одні і ті ж цілі системи можуть досягатися на основі різних 
комбінацій використовуваних стратегій діяльності і ресурсів, що 
залучаються.  

Відносно НМА підприємство розглядається як деяка замкну-
та система, що включає сукупність організаційних одиниць і ла-
нок. Зокрема, такими організаційними ланками можуть бути па- 
тентний, юридичний, фінансовий та інші відділи, організаційними 
одиницями – керівники підприємства за напрямами діяльності, що 
також мають відношення до нематеріальних активів.  

Системне використання даних принципів дозволить створи-
ти об'єктивну фундаментальну основу для формування і розвитку 
сучасного організаційно-економічного механізму управління не-
матеріальними активами підприємства, адекватного тенденціям і 
вимогам зовнішнього та внутрішнього середовища і стадії розвит-
ку підприємства. 

Таким чином, управління нематеріальними активами – це 
процес ухвалення рішень зі створення і введення нематеріальних 
активів у комерційний оборот в умовах ринкової конкуренції з ме-
тою отримання максимального прибутку. 

Для формування механізму управління нематеріальними ак-
тивами (НМА) необхідно розробити етапи процесу залучення 
НМА в господарський оборот підприємства. Пропонується такий 
комплекс робіт, необхідних для здійснення етапів. 

1. Правовий захист НМА. 
1.1. Виявлення, систематизація і класифікація НМА. 
1.2. Узагальнення і групування результатів науково-техніч-

них розробок за різними ознаками: новизна; готовність; можливо- 
сті правової охорони (винаходи, корисні моделі та ін.); види по- 
тенційного ефекту (економічного, соціального, екологічного); охо-
рона в режимі комерційної таємниці. 

1.3. Створення пакета нормативно-правових документів, що 
дозволяють використовувати різні шляхи розпорядження правами 
на результати інноваційної діяльності. 
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1.4. Оформлення прав на володіння, розпорядження і вико-
ристання НМА. 

1.5. Виявлення і припинення порушень прав у сфері викори-
стання НМА. 

2. Збалансований розподіл прав на НМА між учасниками їх 
створення. 

2.1. Визначення основ впорядкування стосунків у сферах 
створення, освоєння і використання НМА. 

2.2. Врегулювання стосунків власності між учасниками про-
цесу створення, комерціалізації і використання НМА. 

2.3. Закріплення прав на НМА і визначення механізму вико-
ристання секретів виробництва. 

2.4. Гарантоване придбання в організацій-розробників і ок-
ремих розробників ліцензії на використання НМА. 

3. Облік і оцінка НМА.  
3.1. Проведення робіт щодо постановки на бухгалтерський 

облік НМА. 
3.2. Впровадження процедур незалежної оцінки НМА. 
3.3. Надання підприємствами у відповідні органи влади охо-

ронних документів на НМА. 
4. Контроль за використанням НМА. 
4.1. Формування повного реєстру результатів інноваційної 

діяльності НМА. 
4.2. Впровадження кількісної оцінки НМА. 
4.3. Введення реєстрації ліцензійних договорів (контрактів). 
4.4. Збереження права контролю використання НМА, що пе-

редаються окремим користувачам. 
5. Комерціалізація результатів інноваційної діяльності НМА. 
5.1. Підтримка найбільш важливих розробок з точки зору ін-

тересів підприємства. 
5.2. Відбір і орієнтація на реалізацію тих результатів, які 

можуть дати найбільший економічний, соціальний і екологічний 
ефект. 

5.3. Стимулювання використання НМА, що забезпечують 
підвищення конкурентоспроможності продукції, підприємства. 
Комерціалізація результатів інноваційної діяльності. 

При розробці стратегії управління НМА на промислових 
підприємствах вирішуються такі завдання. 
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1. Виявлення чинників, що визначають ефективність вико-
ристання НМА на якісному рівні, і їх кількісна оцінка. Такими 
чинниками можуть бути: випуск або збільшення обсягів випуску і 
реалізації конкретних видів або всієї продукції підприємства з ви-
користанням НМА; збільшення обсягів реалізації продукції уна-
слідок підвищення цін на продукцію з використанням НМА, при 
цьому зростання цін обумовлено зростанням якості і популярності; 
виручка від реалізації самих НМА; зниження собівартості при ви-
користанні НМА у виробництві продукції, проектуванні і т.п.; 
економія на капіталовкладеннях у створення або придбання самих 
НМА; виручка від продажу ліцензій та ін.  

2. Вибір методу оцінки ефективності. Можливий вибір лока-
льного методу або комплексного методу (методу розрахунку по 
підприємству в цілому); даний вибір залежить від масштабу впли-
ву результатів використання НМА на діяльність підприємства.  

3. Аналіз складу нематеріальних активів підприємства шля-
хом використання різних підходів і методів. Перший підхід (ви-
тратний) заснований на підсумовуванні всіх фактичних витрат на 
розробку і доведення об'єкта до можливості комерційного викори-
стання, другий підхід (прибутковий) пов'язаний з розрахунком 
можливих додаткових прибутків від використання НМА, третій 
підхід (порівняльний) заснований на порівнянні вартості даного 
НМА з вартістю порівнянного за корисністю НМА.  

4. Оцінка ризиків і можливих збитків і втрат, пов'язаних з 
вибором того або іншого варіанта управління НМА. Оцінка мож-
ливих збитків і втрат може здійснюватися на основі альтернатив-
ної вартості НМА, що відображає максимальну дисконтовану 
упущену вигоду від альтернативного комерційного використання 
НМА.  

5. Оцінка витрат і результатів, пов'язаних з вибором того або 
іншого варіанта. Склад витрат і результатів, що враховуються при 
оцінці ефективності використання НМА, і методи розрахунку ви-
трат і результатів визначаються видом НМА (винахід, товарний 
знак, програмний продукт, ліцензія тощо), способом надходження 
НМА на підприємство як одного з його активів (придбання, ство-
рення, виявлення при інвентаризації та ін.) і вибраним методом 
оцінки економічної ефективності. Розрахунок руху грошових кош-
тів виконується для кожного інтервалу розрахункового періоду.  
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6. Визначення розрахункового періоду, обумовленого термі-
ном корисного використання нематеріального активу і терміном 
дії ліцензійної угоди. Розраховані витрати і результати, а також 
вибрані розрахунковий період і норма дисконту є вихідними да-
ними для визначення показників ефективності інвестицій у НМА 
відповідно до прийнятого методу оцінки.  

7. Основні етапи управління комплексом НМА на підприєм-
стві: 

ідентифікація прав на НМА і їх інвентаризація; 
проведення правової експертизи НМА; 
забезпечення правової охорони;  
оцінка вартості НМА;  
постановка на баланс підприємства як НМА;  
вибір варіанта комерційної реалізації прав на НМА;  
комерційна реалізація для забезпечення стійких конкурент-

них переваг підприємства в довгостроковій перспективі;  
моніторинг результатів комерційної реалізації з ухваленням 

управлінських рішень про ефективність використання НМА. 
Отже, ефективне управління нематеріальними активами та 

інтелектуальною власністю в цілому для підвищення капіталізації і 
конкурентоспроможності підприємства включає такі основні ета-
пи.  

1. Інвентаризація нематеріальних активів та інтелекту- 
альної власності. На даному етапі встановлюється факт наявності 
нематеріальних активів і об'єктів інтелектуальної власності. Аналі-
зується вихідна інформація по всіх ідентифікованих об'єктах. До- 
сліджується можливість використання виявлених об'єктів.  

2. Облік нематеріальних активів і об'єктів інтелектуальної 
власності. Даний етап включає оцінку вартості (внутрішню або 
незалежну експертизу), постановку на баланс підприємства (якщо 
це можливо), нарахування зносу (амортизації) по кожному виявле-
ному нематеріальному активу або об'єкту інтелектуальної власнос-
ті. 

3. Аналіз і подальша реалізація можливих варіантів викори-
стання нематеріальних активів і об'єктів інтелектуальної влас-
ності. На третьому етапі досліджуються можливі варіанти викори-
стання всіх виявлених об'єктів: передача прав користування, про-
даж ліцензій, патентів, публікація результатів досліджень, вклю-
чення у список конфіденційної інформації (комерційна таємниця) з 
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точки зору здобуття максимальних конкурентних переваг на рин-
ку, збільшення частки ринку, максимізації прибутку. Далі на да-
ному етапі здійснюється реалізація вибраних варіантів викорис-
тання об'єктів з позиції максимізації ефекту.  

4. Моніторинг використання нематеріальних активів і ін-
телектуальної власності. На цьому етапі здійснюється контроль 
над виконанням намічених варіантів використання виявлених не-
матеріальних активів та інтелектуальної власності. Виявляються 
помилки і недоліки у процесі їх безпосереднього використання за 
наміченими варіантами. 

5. Регулювання процесів використання нематеріальних ак-
тивів та інтелектуальної власності. Цей етап полягає у виправ-
ленні помилок і недоліків у використанні, виявлених на етапі мо-
ніторингу, тобто максимізується позитивний ефект з урахуванням 
нових даних.  

Управління окремими об’єктами нематеріальних активів під- 
приємства має свої особливості. Так, передумовами організації само-
стійної системи управління інтелектуальними ресурсами у складі 
системи управління НМА підприємства є: різноманітність форм і ви-
дів інтелектуальних ресурсів; необхідність розробки комплексної 
стратегії у сфері управління інтелектуальним потенціалом підприємс-
тва; значна кількість служб і підрозділів, які беруть участь у процесі 
генерації і перетворення інформації про інтелектуальні ресурси; не-
обхідність координації у процесі  управління інтелектуальними ре- 
сурсами; висока прибутковість угод по об'єктах інтелектуальної  
власності; високий ризик виникнення нечесної конкуренції [44]. 

Управління інтелектуальною власністю допускає виконання 
ряду функцій, направлених на раціональне формування, викорис-
тання і розвиток ресурсів підприємства, які можна систематизува-
ти за окремими напрямами діяльності (табл. 4.8). 

Ефективне управління інтелектуальною власністю включає: 
створення мотивацій інноваційної сприйнятливості з метою роз- 
витку інтелектуальних ресурсів; забезпечення умов узагальнення 
інтелектуальних ресурсів співробітників і формування їх сукупно-
го інтелектуального потенціалу; створення системи управління 
інтелектуальними ресурсами і способів її ефективного функціону-
вання; організацію, контроль і регулювання руху інформаційних 
потоків між працівником, підприємством і зовнішнім середови-
щем. 
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Таблиця 4.8  
Функціональні підсистеми управління інтелектуальною  

власністю підприємства 
Елементи системи 
управління інтеле-
ктуальною власніс-
тю підприємства 

Зміст реалізованих функцій 

1. Підсистема уп-
равління НДДКР і 
технологічними 
інноваціями 

планування, організація, контроль і регулювання проце-
су розвитку наукових і технічних знань фахівців; 
формування інтелектуально-інформаційного середови-
ща, яке сприяє генеруванню нових ідей, розвитку твор-
чості, винахідливості, раціоналізації; 
формування інтелектуальної бази, що дозволяє підпри-
ємству адаптуватися і утримувати свої позиції у змінно-
му зовнішньому середовищі 

2. Підсистема уп-
равління іннова-
ційним потенціа-
лом і розвитком 
співробітників 

формування і ефективне використання фондів знань;
прогнозування потреби в інтелектуальних ресурсах; 
виявлення емоційно-психологічного та інтелектуального 
потенціалу співробітників; 
забезпечення умов безперервного удосконалення і роз-
витку персоналу; 
розробка програм заходів щодо удосконалення і розвит-
ку інтелектуальних ресурсів 

3. Підсистема уп-
равління внутріш-
ньою й зовнішньою 
інформацією і ко-
мунікаціями 

координація дій фахівців, задіяних у процесі управління 
інтелектуальними ресурсами, за рахунок формалізації і 
регламентації різних процедур; 
формування системи збору, передачі, обробки, зберіган-
ня і використання внутрішньої і зовнішньої інформації

4. Підсистема уп-
равління портфе-
лем прав на інтеле-
ктуальні ресурси 

оптимізація складу портфеля прав власності на інтелек-
туальні ресурси відповідно до стратегії розвитку під- 
приємства; 
розробка організаційно-технічних заходів, які забезпе-
чують захист інтелектуальних ресурсів 

5. Підсистема уп-
равління комерціа-
лізацією інтелекту-
альних ресурсів 

забезпечення умов для здобуття максимальної вигоди від 
використання інтелектуальних ресурсів; 
аналіз і оцінка вартості прав на об'єкти інтелектуальної 
власності, моніторинг комерційного потенціалу інтелек-
туальних ресурсів

 
Управління інтелектуальною власністю на рівні окремого 

підприємства пов'язано з пошуком способів ефективного ство-
рення і використання знань і інформації для досягнення поставле-
них економічних цілей, таких як зростання прибутку, економія 
витрат, збільшення обсягів реалізації продукції. 
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Важливим ресурсом, здатним створити адаптивну, ефектив-
ну виробничу систему, є корпоративна культура. Елементи кор-
поративної культури мають великий вплив на економічні показни-
ки і ефективність діяльності організації (табл. 4.9).  

 
Таблиця 4.9  

Вплив корпоративної культури на результати діяльності  
підприємства 

Елемент якості корпо-
ративної культури 

Наслідок, що впливає на 
економічні показники 

Чинник економії 

Проведення корпорати-
вних свят і заходів, що 
об'єднують колектив 

Позитивна психологічна 
атмосфера, низька 
плинність кадрів 

Економія на послугах 
кадрових агентств, 
зниження числа пра- 
цівників відділу кадрів, 
що займаються прийо-
мом, звільненням спів-
робітників 

Вітання і заохочення за 
досягнення 

Мотивація до підви-
щення ефективності 
праці 

Економія ресурсів у 
результаті впрова-
дження нових методів, 
інноваційних проектів 
 

Організація змагання Мотивація до самостій-
ного підвищення квалі-
фікації 

Економія на оплаті 
програм додаткової 
освіти 

Участь вищого керів-
ництва в корпоратив-
них заходах, позицію-
вання як члена коман-
ди, що розуміє процес 
виробництва, що дбай-
ливо відноситься і пра-
гне задовольнити по- 
треби співробітників, 
тактовно і дбайливо 
відноситься до особис-
того життя кожного 

Відсутність фактів не-
сумлінного відношення 
до роботи, фальсифіка-
ції інформації, передачі 
комерційних даних, 
прямого зловживання 
довірою і використання 
посадових обов'язків для 
задоволення особистих 
потреб 

Економія на утриманні 
великого штату у під-
розділах контролю, 
запобіганні прямому 
збитку від нелояльних 
дій, збитку репутації 
компанії 

Проведення культур-
них, спортивних і оздо-
ровчих заходів 

Задоволення потреби у 
відпочинку, поліпшення 
стану здоров'я, налаго-
дження взаєморозуміння

Економія від оплати 
лікарняних листів і 
додаткових відпусток 



 

202 

Отже, визначимо основні функції корпоративної культури: 
а) накопичення і передача цінностей, місії і стратегічних ці-

лей підприємства; 
б) формування системи внутрішніх комунікацій підприємст-

ва; 
в) розвиток системи його зовнішніх зв'язків; 
г) визначення норм стосунків у трудовому процесі; 
д) забезпечення самоорганізації, згуртованості колективу, 

зміцнення відчуття колегіальності і корпоративності [45]. 
З урахуванням усіх особливостей такого нематеріального ак-

тиву, як корпоративна культура, пропонується така послідовність 
дій управління корпоративною культурою підприємства, що наве-
дена на рис. 4.5. Про сильну корпоративну культуру підприємства 
свідчать такі чинники: 

спільність інтересів – більшість співробітників і менеджерів 
підприємства розділяють загальні цінності та методи ведення гос-
подарської діяльності; 

адекватність вибраної стратегії – цілі компанії не мають про-
тиріч із корпоративною культурою;  

адаптивність культури – здатність бути каталізатором змін. 
Цінності, що характеризують адаптивність культури, – це довіра, 
схильність до ризику, креативність, інновації тощо [46, с. 115]. 

Таким чином, корпоративна культура забезпечує формуван-
ня морально-етичних установок і цінностей життєдіяльності під- 
приємства, які направили потенціал духовної та інтелектуальної 
енергії людських ресурсів на ефективну реалізацію його місії;  
зміцнення зв'язків (соціальне партнерство) співробітників із керів-
ництвом підприємства, відчуття солідарності (спільності) всіх рів-
нів працівників довкола норм, цінностей, традицій і підвищення їх 
відповідальності за якість роботи; розпорядження людськими ре-
сурсами і організацію роботи так, щоб діяльністю підприємства 
забезпечувалася висока мобільність, збагачення, соціальний захист 
співробітників; створення фірмового стилю, який направлений на 
розвиток культури якості, процвітання підприємства, стимулюван-
ня задоволеності працею співробітників і підвищення їх соціаль-
ного вкладу в життя суспільства; завоювання позитивного відно-
шення громадськості, яка знаходиться поза підприємством. 
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Рис. 4.5. Етапи управління корпоративною культурою  

підприємства 

Організувати проведення програми формування корпоративної культури 
 

Отримати результати опитів клієнтів, контрагентів 
 

Визначити ряд дій, необхідних для формування корпоративної культури 
 

Передати проект програми формування корпоративної культури  
директору по персоналу 

Провести робочу сесію з керівниками підрозділів 
 

Затвердити комплексний план управління людськими ресурсами на рік 

Провести діагностику існуючої корпоративної культури 
 

Розглянути і включити програму формування корпоративної культури  
у план управління людськими ресурсами на рік 

Контроль за ходом здійснення програми формування  
корпоративної культури 

Здійснити моніторинг процесу формування корпоративної культури 
 

У разі потреби внести корективи до програми формування  
корпоративної культури 
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Останнім часом корпоративна культура стала визнаватися 
основним показником, необхідним не лише для правильного розу-
міння і управління організаційною поведінкою і мотивації співро-
бітників, але і показником конкурентоспроможності підприємства. 
Корпоративна культура формує імідж компанії на ринку і впливає 
на прибуток підприємства. 

Ділова репутація фірми – найбільш перспективна і керована 
частина НМА підприємства. Нею потрібно управляти не час від 
часу, а програмно і системно [47, с. 54]. 

Основні принципи управління репутацією підприємства: ін-
формаційна відвертість; чесність; ініціатива; координація; швид-
кість реакції і робота на випередження. 

Управління діловою репутацією підприємства складається із 
таких етапів. 

Перший етап – розробка стратегії управління на основі мо-
ніторингу репутації, алгоритмом якого є:  

аналіз міри присутності підприємства у засобах масової ін-
формації;  

оцінка іміджу підприємства у ЗМІ;  
оцінка міри інформованості різних цільових аудиторій (ор-

гани влади, корпоративний бізнес);  
виявлення специфіки і особливостей сприйняття іміджу під-

приємства різними цільовими аудиторіями;  
оцінка місця, ролі і значення підприємства в економічному і 

політичному житті країни (регіону);  
оцінка взаємин підприємства з представниками органів вла-

ди і бізнесу;  
оцінка відгуків клієнтів;  
образ топ-менеджерів підприємства у ЗМІ;  
аналіз чинників ризиків для іміджу і репутації підприємства.  
Другий етап – аналіз і оцінка загроз діловій репутації, виді-

лення сукупності загроз для підприємства, що підривають його 
репутацію:  

факти, пов'язані з діями державних органів: обшуки в офі-
сах, вилучення документів, звинувачення в легалізації злочинних 
доходів, незаконної діяльності;  

порушення кримінальних справ, затримання або зникнення 
ключових фігур: засновників, керівників, клієнтів і акціонерів;  
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негативні публікації у ЗМІ й Інтернеті;  
багаточисельні негативні відгуки клієнтів;  
глобальні кризи, що впливають на настрій і поведінку клієн-

тів;  
розголошування комерційної таємниці, особливо у сфері клі-

єнтських стосунків, утрата секретів виробництва;  
звільнення ключових фігур;  
конфлікти з колишніми співробітниками;  
стихійні лиха, технічні кризи.  
Третій етап – розробка стратегії управління діловою репу-

тацією. Стратегія розробляється на підставі даних, отриманих у 
результаті реалізації першого і другого етапів, і направлена на  
зменшення негативних наслідків.  

До нематеріальних активів відноситься ребрендинг, який є 
комплексом заходів щодо зміни всього бренда або його складових 
(назви, логотипу, візуального оформлення, позиціювання, ідеології 
і так далі). Ребрендинг сприяє приведенню бренда у відповідність 
із поточним станом бізнесу і планами компанії. 

Ребрендинг має такі завдання: 
диференціація бренда (посилення його унікальності);  
посилення бренда (зростання лояльності споживачів); 
збільшення цільової аудиторії бренда (залучення нових спо-

живачів). 
У процесі ребрендингу необхідно зберегти ті елементи, які 

сприймаються споживачами як переваги і сильні сторони бренда 
порівняно з конкурентами, і відмовитися від тих властивостей 
бренда, які сприяють його загасанню. 

Позначимо етапи управління ребрендингом.  
1. Аудит бренда (вивчення його стану, оцінка відношення до 

нього, знання і рівень лояльності цільових аудиторій; визначення 
слабких і сильних сторін; розуміння глибини ребрендингу; аналіз 
фінансових ресурсів компанії). 

2. Розробка стратегії і тактики ребрендингу (визначення 
елементів бренда, що піддаються зміні). 

3. Оновлення основних елементів ідентичності бренда (нове 
позиціювання, нові елементи системи візуальної і вербальної іден-
тифікації; нова комунікаційна стратегія бренда). 

4. Донесення до аудиторії сенсу ребрендингу. 
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Таким чином, у результаті проведеного дослідження щодо 
механізму управління нематеріальними активами одержано такі 
висновки. Складність управління нематеріальними активами під- 
приємства обумовлена їх економічною природою. Нематеріальні 
активи не споживаються у процесі виробництва продукції, а нако-
пичуються на підприємстві. Це характерно для трудової, інформа-
ційної і організаційної складових НМА, що визначають стан люд-
ського, інформаційного і організаційного капіталу підприємства. 
Нематеріальні активи отримуються для підприємства і створюють 
прибуток протягом тривалого періоду часу. Проте на відміну від 
основних засобів і від тих, що піддаються бухгалтерському обліку 
нематеріальних активів, які включають інтелектуальну власність, 
неформалізовані нематеріальні ресурси неможливо придбати в го-
товому для використання вигляді. Компетенції персоналу, інфор-
маційне середовище, корпоративна культура і управлінські прак-
тики створюються поступово, накопичуючись на конкретному 
підприємстві з урахуванням його специфічних вимог, що визнача-
ються стратегією, яка реалізовується підприємством. Механізм 
управління нематеріальними активами промислового підприєм- 
ства з метою забезпечення координації з матеріальною складовою 
виробництва представляється у вигляді послідовності етапів: 

формування характеристик НМА, потрібних для реалізації 
стратегічних цілей і ключових бізнес-процесів підприємства; 

оцінка поточного стану НМА як міри відповідності фактич-
них характеристик потрібним; 

визначення можливих рішень щодо управління НМА; 
кількісна оцінка ефективності управлінських дій і здійснен-

ня найбільш ефективних; 
перевірка результативності прийнятих рішень щодо управ-

ління НМА. 
Сформульовані етапи управління конкретизують зміст фун-

кцій управління, специфічних для нематеріальних активів підпри-
ємства в умовах інституційних змін, і служать основою при побу-
дові концептуальної моделі управління. 

Розглядати вартість НМА необхідно тільки з позиції доходів, 
які вони можуть генерувати. Грамотне управління цими об’єктами 
з точки зору їх комерційного використання може багаторазово збі-
льшити одержуваний дохід. Ключовими критеріями прийняття 
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управлінських рішень стають знання про те, скільки коштує нема-
теріальний актив, хто може бути його потенційним споживачем 
(інвестором) і скільки він готовий за нього заплатити. 

Таким чином, обґрунтоване розуміння сутності, класифіка-
ція та оцінка ефективності власних НМА підприємства, відповідно 
до ключової компетенції підприємства, допоможе у створенні но-
вої вартості, сприятиме покращенню процесу виробництва, отри-
манню прибутку підприємством та підвищенню його капіталізації, 
конкурентоспроможності, дозволить закріпити позиції підприєм- 
ства на вітчизняному та світових ринках, що набуває особливої 
актуальності також в умовах торгівлі підприємств нашої держави з 
країнами Європейського Союзу. 

 
 
4.5. Оцінка і прогнозування впливу розвитку людського  

 капіталу підприємства на рівень його капіталізації 
 
Під впливом загальних процесів глобалізації та інноваційно-

го розвитку економіки поширюється інвестиційна концепція люд-
ського капіталу, яка поступово поглиблюється в концепції еконо-
мічного зростання суб’єктів господарювання. Вона базується на 
тому, що інвестування у формування і розвиток людського капіта-
лу є інвестуванням в економічний розвиток підприємства, але з 
тією особливістю, що такі інвестиції мають стратегічний характер, 
оскільки закладають основи економічного зростання через люд- 
ський розвиток як складову інноваційного розвитку [48, с. 10]. 

Термін «капіталізація» може характеризувати, серед іншого, 
«збільшення власного капіталу; спосіб розподілу і використання 
прибутку, що має на меті розвиток підприємства; обліковий метод 
визнання витрат в якості активів, перетворення доданої вартості в 
капітал» [49, с. 224]. Розглядаючи капіталізацію як процес викори-
стання прибутку для розвитку підприємства, в тому числі і розвит-
ку «сукупності якісних характеристик співробітників: здібностей, 
трудових навичок, знань, мотивацій, освітнього і культурного рів-
ня, здоров’я, створених на підприємстві умов ефективного викори-
стання таких характеристик» [50, c. 274], можна стверджувати, що 
інвестиції підприємства в людський капітал є складовою процесів 
капіталізації підприємства. 
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Сучасні українські підприємства при визначенні напрямів 
інвестування нерідко не віддають пріоритет інвестиціям у форму-
вання та розвиток людського капіталу. Згідно з інформацією Сві-
тового Банку частка підприємств, які пропонують офіційні на- 
вчальні програми для своїх постійних, штатних співробітників 
(Firms offering formal training (% of firms), в Україні стрімко зни-
жується (рис. 4.6), із 78,8% у 2002 р. до 22,6% у 2013 р.  

 

 
Побудовано за даними Світового Банку: World Developments 

Indicators, 12 March, 2015 / The World Bank [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http:// http://data.worldbank.org/products/wdi.  

 
Рис. 4.6. Частка підприємств, які пропонують офіційні навчальні 
програми для своїх постійних, штатних співробітників (Firms 

offering formal training (% of firms) в Україні в 2002-2013 рр. 
 
Від абсолютного лідера за цим показником у світі, Китаю, 

Україна відстає більше ніж втричі. Значним є також відставання і 
від показників, досягнутих у Білорусі, – на 28,6 в.п., Російській 
Федерації – 28,6, Литві – 19,5, Польщі – 12,1, Молдові – 10,3, Ту-
реччині – 5,9 в.п. [51].  

Менеджери вищої ланки в Україні потребують серйозних 
доказів того, що фокусування на управлінні людьми має суттєвий 
вплив на бізнес-процеси компанії, ефективність діяльності органі-
зації, рівень її капіталізації. При розробці і виборі методів оцінки і 
прогнозування капіталізації підприємств необхідно забезпечити 
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можливість урахування впливу розвитку людського капіталу, зва-
жаючи на особливості вимірювання кількісних і якісних характе-
ристик співробітників.  

Окрім того, виникнення об’єктивної необхідності вимірю-
вання рівня та розвитку людського капіталу підприємств пов’язано 
і з низкою інших причин: 

1) людський капітал є ключовим елементом ринкової варто-
сті компанії, його вартість має бути врахована при здійсненні інве-
стиційних операцій, а також при укладанні угод з придбання, злит-
тя, поглинання [52, с. 65]; 

2) визначення критеріїв оцінки, збір та аналіз інформації 
щодо розвитку людського капіталу забезпечують ефективність 
прийняття управлінських рішень; 

3) вимірювання людського капіталу може стати підґрунтям 
для розробки стратегій розвитку підприємства та політики управ-
ління ключовими властивостями, знаннями, навичками тощо. 

Діюча практика підготовки і оприлюднення інформації про 
результати діяльності підприємств однозначно визначає неможли-
вість визнання персоналу об’єктом інвестицій та капіталізації ви-
трат, пов’язаних із його розвитком. Витрати на розвиток людсько-
го капіталу не визнаються нематеріальними активами, тому що 
такі витрати неможливо відокремити від витрат на розвиток бізне-
су в цілому, а сукупність якісних характеристик персоналу важко 
ідентифікувати у складі активів. Додатковим аргументом є недо-
пустимість розгляду людей як «активів» підприємств, оскільки 
останні володіти людьми не можуть.  

У зв’язку з цим оцінка і прогнозування капіталізації підпри-
ємств лише на основі інформації бухгалтерської звітності про рі-
вень поточного прибутку, величину основного і оборотного капі-
талу, ринкової вартості акцій і облігацій і т.ін. не дозволяє оцінити 
вплив на її рівень заходів, що здійснюються підприємством, наці-
лених на підвищення ефективності використання його людського 
капіталу. 

Оцінка розвитку людського капіталу підприємств ускладню-
ється ще й тим, що показники вимірювання, які при цьому засто-
совуються, часто не піддаються формалізації, характеризуються 
значним рівнем суб’єктивізму, невизначеності та неточності. У 
цьому і полягає причина сумнівів з боку менеджерів, фінансових 
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аналітиків у достовірності доказів ефективності інвестицій у люд-
ський капітал, їх позитивного впливу на рівень капіталізації під- 
приємств.  

Комплексна оцінка і прогнозування впливу розвитку людсь-
кого капіталу на рівень капіталізації підприємства може бути реа-
лізована на основі кількісних (натуральних і вартісних) та якісних 
показників, які виділені на основі узагальнення опублікованих ре-
зультатів досліджень українських і зарубіжних авторів [53, 54, 55, 
56] і згруповані за окремими складовими людського капіталу: по-
казники оцінки капіталу освіти, показники оцінки капіталу здо-
ров’я, показники оцінки капіталу мобільності (табл. 4.10). 

 
Таблиця 4.10 

Показники оцінки людського капіталу підприємства  
Складові люд-
ського капіталу 
підприємства 

Показники оцінки людського капіталу підприємства,  
одиниця вимірювання 

1 2 
Капітал освіти  Натуральні: 

чисельність (структура) персоналу за відповідними освітньо-
кваліфікаційними рівнями, осіб (%); 
чисельність (частка) працівників, які зайняті науковими дослі-
дженнями, осіб (%); 
освітня місткість виробництва (обсяг випуску продукції в роз-
рахунку на одиницю тривалості освіти працівників підприєм- 
ства), ум. од./рік; 
вихід наукової продукції, ум. од.; 
коефіцієнт оновлення продукції, %; 
якість продукції, %; 
кількість винаходів, патентів, авторських прав, раціоналіза-
торських пропозицій співробітників, од. 
Вартісні: 
сума витрат на формальне навчання персоналу, тис. грн; 
сума витрат на корпоративне навчання персоналу, тис. грн; 
середні витрати на навчання одного співробітника, тис. грн; 
освітня місткість (дохід від реалізації в розрахунку на одини-
цю витрат на формальне та корпоративне навчання), тис. грн; 
внутрішня норма віддачі витрат на навчання, %; 
витрати на підготовку та залучення вчених (вартість послуг 
експертів, консультантів тощо), тис. грн; 
частка інтелектуальної власності у статутному капіталі, %; 
сума витрат на НДДКР, тис. грн; 
доходи від продажу авторських прав, патентів, ліцензій,  
тис. грн 



 

211 

Закінчення табл. 4.10 
1 2 

 обсяг (частка) доходів від продажу нової продукції, тис. грн 
(%); 
монопольна рента від використання ноу-хау, тис. грн; 
рентабельність інноваційної діяльності, %; 
зростання доходу (прибутку) в результаті реалізації програм 
формального та корпоративного навчання, %; 
втрати від браку та рекламацій споживачів, тис. грн; 
втрати від аварій і простоїв з вини персоналу, тис. грн 

Капітал здо-
ров’я  

Натуральні: 
втрати робочого часу через хвороби і травми, год. /рік; 
кількість оздоровчих та спортивних заходів для співробітни-
ків, од.; 
кількість заходів з охорони праці, од. 
Вартісні: 
сума витрат на оздоровчі та спортивні заходи, тис. грн; 
сума витрат на заходи з охорони праці та техніки безпеки,  
тис. грн; 
сума витрат на оплату тимчасової непрацездатності, медично-
го страхування, тис. грн; 
втрата доходу (прибутку) через тимчасову непрацездатність 
працівників, тис. грн / год. 

Капітал мобіль-
ності 

Натуральні: 
внутрішньофірмова мобільність (горизонтальна та вертикаль-
на), осіб; 
плинність кадрів, осіб; 
середній стаж роботи персоналу за спеціальністю, років; 
частка працівників зі стажем роботи меншим за 1 рік та біль-
шим за 10 років*, %; 
кількість (середня тривалість) відряджень, од. (днів); 
оснащеність персоналу сучасними засобами зв’язку, % 
Вартісні: 
сума витрат на підбір персоналу та внутрішньофірмову мобі-
льність, тис. грн; 
втрати від плинності кадрів, тис. грн 

 
* 1 рік і 10 років подані умовно. На підприємствах можуть бути 

встановлені граничні мінімальні та максимальні розміри залежно від вимог 
до професії, посади тощо. 

 
Наведені в таблиці показники розвитку людського капіталу 

підприємства відображають диференційований вплив на рівень 
капіталізації підприємства. Так, наприклад, можна однозначно 
стверджувати, що зростання рентабельності інноваційної діяльно-
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сті, зростання доходу (прибутку) в результаті реалізації програм 
формального та корпоративного навчання сприяє зростанню капі-
талізації підприємства, а зниження доходу (прибутку) через тим-
часову втрату працездатності працівників її стримує. Характер 
впливу показників має бути визначений за допомогою спеціальних 
методів (наприклад, кореляційного аналізу).  

Окрім того, вплив окремих показників розвитку людського 
капіталу підприємства є диференційованим залежно від галузі, 
інноваційності продукції, соціально-економічних умов розвитку 
підприємства, які складаються на момент оцінки, тощо. Для визна-
чення ступеня впливу окремих показників розвитку людського 
капіталу можуть залучатися експерти з числа науковців, аналіти-
ків, фінансистів, управлінського персоналу вищої ланки. 

Сукупність кількісних (натуральних і вартісних) та якісних 
показників може бути покладена в основу побудови моделі оцінки 
і прогнозування впливу розвитку людського капіталу на рівень 
капіталізації підприємств. 

У процесі прогнозування, яке є елементом інформаційно-
аналітичного забезпечення системи управління підприємством, як 
відомо, широко застосовуються лінійні методи (балансові, еконо-
метричні методи, методи дослідження операцій), для застосування 
яких необхідна наявність часових рядів результату спостережень 
за соціально-економічною системою протягом певного часу. З роз-
витком і розповсюдженням інформаційних технологій поширю-
ється застосування методів нелінійної динаміки, які допускають 
відсутність спостережень за поведінкою досліджуваної системи 
доповнювати досвідом експертів, одержаним при моніторингу 
аналогічних систем. 

Пропонований у даній роботі підхід до оцінювання і прогно-
зування впливу розвитку людського капіталу підприємства на рі-
вень його капіталізації являє собою синтез економетричних та 
експертних методів. Застосування економетричних методів надає 
можливості формалізації зв’язків у сукупності показників розвитку 
людського капіталу та капіталізації підприємств, а проблеми, 
пов’язані з неповнотою інформації та соціальними показниками, 
розв’язуються шляхом залучення експертів до процесу оцінюван-
ня.  
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Побудована на основі загальновідомої моделі лінійної регре-
сії [57, с. 222] економетрична модель прогнозування зміни капіта-
лізації підприємства під впливом змін людського капіталу має таку 
форму: 

 

 Y1 = Θ1 * x1 + Θ2 * x2 + ... + Θn * xn + δ, (4.1) 
 

де Yi,i = 1, ..., n – значення рівня капіталізації підприємства, виміряно-
го в i-му часовому (або просторовому) такті; 

x1, x2, ..., xn – значення показників, які характеризують рівень  
розвитку людського капіталу; 
Θ1, Θ2,., Θn – коефіцієнти рівняння лінії регресії; 
δ – значення випадкової помилки. 

Оскільки значення факторів xi мають особливості вимірю-
вання, пов’язані з характеристиками показників розвитку людсь-
кого капіталу, вони найчастіше не підлягають порівнянню в дина-
міці, тому для їх прогнозування доцільно поєднувати методи екс-
пертних оцінок та економетричного моделювання за наведеними 
нижче етапами: 

1 етап. Оцінка рівня розвитку людського капіталу підприєм-
ства yi за допомогою методу експертних оцінок із застосуванням 
вагових коефіцієнтів αі відносно показників хi за формулою 

 

 yі = α1 * x1 + α2 * x2 + ... + αn * xn , (4.2) 
 

при цьому  
  

 
1

1
n

ii
α

=
= . (4.3) 

 

Результатом такого оцінювання стане ряд динаміки рівня  
розвитку людського капіталу підприємства yi. Необхідність цього 
етапу полягає в тому, що вагові коефіцієнти значущості окремих 
показників можуть змінюватись щорічно під впливом соціально-
економічного становища, складу об’єктів та суб’єктивних думок 
експертів, залучених до оцінювання; 

2 етап. Нормування показників хi. Усі висновки в регресій-
ному аналізі будуються на підставі вихідних даних, отриманих у 
результаті попередніх статистичних досліджень. При цьому вва-
жається, що за результатами спостереження n об’єктів існують 
значення показників (x1, x2, ..., xn) та результуючого показника (yi). 
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Якщо i – номер досліджуваного об’єкта, то наявна статистична 
інформація містить n рядків виду (x1, x2, ..., xn), i = 1, ..., n. Можливі 
ситуації, коли інформація реєструється на одному і тому ж об’єкті, 
але в різні періоди часу. Тоді i означатиме номер періоду часу, до 
якого «прив’язані» відповідні дані, а n – число тактів, протягом 
яких здійснювались вимірювання. У цьому разі матимемо випадок 
часової вибірки на відміну від просторової.  

Також допускається можливість відстеження «панельної» 
статистичної інформації, коли досліджується кожен із об’єктів 
протягом визначеної кількості тактів часу. У будь-якому випадку 
вихідні дані показників розвитку людського капіталу необхідно 
пронормувати для усунення одиниць вимірювання; 

3 етап. Визначення інтегрального показника yi за формулою 
(4.2). У результаті отримуємо ряд динаміки розрахункового рівня 
розвитку людського капіталу. Проблематичність подальшої побу-
дови регресійної моделі пов’язана із високим рівнем вірогідності 
виникнення явища мультиколінеарності. Реальна або часткова  
мультиколінеарність моделі може виникнути у зв’язку з існуван-
ням достатньо тісних статистичних зв’язків між факторами моделі. 
Для її усунення слід скористатися методом переходу до зміщених 
методів оцінювання, сутність якого полягає у додаванні до ряду 
статистичних спостережень штучних «найкращих» та «найгірших 
оцінок».  

Обмеження інтервалу зміни значення y критичними рівнями 
при ( min maxy Y y≤ ≤ ) дозволить уникнути виходу прогнозних зна-

чень y за рівні максимально допустимих; 
4 етап. Переведення отриманого значення ряду експертних 

оцінок y до нормованого вигляду за визначеною шкалою (напри-
клад, від 0 до 10) з отриманням критеріального значення рівня  
розвитку людського капіталу. Це необхідно для забезпечення мож-
ливості прогнозування, а також імітації різноманітних сценаріїв 
розвитку; 

5 етап. Заключний етап передбачає побудову регресійної 
моделі зміни капіталізації підприємства під впливом змін людсь-
кого капіталу в загальному вигляді за формулою (4.1), визначення 
числових значень регресійних коефіцієнтів (Θn) та випадкових по-
хибок (δ). 
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Новизна запропонованого методу прогнозування полягає у 
поєднанні методу експертних оцінок та методу економетричного 
моделювання, що дозволяє одночасно використовувати об’єктивні 
значення соціальних індикаторів та суб’єктивні оцінки соціальних 
показників. 

Таким чином, обмеженість застосування методів оцінки і 
прогнозування розвитку людського капіталу, а також його впливу 
на рівень капіталізації підприємств через суб’єктивізм, невизначе-
ність та неточність багатьох показників вимірювання ускладнює 
процес доведення достовірності ефективності вкладень у люд- 
ський капітал. Синтез методів економетричного моделювання і 
експертного оцінювання, який пропонується, сприятиме підви-
щенню наукової обґрунтованості управлінських рішень при 
розв’язанні питань щодо розвитку капіталізації підприємств за ра-
хунок здійснення інвестицій у людський капітал. 

Наявні у промисловості України тенденції до згортання про-
грам розвитку персоналу, недостатній обсяг інвестицій у людський 
капітал не сприяють його ефективному відтворенню та викорис-
танню як потужного джерела зростання ринкової вартості промис-
лових підприємств. Зростання капіталізації промислових підпри-
ємств в Україні можливе за рахунок активізації інвестиційних 
процесів у сфері людського капіталу на мікрорівні. 
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Розділ 5. КАПІТАЛІЗАЦІЯ АКЦІОНЕРНИХ  
 ТОВАРИСТВ  ШЛЯХОМ ПІДВИЩЕННЯ   
 ЇХ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 

 
5.1. Оцінювання інвестиційної привабливості  

 акціонерних товариств в Україні 
 
Розвиток та збільшення капіталізації підприємств проходить 

більш активно в умовах забезпечення їх інвестиційної привабли-
вості, конкуренції, використання  фондового ринку. Ринок цінних 
паперів дозволяє акціонерним товариствам (АТ) залучати фінансо-
ві ресурси за допомогою його інструментів. Отже, значення інвес-
тиційної привабливості підприємств дозволяє приймати рішення 
відносно доцільності інвестування активів у товариство. З боку 
власників, менеджерів зростання інвестиційної привабливості під-
приємств дозволяє визначити напрями її забезпечення та збіль-
шення, впровадження яких сприяє збільшенню капіталізації това-
риств. Таким чином, наявний інтерес до значення інвестиційної 
привабливості підприємств, зокрема акціонерних, породжує необ-
хідність розробки науково-методичного підходу до її оцінювання 
та матриць прийняття рішень відносно доцільності інвестування 
активів та збільшення інвестиційної привабливості підприємств.   

Інвестиційна привабливість акціонерного товариства, зокре-
ма публічного, тісно пов’язана з його ринковою капіталізацією та 
фінансово-економічним станом. Ринкова капіталізація підприємств 
в умовах інституціональних змін найбільш цікава для вітчизняних 
і зарубіжних інвесторів з точки зору їх вартості, перспектив роз- 
витку, ризиків інвестування. При цьому поліпшення фінансово-
економічного стану підприємств сприяє збільшенню їх ринкової 
капіталізації, та навпаки. Так, отримання чистого прибутку акціо-
нерним товариством у звітному році свідчить про можливість на-
рахування та виплати дивідендів, що приводить зазвичай до збі-
льшення вартості акцій товариства на фондових площадках. Зрос-
тання вартості акцій на біржах приводить до зростання ринкової 
капіталізації товариства. Зменшення ринкової капіталізації акціо-
нерного товариства спостерігається в результаті падіння інтересу 
інвесторів та акціонерів до них, зменшення вартості акцій товарис-
тва. Отже, оцінювання інвестиційної привабливості акціонерного 
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товариства включає оцінку фінансово-економічного стану та рин-
кової капіталізації товариства, в результаті чого отримується інте-
грований показник інвестиційної привабливості. 

Аналіз ринкової капіталізації підприємства базується на нау-
кових положеннях [1-4], що ринкова капіталізація акціонерного 
товариства розраховується як добуток ціни акції та кількості акцій, 
що формують акціонерний капітал товариства.  Ціна акцій на фон-
довій біржі характеризується  цінами: відкриття, закриття, макси-
мальної, мінімальної ціни. Розрахунок ринкової капіталізації това-
риства може проводитися з урахуванням усіх чотирьох цін у пев-
ний час. Але при цьому стратегічний інвестор не прагне знати рин-
кову капіталізацію товариства кожну мить впродовж торговельної 
сесії. Його інтересам відповідає ринкова капіталізація товариства 
на певну дату. Отже, постає питання вибору ціни та періоду при 
розрахунку ринкової капіталізації підприємства. Ціни на акції 
впродовж торговельного дня, місяця, року формують часовий ряд, 
що дозволяє використовувати методи статистичного аналізу для 
усереднення та укрупнення рядів з метою виявлення ринкової ціни 
акції для розрахунку ринкової капіталізації товариства. 

Укрупнення часових рядів цін на акції АТ здійснюється за 
допомогою медіанної фільтрації. Медіанна фільтрація цін на акції 
дозволяє мінімізувати «викиди» цін, що формуються на фондово-
му ринку, уникнути неточностей у загальних результатах. Розра-
хунок річної ринкової капіталізації АТ включає ціни на акції за 
медіанною фільтрацією за останній торговельний день року або 
останній день, коли здійснювалися торги з цінними паперами.  

Аналіз наукової та практичної літератури [4-6] показав, що 
існує багато кількісних і якісних показників, що характеризують 
фінансово-економічний стан підприємства, на які звертає увагу 
інвестор, та дозволив виділити групу показників оцінки фінансово-
економічної діяльності  товариств, що охоплюють усю діяльність 
акціонерного товариства. Група показників будується на моделі 
спектр-бального методу оцінки фінансово-господарського стану 
товариств, розробленої А.А. Сафоновим  [7]. Дану модель доціль-
но використовувати для аналізу фінансово-економічного стану 
акціонерних товариств, оскільки вона будується на основі таких 
критеріїв: 
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відсутність наявної прямої лінійної залежності між коефіці- 
єнтами, що виключає дублювання коефіцієнтів та відповідно до 
цього якісні характеристики фінансово-економічного стану това-
риства; 

показники широко характеризують фінансово-економічний 
стан акціонерного товариства, що дозволяє отримати повну харак-
теристику стану;  

наявність відкритої інформаційної бази для розрахунку по-
казників оцінки фінансово-економічного стану товариства. Інфор-
маційною базою є фінансова, бухгалтерська звітність товариств, 
яка розміщується ПАТ у загальнодоступній базі даних НКЦПФ. 
Наявність відкритої бази даних дозволяє відслідковувати зміни в 
діяльності товариства, вивчати динаміку та структуру змін. Крім 
цього, за наявності відкритої бази даних оцінювати стан товари- 
ства може не тільки акціонер того  чи іншого товариства без запи-
ту до товариства, але й  потенційний інвестор. Власники, управ- 
лінці товариства можуть оцінювати за даними, які отримують без-
посередньо у товаристві. 

Проведений аналіз теоретичних наукових праць, практичних 
розробок та рекомендацій дозволив побудувати алгоритм (етапи) 
оцінки інвестиційної привабливості АТ з урахуванням його фінан-
сово-економічного стану та ринкової капіталізації (рис. 5.1). 

На першому етапі оцінки інвестиційної привабливості това-
риства оцінювач (інвестор, акціонер, власник/власники товариства, 
державна уповноважена особа) визначається з датою або періодом, 
на який необхідно отримати результати оцінки інвестиційної при-
вабливості АТ. Цією датою або періодом можуть бути відповідний 
день, місяць, квартал, рік. При виборі дати необхідно враховувати, 
що доступ до фінансових та бухгалтерських даних товариства не 
завжди може бути відкритий для того чи іншого оцінювача. Так, 
власник товариства може отримати дані у будь-який період та на 
будь-яку дату, скориставшись внутрішніми базами даних, бухгал-
терською та фінансовою звітністю товариства. При цьому інвестор 
може стикнутися з питанням отримання даних на певну дату. Як-
що інвестор має доступ до даних на певну дату, він може проводи-
ти оцінку на цю дату.  

Найпоширенішим періодом для оцінки інвестиційної при-
вабливості товариств є рік. По-перше, це пов’язано з тим, що звіт-



 

224 

ним періодом є рік, по-друге, акціонерні товариства розміщують 
бухгалтерські та фінансові дані у загальнодоступній базі даних 
НКЦПФР, що робить їх відкритими. 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.1. Алгоритм (етапи) оцінки інвестиційної привабливості 
акціонерного товариства з урахуванням його ринкової  

капіталізації 
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Наступним етапом є оцінка фінансово-економічного стану та 
ринкової капіталізації товариства. Для оцінки фінансово-економіч-
ного стану ПАТ використовується модель із використанням 16 по-
казників оцінки, що не мають прямої залежності та несуть у собі 
інформацію стосовно стійкості, ліквідності, платоспроможності, 
структури балансу, вірогідності банкрутства, рентабельності АТ. 

Ринкова капіталізація товариства розраховується як добуток 
ціни акції з урахуванням медіанної фільтрації на кількість акцій у 
статутному капіталі підприємства. Ринкова капіталізація розрахо-
вується за даними на останній торговельний день періоду, за який 
оцінюється інвестиційна привабливість акціонерного товариства. 
Так, при розрахунку інвестиційної привабливості акціонерного 
товариства за річними бухгалтерськими та фінансовими даними 
ринкова капіталізація з урахуванням медіанної фільтрації розрахо-
вується за даними останнього торговельного дня року. Врахування 
вищезазначених особливостей дає змогу додержуватися зіставле-
ності даних. 

У результаті оцінки фінансово-економічного стану отриму- 
ємо матрицю показників фінансово-економічного стану (16 показ-
ників для оцінки) АТ Ki,j, i = 1,16, j = 1... J, де i – номер показника, 
J – кількість періодів, які аналізуються. Для кожного показника 
оцінки фінансово-економічного стану акціонерного товариства  
визначено порогові значення, що характеризують його зони ризи-
ку (зони визначення фінансово-економічного стану) fi,k, i = 1,16,  
k = 1, 2, 3. Показники фінансово-економічного стану та порогові 
значення приведено до такого виду, щоб для i-го показника та від-
повідної до нього зони ризику виконувалися такі умови, де 

кризова зона ризику, якщо Ki,j < f1,i; 
передкризова зона ризику, якщо , 1 2,[ , ]i j iK f f∈ ; 

відносно стійка зона ризику, якщо , 2, 3,[ , ]i j i iK f f∈ ; 

стійка зона ризику, якщо Ki > f3,i. 
Наступним етапом оцінювання інвестиційної привабливості 

акціонерного товариства є процес нормування отриманих розрахо-
ваних значень показників фінансово-економічного стану товарист-
ва. Нормування дозволяє привести показники до стандартизованої 
форми, що забезпечує можливість порівняння та співставлення 
показників фінансово-економічного стану публічного акціонерно-
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го товариства. Крім стандартизації показників нормуванню підда-
ються критерії показників, значення розрахункової ринкової капі-
талізації та критерії оцінки ринкової капіталізації. Виконання нор-
мування дозволяє врахувати значення вагових коефіцієнтів та не 
вимагає визначення питомих ваг кожного показника у значенні 
підсумкового показника фінансово-економічного стану публічного 
акціонерного товариства. 

Нормування кожного показника проведено таким чином, 
щоб усі елементи знаходилися в діапазоні від 0 до 1. Для цього за 
допомогою функції лінійного відображення побудовано нормова-
ну матрицю показників фінансово-економічного стану 

 , 1,16, 1., ..i j j Jiω = = ; ,
,i j i

i i
i j

K min

max min
ω

−
=

−
, (5.1) 

де imax  та imin  є максимальним та мінімальним значенням і-го 
показника. 

Після цього проводимо нормування матриці порогових зна-
чень. Сформовано нормовану матрицю порогових значень 

 ,
,k

i k
i

i i

f min

max min
τ

−
=

−
, i = 1, 16,  (5.2) 

де  k = 1, 2, 3. 
Таким чином, нормована матриця показників фінансово-

економічного стану має вигляд 
 , ,1,16, 1. 1, .. , 0i j i jj Jiω ω= = ≤ ≤ , (5.3) 

якій відповідає нормована матриця порогових значень 

 ,
,k

i k
i

i i

f min

max min
τ

−
=

−
 , i = 1,16, k = 1, 2, 3,   (5.4) 

де кризова зона ризику, якщо , 1,i j iω τ< ; 

передкризова зона ризику, якщо 1 ,, , 2,i j i iτ τω  ∈   ; 

відносно стійка зона ризику, якщо 2 ,, , 3,i j i iτ τω  ∈   ;  

стійка зона ризику, якщо , 3,i j iω τ> . 

Наступним кроком оцінювання інвестиційної привабливості 
акціонерного товариства є формування сумарної вагової функції 
фінансово-економічного стану ПАТ 
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16

,1j i ji
Θ ω

=
= , (5.5) 

для якої є три порогових значення P1, P2, P3, де 
16

,1k i ki
P τ

=
=  та 

виділяються такі зони ризику (фінансово-економічний стан): 
кризова зона ризику, якщо 1j PΘ ≤ ; 

передкризова зона ризику, якщо [ ]1 2,j P PΘ ∈ ; 

відносно стійка зона ризику, якщо [ ]2 3,j P PΘ ∈ ; 

стійка зона ризику, якщо 3j PΘ > . 

Отже, проведене нормування значень показників фінансово-
економічного стану та порогових значень показників дозволило 
побудувати нормовану матрицю показників, яка дозволяє сумарно 
оцінити фінансово-економічний стан акціонерного товариства та 
визначити, у якому фінансово-економічному стані воно знаходить-
ся: кризовому, передкризовому, відносно стійкому або стійкому. 

Наступним етапом є оцінка ринкової капіталізації товарист-
ва: розрахунок ринкової капіталізації з урахуванням медіанної фі-
льтрації, нормування значень ринкової капіталізації, нормування 
порогових значень та визначення сумарної функції значення рин-
кової капіталізації акціонерного товариства. При цьому при аналізі 
ринкової капіталізації виділено аналогічні фінансово-економіч-
ному стану зони ризику: кризова, передкризова, відносно стійка та 
стійка. Виділення аналогічних зон ризику дозволяє зберегти зі- 
ставленість показників у моделі оцінки інвестиційної привабливо-
сті акціонерного товариства (фінансово-економічний стан та рин-
кова капіталізація з урахуванням медіанної фільтрації). Ринкова 
капіталізація акціонерного товариства формується на основі цін на 
акції, які торгуються на фондових площадках та змінюються кож-
ного торговельного дня. Розрахунок ринкової капіталізації акці- 
онерного товариства за рік проводимо на основі відомих даних за 
останній торговельний день року, протягом якого були укладені 
угоди з акціями цього товариства. Для відлікового (нульового)  
рівня аналізу ринкової капіталізації акціонерного товариства про-
понується використовувати першу розрахункову ринкову капіталі-
зацію з урахуванням медіанної фільтрації, яка береться за 100% 
значення. При аналізі даних у ретроспективі враховуються дані 
тих фондових площадок, на яких були укладені угоди з акціями 
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того чи іншого акціонерного товариства, а у подальшому аналізі 
можна використовувати дані тих бірж, на яких більші обороти з 
цими акціями або на яких ПАТ проходило процедуру лістингу.  

Визначення порогових значень зон ризику є необхідною 
умовою зіставленості показників та їх значень у моделі оцінки ін-
вестиційної привабливості акціонерного товариства. Для визна-
чення зони ризику використовується числова послідовність Фібо-
начі (коефіцієнти Фібоначі, рівні Фібоначі, відсотки Фібоначі), які 
використовуються для визначення відрізків часу та встановлення 
тривалості циклів на фондовому ринку, рівнів корекції цін на ін-
струменти фондового ринку. Числова послідовність Фібоначі до-
зволяє виділити зони ризику за напрямком руху ціни на цінні па-
пери та змін ринкової капіталізації акціонерного товариства. Най-
більш поширеними у практичній та науковій літературі є рівні в 
23,6, 38,2, 61,8%. Рівні Фібоначі широко використовуються в тех-
нічному аналізі при оцінюванні цін на цінні папери ПАТ, що під- 
тверджує можливість їх використання при оцінці ринкової капіта-
лізації ПАТ. Відповідно до цих рівнів та темпів зростання ринко-
вої капіталізації від відлікового рівня ринкової капіталізації визна-
чаємо зони ризику розрахункової ринкової капіталізації (MC) акці-
онерного товариства. Таким чином, для визначення інвестиційної 
привабливості АТ використовуються такі критерії розподілу рин-
кової капіталізації по зонах ризику: 

кризова, якщо МСі ≤ 23,6%МСі-1; 
передкризова, якщо 23,7%МСі-1 ≤ МСі ≤ 38,2%МСі-1;  
відносно стійка, якщо 38,2%МСі-1 ≤ МСі ≤ 61,8%МСі-1; 
стійка, якщо МСі > 61,9%МСі-1, 

де МСі – приріст ринкової капіталізації за поточний період; 
МСі-1 – приріст ринкової капіталізації за попередній період. 

Для відображення коефіцієнтів Фібоначі 23,6, 38,2, 61,8% 
будемо використовувати змінні F1, F2, F3 відповідно.  

Наступним етапом проведення оцінки ринкової капіталізації 
акціонерного товариства є нормування ринкової капіталізації та 
сумарної вагової функції фінансово-економічного стану ПАТ jΘ . 
За методикою, зазначеною вище, сформовано нормовану функцію 
ринкової капіталізації 
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 i min
i

max min

MC R
R

R R

−=
−

, (5.6) 

де maxR  та minR  є максимальним і мінімальним приростом ринкової 
капіталізації акціонерного товариства. Необхідним також є прове-

дення нормування коефіцієнтів Фібоначі: i min
i

max min

F R
Fb

R R

−=
−

. 

Нормування сумарної вагової функції фінансово-економічного 
стану Θj та її порогових значень P1, P2, P3 проведено за аналогіч-
ною схемою. Сформовано нормовану сумарну вагову функцію фі-
нансово-економічного стану акціонерного товариства 

 i min
i

max min

b
Θ ΘΘ

Θ Θ
−=
−

,  (5.7) 

де minΘ  та maxΘ  – мінімальне і максимальне значення сумарної 
вагової функції фінансово-економічного стану публічного акці-
онерного товариства та її нормовані порогові значення: 

 1
1

min

max min

P
Pb

Θ
Θ Θ

−=
−

, 2
2

min

max min

P
Pb

Θ
Θ Θ

−=
−

, 3
3

min

max min

P
Pb

Θ
Θ Θ

−=
−

. (5.8) 

Таким чином, операції нормування показників оцінки фінан-
сово-економічного стану, ринкової капіталізації з урахуванням 
медіанної фільтрації та їх порогових значень дозволили сформува-
ти узагальнену функцію інвестиційної привабливості акціонерного 
товариства та її порогові значення. 

Інтегрований показник інвестиційної привабливості акціо- 
нерного товариства складається із: 

1) нормованої сумарної вагової функції фінансово-економіч-

ного стану акціонерного товариства i min
i

max min

b
Θ ΘΘ

Θ Θ
−=
−

 та її нормо-

ваних порогових значень Pb1, Pb2, Pb3; 
2) нормованої функції ринкової капіталізації акціонерного 

товариства Ri та її нормованих порогових значень, у якості яких 

виступають нормовані коефіцієнти Фібоначі i min
i

max min

F R
Fb

R R

−=
−

. 
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Таким чином, загальний показник інвестиційної привабли-
вості акціонерного товариства (IAPC) має вигляд 

 i iIAPC b FbΘ= + . (5.9) 

Порогові значення показника інвестиційної привабливості 
акціонерного товариства мають формулу розрахунку i iPb Fb+ , за 
якими визначається кількісне та якісне значення інвестиційної 
привабливості акціонерного товариства. Залежно від того, яке при 
аналізі було отримано кількісне значення показника інвестиційної 
привабливості акціонерного товариства, виділено зони ризику при 
виконанні таких умов:  

кризова інвестиційна привабливість, якщо 1 1;IAPC Pb Fb< +   
передкризова інвестиційна привабливість, якщо 

[ ]1 1 2 2, ;IAPC Pb Fb Pb Fb∈ + +  

відносно стійка інвестиційна привабливість, якщо 

[ ]2 2 3 3, ;IAPC Pb Fb Pb Fb∈ + +  

стійка інвестиційна привабливість, якщо 3 3IAPC Pb Fb> + .  
Оскільки значення показника інвестиційної привабливості 

акціонерного товариства дає кількісну характеристику від 0 до 1, 
необхідним є формування якісних характеристик кожної зони ри-
зику (рис. 5.2).   

Таким чином, оцінювання інвестиційної привабливості акці-
онерного товариства дозволяє не тільки кількісно оцінити інвести-
ційну привабливість АТ, але й визначити якісні характеристики.  

Оцінювання інвестиційної привабливості акціонерного това-
риства включає:  

розрахунок показників фінансово-економічного стану з ви-
користанням функції нормування, отримання зведеного загального 
показника фінансово-економічного стану; 

розрахунок ринкової капіталізації акціонерного товариства з 
використанням медіанної фільтрації, яка дозволяє уникнути «ви-
киди» цін на цінні папери товариства. Визначення нормованих 
критеріїв ринкової капіталізації за рівнями Фібоначі, що дозволяє 
визначити зону ризику, у якій знаходиться акціонерне товариство; 

розрахунок інтегрованого показника інвестиційної приваб-
ливості акціонерного товариства на основі загального показника 
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фінансово-економічного стану ПАТ та загального показника його 
ринкової капіталізації. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5.2. Якісні характеристики  показника інвестиційної  

привабливості АТ 

АТ є привабливим для інвесторів на довго- та короткостроковий період, 
має стійкий фінансово-економічний стан, високий рівень ділової актив-
ності, рентабельне, ефективно використовує кошти, конкурентоспро-
можне, акції АТ викликають великий інтерес, має перспективи розвитку 

Якісні характеристики показника інвестиційної привабливості  

Стійка інвестиційна привабливість АТ  

Відносно стійка інвестиційна привабливість АТ  

Передкризова інвестиційна привабливість АТ  

Кризова інвестиційна привабливість АТ  

АТ є привабливим для інвесторів на довгостроковий період з урахуван-
ням перспектив розвитку, має задовільну здатність відповідати за  
зобов’язаннями, має відносно стійкий фінансовий стан  

Інвестиційна привабливість АТ характеризується підвищеним ризиком 
стратегічного інвестування та високою вірогідністю неповернення ін- 
вестованих грошових коштів; товариство має високу залежність від 
зовнішніх джерел фінансування і має низький ступінь платоспроможно-
сті та ліквідності 

Інвестиційна привабливість АТ для стратегічного інвестування не є 
привабливою; товариство характеризується недостатністю грошових 
коштів, дуже великою залежністю від зовнішнього капіталу, однак для 
короткострокового інвестування у цінні папери товариства не є кризо-
вою  
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Розрахунок інвестиційної привабливості товариств дозволяє 
власникам товариств визначити слабкі місця розвитку АТ, прий-
мати рішення відносно поліпшення діяльності, укріплення сильних 
сторін діяльності та зменшення слабких сторін розвитку товарист-
ва; інвесторам приймати рішення стосовно інвестування в товари-
ство та/або цінні папери АТ, менеджерам визначити тактичні та 
стратегічні напрямки розвитку товариства, що у свою чергу дозво-
лить поліпшити інвестиційну привабливість акціонерного товари-
ства. 

Практичну реалізацію побудованої моделі оцінки інвести-
ційної привабливості АТ проведено на прикладі двадцяти публіч-
них / відкритих акціонерних товариств України. Інформаційною 
базою для оцінки є бухгалтерські дані ПАТ та дані фондових бірж: 
ПАТ «Фондова біржа ПФТС» та ПАТ «Українська біржа». Бухгал-
терські дані діяльності ПАТ (форма 1 «Баланс», форма 2 «Звіт про 
фінансові результати») отримано з відкритого джерела – бази да-
них НКЦПФР. Оцінку проведено за період з 2010 р. по червень 
2015 р. включно, що дозволило прослідкувати динаміку змін інве-
стиційної привабливості товариств та зробити висновки відносно 
поліпшення або погіршення привабливості. Отримані результати 
інвестиційної привабливості двадцяти публічних акціонерних то-
вариств за якісною характеристикою відображені в табл. 5.1. 

 
Таблиця 5.1 

Інвестиційна привабливість АТ із 2010 р. по червень 2015 р. 

№  
з/п 

Найменування товариства / період, рік 2010 2011 2012 2013 2014
Січень – 
червень 

2015 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 «Алчевський металургійний комбінат» 0 0 0 0 0 0 
2 «Авдіївський коксохімічний завод» 0 1 1 0 0 0 
3 «МК «Азовсталь» 1 1 1 1 1 0 
4 «Центренерго» 0 0 0 0 1 0 
5 «Єнакіївський металургійний завод» 0 0 0 0 1 0 
6 «Мотор Січ» 2 2 2 2 2 1 
7 «Сумське машинобудівне НВО  

ім. Фрунзе» 
1 0 0 0 0 0 

8 «Концерн Стирол» 1 1 1 1 1 0 
9 «Укрнафта» 3 2 2 2 2 1 
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Закінчення табл. 5.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

10 «Укртелеком» 1 1 1 1 1 0 
11 «Західенерго» 0 0 0 0 0 0 
12 «Стахановський вагонобудівний за-

вод» 
1 0 0 0 0 

0 

13 «Донбасенерго» 0 0 0 0 0 0 
14 «Полтавський ГЗК» 3 3 2 2 1 0 
15 «Північний ГЗК» 2 3 2 2 1 0 
16 «Маріупольський завод важкого ма-

шинобудування» 
3 3 3 3 2 

1 

17 «Крюківський вагонобудівний завод» 3 3 2 2 1 0 
18 «Луганськтепловоз» 0 0 0 0 0 0 
19 «Шахтоуправління «Покровське» 0 0 0 0 0 0 
20 «АК «Богдан Моторс» 0 0 0 0 1 0 

 
У таблиці відображено інвестиційну привабливість акціонер-

них товариств. Під нулем розуміється кризова інвестиційна при-
вабливість товариства, під одиницею – передкризова, під двій-
кою – відносно стійка інвестиційна привабливість АТ, під трій-
кою – стійка інвестиційна привабливість акціонерного товариства.  

Наведені дані свідчать, що у першому півріччі 2015 р. спо-
стерігається зменшення інвестиційної привабливості вітчизняних 
акціонерних товариств в основному до кризового рівня. Інститу- 
ціональні зміни в державі, що пов’язані з політичною, економіч-
ною кризами, впливають на зменшення інвестиційної привабливо-
сті товариств. При цьому зменшення привабливості свідчить про 
зменшення капіталізації товариств у цілому. Отже, своєчасне 
отримання значення інтегрованого показника інвестиційної при-
вабливості акціонерних товариств дозволяє визначати капіталіза-
цію товариств та напрями їх розвитку.   

Таким чином, модель оцінки інвестиційної привабливості 
акціонерного товариства допомогає оцінити інвестиційну приваб-
ливість АТ на основі показників оцінки фінансово-економічного 
стану та ринкової капіталізації у сукупності, що дозволяє поєднати 
у загальному інтегрованому показнику інвестиційної привабливос-
ті акціонерного товариства внутрішню та зовнішню привабливість 
товариства. Розрахунок інтегрованого показника інвестиційної 
привабливості акціонерного товариства допомогає отримати не 
тільки кількісне значення, але і якісні характеристики, що дозволяє 
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зробити висновки про доцільність інвестування з боку інвесторів, 
розробити тактичні та стратегічні заходи розвитку й управління 
товариством з боку власників, керуючих, менеджерів.  

 
 
5.2. Капіталізація акціонерних товариств, підвищення  

 їх інвестиційної привабливості на основі моделю- 
 вання факторів впливу та матриць рішень 

 
Інвестиційна привабливість акціонерного товариства форму-

ється під впливом факторів мікро- та мезорівнів, що залежать від 
діяльності АТ і можуть бути врегульовані ним, макро- та мегарів-
нів, що не залежать від діяльності товариства і не можуть бути 
врегульовані ним. Фактори макрорівня виникають на рівні держа-
ви, основними з яких є політичний стан, реформування економіки, 
рівень валового внутрішнього продукту, інфляція, боргове наван-
таження держави. Фактори мегарівня виникають на світовому рів-
ні та включають світову фінансову кризу, техногенні і технологіч-
ні катаклізми, діяльність міжнародних організацій. Фактори впли-
ву, які піддаються регулюванню з боку акціонерного товариства, 
піддаються моделюванню з метою виявлення напрямів збільшення 
інвестиційної привабливості АТ та розробки матриць прийняття 
рішень стейкхолдерами. 

При моделюванні  впливу на інвестиційну привабливість АТ 
обрано такі  фактори:  

1) нарахування та виплата дивідендів товариством (DIV); 
2) первинне розміщення цінних паперів на фондових пло-

щадках, міжнародні займи (єврооблігації) (IPO); 
3) входження до корпорації, групи, міжнародного об'єднан-

ня (Korp); 
4) відповідність діяльності до норм Закону України "Про 

АТ" та іншого законодавства (Zakon); 
5) наявність експортної діяльності (Export); 
6) валовий внутрішній продукт держави (VVP); 
7) інфляція в державі (Infl); 
8) державний борг (Borg); 
9) світова фінансова криза (Kriza); 
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10) техногенні та технологічні катаклізми у  світі, стихійні 
лиха (Lixa). 

Нарахування та виплата дивідендів свідчать про прибуткову 
діяльність товариства, перспективність розвитку, повагу до акціо-
нерів та інвесторів, позитивний імідж товариства. При стабільному 
нарахуванні та сплаті дивідендів у товариства спостерігається зро-
стання ринкової капіталізації, зацікавленості з боку інвесторів та 
акціонерів. У сучасних умовах господарювання не всі ПАТ нара-
ховують та виплачують дивіденди акціонерам, що свідчить про 
неспроможність товариствами нести відповідальність перед акціо-
нерами та зменшують свою інвестиційну привабливість.  

Наступним фактором впливу на інвестиційну привабливість 
публічного акціонерного товариства є проходження процедури 
первинного (IPO) або вторинного (SPO) розміщення цінних папе-
рів на міжнародних  фондових площадках, залучення іноземного 
капіталу у вигляді міжнародних займів. Взаємодія з міжнародними 
організаціями (банки, андеррайтери, фондові біржі, компанії з уп-
равління капіталом та інші) позитивно впливає на інвестиційну 
привабливість вітчизняного акціонерного товариства та свідчить 
про перспективність розвитку товариства.  

Проходження процедури IPO, залучення міжнародних зай-
мів дозволяє керівникам, акціонерам, інвесторам ставитися до ак-
ціонерного товариства як до суб’єкта, що діє за міжнародними 
стандартами,  впливає на підвищення інвестиційної привабливості. 
Нездатність ПАТ пройти процедуру первинного та/або вторинного 
розміщення цінних паперів на міжнародних фондових площадках 
свідчить про неспроможність товариств відповідати міжнародним 
вимогам до діяльності акціонерних товариств, наявність збиткової 
діяльності, відсутність додаткових коштів на проведення процедур 
розміщення, що зменшує їх інвестиційну привабливість. 

Входження товариств до корпорації, групи, міжнародного 
об'єднання свідчить про масштабність його діяльності, що пози- 
тивно впливає на його  інвестиційну привабливість; про наявність 
у товаристві повного циклу виробництва та реалізації товарів, ро-
біт, послуг, що є позитивною рисою в діяльності товариства. Від-
повідність діяльності АТ до норм Закону України «Про акціонерні 
товариства» та іншого законодавства держави свідчить про те, що 
товариство діє згідно з нормами законодавства та відповідає їм, що 
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підвищує інвестиційну привабливість та довіру до них. Відсут-
ність судових справ, пов’язаних зі спорами із виконання норм за-
конодавства, дає позитивну оцінку акціонерному товариству. На- 
явність експортної діяльності в товаристві є сильною стороною, 
що свідчить про масштабність ринків збуту, яка у свою чергу 
впливає на підвищення інвестиційної привабливості. Внутрішні 
фактори товариства піддаються регулюванню безпосередньо влас-
никами, акціонерами АТ, що дозволяє збільшити позитивний 
вплив та видалити та/або мінімізувати негативний вплив на інвес-
тиційну привабливість товариства.  

Валовий внутрішній продукт, інфляція в державі, державний 
борг є факторами зовнішнього впливу та не залежать безпосеред-
ньо від діяльності товариств, але впливають на його інвестиційну 
привабливість. Так, якщо в державі спостерігається тенденція  
постійного зростання державного боргу та інфляції, інвестування в 
товариство іноземним та вітчизняним інвесторами буде мати вели-
кий ризик неповернення інвестованого капіталу та/або доходу від 
інвестицій. Світова криза, техногенні та технологічні катаклізми у 
світі, а також стихійні лиха призводять до збитків у світовій еко-
номіці, що безпосередньо відображається на розмірі інвестицій у 
держави світу, в тому числі у розвиток товариств (зростання еко-
номічних втрат призводить до зменшення інвестицій).  

Отже, фактори мікро-, макро-, мезо- та мегарівнів мають не-
рівнозначне значення впливу на інвестиційну привабливість акці-
онерного товариства, що дозволяє моделювати їх. За допомогою 
кореляційного, факторного аналізу виявлено ступінь впливу фак-
торів на інвестиційну привабливість товариств, що дозволяє ви-
явити фактори безпосереднього та опосередкованого впливу.  

Для проведення моделювання факторів впливу на інвести-
ційну привабливість АТ використано програмне забезпечення 
Deductor Studio Academic, розроблене компанією Base Group Labs. 
Програмне забезпечення дозволяє отримувати вихідні дані за су-
купністю вхідних даних (фактори впливу), що можуть мати різні 
рівні, напрямки, ступені впливу.  При цьому вхідні дані можуть 
бути подані у програмне забезпечення як у сукупності,  так і окре-
мо кожний. При визначенні інвестиційної привабливості АТ вхід-
ними даними є фактори мікро-, мезо-, макро- та мегарівнів (DIV, 
IPO, Korp, Zakon, Export, VVP, Infl, Borg, Kriza, Lixa); вихідним – 
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інвестиційна привабливість акціонерного товариства (IP). Для мо-
делювання маємо 220 рядів вхідних даних, один ряд вихідних да-
них, що є достатньою кількістю для використання вищезазначено-
го програмного забезпечення.  

Проведений аналіз якості даних, обраних для моделювання, 
надав такі результати: якість даних має високий відсоток (від 84,54 
до 99,14%), окрім одного показника – відповідність діяльності АТ 
до норм Закону України «Про АТ», якість якого складає 43,95% та 
потребує використання при моделюванні найбільш вірогідного 
значення показника (рис. 5.3). 

 

 
 

Рис. 5.3. Якість вхідних та вихідних даних для моделювання інвес-
тиційної привабливості публічного акціонерного товариства 

 
Використання даного вхідного показника є допустимим, 

враховуючи те, що вхідний ряд даних будувався  на принципі того, 
що відповідність товариства до норм Закону України «Про АТ» 
починалась із року, у якому товариство перейшло від Відкритого 
акціонерного товариства до Публічного акціонерного товариства, 
при цьому виконання товариством норм акціонерного та іншого 
законодавства є обов’язковим. Отже, вхідний показник «Відповід-
ність діяльності АТ до норм Закону України «Про АТ» залишаємо 
для використання при моделюванні факторів впливу на інвести-
ційну привабливість АТ. 

Фактори впливу мікро-, мезо-, макро- та мегарівнів мають 
нерівномірний вплив на інвестиційну привабливість акціонерного 
товариства. Так, фактори, які піддаються регулюванню акціонер-
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ним товариством, мають більший вплив, а фактори, які не зале-
жать від діяльності товариства, – менший вплив. Фактори мають 
вплив прямий (збільшення фактора приводить до збільшення ін- 
вестиційної привабливості, та навпаки) і від’ємний вплив (змен-
шення фактора приводить до збільшення інвестиційної привабли-
вості товариства, та навпаки). Ступінь впливу і напрямок впливу 
підтверджуються факторним аналізом, результат якого відобража-
ється в кореляційній залежності (рис. 5.4). Підсумкове значення 
коефіцієнта має такі характеристики: від’ємний вплив фактора при 
значенні коефіцієнта від -1 до 0; позитивний вплив фактора при 
значенні коефіцієнта від 0 до 1. При цьому чим ближче значення 
знаходиться до одиниці, тим більший вплив має фактор. Загальна 
лінійка значення коефіцієнта характеризується значеннями від -1 
до 1.  

 

 

Рис. 5.4. Кореляційна залежність (ступінь впливу) факторів 
мікро-, мезо-, макро- та мегарівнів на інвестиційну  

привабливість АТ 
 
Нарахування та виплата товариством дивідендів має найбі-

льший ступінь впливу на його інвестиційну привабливість (коефі-
цієнт кореляції дорівнює 0,496), експортна орієнтація товариства 
має коефіцієнт кореляції 0,361, що має прямий вплив на інвести-
ційну привабливість АТ. Прямий вплив та достатньо великий сту-
пінь впливу на інвестиційну привабливість мають такі фактори: 
проходження процедури первинного розміщення цінних паперів 
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на міжнародних площадках та залучення додаткового капіталу у 
вигляді міжнародних займів (коефіцієнт кореляції – 0,341), вхо-
дження товариства до корпорацій, груп, асоціацій (коефіцієнт ко-
реляції – 0,313), виконання товариством норм акціонерного та ін-
шого законодавства (коефіцієнт кореляції – 0,124), зростання ВВП 
держави (коефіцієнт кореляції – 0,148). Від’ємний вплив на інвес-
тиційну привабливість акціонерного товариства мають такі факто-
ри: зростання інфляції (коефіцієнт кореляції – 0,137), зростання 
державного боргу держави (коефіцієнт кореляції – 0,084), наяв-
ність та масштабність світової фінансової кризи (коефіцієнт коре-
ляції – 0,159), а також масштабність і зростання економічних збит-
ків від техногенних, технологічних катаклізмів та стихійних лих у 
світі (коефіцієнт кореляції – 0,066).   

Проведений аналіз дозволив зробити висновок, що регулю-
ванню з боку АТ піддаються фактори мікро- та мезорівнів, не під-
даються – фактори макро- та мегарівнів. Отже, з метою побудови 
«дерева» рішень для зацікавлених осіб (власники, акціонери, ме-
неджери, інвестори) доцільно використовувати фактори впливу, 
які піддаються регулюванню та контролю з боку акціонерного то-
вариства. Так, при побудові «дерева» рішень було виключено фак-
тор «Відповідність до норм Закону України «Про АТ» та іншого 
законодавства (Zakon) з тієї причини, що всі акціонерні товариства 
зобов’язані функціонувати та функціонують відповідно до діючого 
законодавства України.  

Найбільшу значимість для моделювання інвестиційної при-
вабливості АТ під впливом факторів має нарахування та виплата 
товариством дивідендів – 35,415%, далі за значимістю виступають 
фактори проходження процедури первинного розміщення цінних 
паперів на міжнародних фондових площадках та наявність міжна-
родних займів (19,359%), значення валового внутрішнього продук-
ту держави (19,119%), наступними – експортна орієнтація товари-
ства (8,642%) та входження товариства до корпорації, асоціації, 
групи (8,537%). Світові економічні втрати від катаклізмів і стихій-
них лих (5,479%) та розмір інфляції в державі (3,447%) мають мен-
шу значимість при моделюванні, а фактори «Відповідність діяль-
ності товариства до норм законодавства», «Наявність світової кри-
зи» та «Державний борг» мають нульову значимість при побудові 
«дерева» рішень. Зазначене відображено на рис. 5.5. 
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Рис. 5.5. Значимість факторів впливу на інвестиційну  
привабливість акціонерного товариства при побудові «дерева» 

рішень для зацікавлених осіб 
 
Зіставлення проведених досліджень дозволяє виділити такі 

основні фактори, які піддаються регулюванню акціонерним това-
риством та мають велику значимість при визначенні напрямів збі-
льшення привабливості та капіталізації товариства в цілому:  

нарахування та виплата акціонерним товариством дивіден-
дів; 

проходження первинного розміщення цінних паперів на 
міжнародних фондових площадках; 

експортоорієнтована діяльність  акціонерного товариства;  
входження акціонерного товариства до корпорації, групи, 

асоціації. 
Акціонерне товариство, яке виконує зазначені критерії з 

найбільшою вірогідністю, має стійку інвестиційну привабливість 
та викликає великий інтерес з боку інвесторів, акціонерів і задово-
льняє вимоги власників, товариство, яке  не має усіх критеріїв, – з 
найбільшою вірогідністю має кризову інвестиційну привабливість 
та потребує термінового регулювання діяльності товариства. По-
будова «дерева» рішень відносно сукупності значимих факторів 
впливу на інвестиційну привабливість акціонерного товариства у 
вигляді правил дає змогу визначити, який рівень буде мати інвес-
тиційна привабливість акціонерного товариства при сукупності чи 
відсутності управління факторами (рис. 5.6).  

Таким чином, перехід інвестиційної привабливості акціонер-
ного товариства від однієї категорії до іншої (кризова – «0», пе-
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редкризова – «1», відносно стійка – «2», стійка – «3») може супро-
воджуватися регулюванням, впровадженням у діяльність факторів, 
які впливають на привабливість. Так, постійне нарахування та ви-
плата дивідендів, наявність експортної діяльності у товаристві та 
входження товариства до корпорації приводить до збільшення ін-
вестиційної привабливості АТ, а за наявності вже стійкої приваб-
ливості – до підтримки її на цьому рівні (правило 5 «дерева» рі-
шень). 

 

 
False – не виконується, True – виконується; 
IP 0 – кризова інвестиційна привабливість ПАТ; 
IP 1 – передкризова інвестиційна привабливість ПАТ; 
IP 2 – відносно стійка інвестиційна привабливість ПАТ; 
IP 3 – стійка інвестиційна привабливість ПАТ 
 
Рис. 5.6. Правила «дерева» рішень при моделюванні 

 
Невиконання норм дивідендної політики на підприємстві та 

непроведення первинного розміщення цінних паперів на міжна- 
родних фондових площадках акціонерним товариством призво-
дить до передкризової інвестиційної привабливості (правило 1 
«дерева» рішень). Правило 2 «дерева» рішень свідчить про те, що 
сукупність таких факторів, як невиплата дивідендів та проведення 
успішного IPO, з найбільшою вірогідністю призводить до перед-
кризової інвестиційної привабливості акціонерного товариства. До 
кризової інвестиційної привабливості акціонерного товариства 
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також призводить невиплата дивідендів та відсутність експортної 
діяльності в товаристві (правило 3 «дерева» рішень). Виплата ди-
відендів, експортна орієнтація акціонерного товариства при умові 
відсутності участі в корпорації призводить до передкризової інвес-
тиційної привабливості (правило 4 «дерева» рішень). 

Таким чином, інвестиційна привабливість акціонерного то-
вариства піддається впливу факторів мікро-, мезо-, макро- та мега-
рівнів. Фактори мікро- та мезорівнів піддаються регулюванню з 
боку товариства, а фактори макро- та мегарівнів мають незначний 
вплив, але не піддаються регулюванню товариством. Моделюван-
ня факторів впливу на інвестиційну привабливість АТ дозволило 
побудувати правила, виконання яких призводить до змін інвести-
ційної привабливості.  

На основі  «дерева» рішень побудовано матрицю рішень 
(рис. 5.7, 5.8) для двох груп стейкхолдерів. До першої групи відно-
сяться власники та менеджери акціонерного товариства, до дру-
гої – акціонери та потенційні інвестори АТ. Матриця включає ос-
новні рішення, що можуть прийматися стейкхолдерами на основі 
власного розсуду. Власники та менеджери акціонерного товарист-
ва можуть приймати рішення відносно вибору напрямів збільшен-
ня інвестиційної привабливості та її забезпечення, впровадження 
яких приведе до збільшення капіталізації товариства. Акціонери та 
потенційні інвестори можуть приймати рішення відносно володін-
ня цінними паперами товариства (продовження володіння чи не-
обхідність продажу цінних паперів), а також відносно необхідності 
інвестування активів в акціонерне товариство. 

На основі поєднання факторів впливу у вигляді напрямів ді-
яльності акціонерного товариства стейкхолдерами приймається 
управлінське рішення. Власники, менеджери, потенційні інвестори 
і акціонери приймають рішення на основі отриманих даних. 

Так, якщо акціонерне товариство нараховує та виплачує ди-
віденди, займається експортною діяльністю, входить до корпорації 
або міжнародного об’єднання, проводило або планує проводити 
первинне розміщення цінних паперів на міжнародній фондовій 
площадці, то його інвестиційна привабливість характеризується 
стабільністю, що сприяє зростанню капіталізації товариства. При 
цьому власниками АТ приймається рішення про підтримку при-
вабливості, інвесторами – про необхідність інвестування в АТ. 
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Рішення /  
фактори 

Нарахування 
та виплата 
дивідендів 

IPO на між-
народних 
фондових 
площадках 

Наявність 
експортної 
діяльності 

Входження 
до корпо-
рації, гру-

пи 

Перша група стейкхолдерів: власники, менеджери 
Підтримувати 
інвестиційну 
привабливість          
Підтримувати 
та збільшува-
ти інвести-
ційну приваб-
ливість за 
допомогою 
налагодження 
експортної 
діяльності          
Збільшувати 
інвестиційну 
привабливість 
за допомогою 
врегулювання 
факторів 
впливу         
Формувати, 
збільшувати 
поступово та 
підтримувати 
привабливість         

 

Рис. 5.7. Матриця рішень власників та менеджерів при моделю-
ванні факторів впливу на інвестиційну привабливість товариства  

 
Таким чином, інвестиційна привабливість акціонерного то-

вариства у сучасних умовах господарювання формується під впли-
вом факторів, які поділяються на фактори мікро-, мезо-, макро- та 
мегарівнів. Фактори мікрорівня, від яких залежить діяльність то-
вариства, піддаються впливу та регулюванню з боку самого това- 
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Рішення /  
фактори 

Нарахуван-
ня та ви-
плата диві-
дендів 

IPO на між-
народних 
фондових 
площадках 

Наявність 
експорт-
ної діяль-
ності 

Входжен-
ня до кор-
порації, 
групи 

Друга група стейкхолдерів: акціонери,потенційні  інвестори 
Інвестувати у 
цінні папери, то-
вариство є перс-
пективним та 
необхідно про- 
довжувати або 
починати інвес-
тування в товари-
ство         
Продовжувати 
інвестувати з пе-
ріодичним пере- 
глядом інших 
напрямків корот-
кострокового 
інвестування         
Короткостроко-
вим інвесторам 
інвестувати під 
час виплати диві-
дендів         
Не інвестувати в 
розвиток публіч-
ного акціонерно-
го товариства         

 

Рис. 5.8. Матриця рішень акціонерів та потенційних інвесторів 
при моделюванні факторів впливу на інвестиційну привабливість 

АТ  
 

риства. Фактори макро-, мезо- та макрорівнів не піддаються регу-
люванню з боку акціонерного товариства, але впливають на його 
інвестиційну привабливість. Фактори мезорівня виникають на рів-
ні галузі, а фактори макрорівня – на рівні держави, що можуть ре-
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гулюватися на державному рівні. Фактори мегарівня виникають на 
світовому рівні та впливають на інвестиційну привабливість АТ. 
Отже, моделювання факторів впливу дозволяє виявити напрями 
діяльності товариства, що приводять до збільшення його інвести-
ційної привабливості та капіталізації. 

Побудоване «дерево»  рішень дозволило згрупувати фактори 
впливу на інвестиційну привабливість акціонерного товариства та 
виявити напрями діяльності, що приводять до збільшення інвести-
ційної привабливості АТ. На основі «дерева» рішень розроблено 
матрицю рішень, за допомогою якої дві групи стейкхолдерів мо-
жуть приймати управлінські та інвестиційні рішення. Управлінські 
рішення власників та менеджерів акціонерного товариства вклю-
чають рішення відносно збільшення, підтримки інвестиційної при-
вабливості товариства. Інвестиційні рішення потенційних інвесто-
рів і акціонерів акціонерного товариства включають рішення від-
носно необхідності та доцільності інвестування в товариство, зок-
рема у цінні папери АТ. 

Інвестиційна привабливість акціонерних товариств відіграє 
важливу роль не тільки в діяльності товариства, але й впливає на 
прийняття рішення акціонерами та потенційними інвесторами то-
вариства. Визначення інвестиційної привабливості акціонерного 
товариства дозволяє отримати не тільки кількісне значення, але і 
якісні характеристики, які дозволяють стейкхолдерам приймати 
рішення відносно забезпечення та збільшення ІП, доцільності ін-
вестування в товариство.  

З метою оцінки інвестиційної привабливості публічного ак-
ціонерного товариства розроблено та запропоновано для викорис-
тання науково-методичний підхід, що полягає у сукупній оцінці 
фінансово-економічного стану товариства за узагальненим показ-
ником та ринкової капіталізації за узагальненим показником. Уза-
гальнений показник фінансово-економічного стану включає розра-
хунок 16 показників з використанням функції нормування для 
уникнення вагового впливу показників. Нормування показників та 
їх критеріїв дозволяє отримати узагальнений показник фінансово-
економічного стану, що розподіляє акціонерні товариства за зона-
ми ризику. Фінансово-економічний стан акціонерного товариства 
за загальним показником поділяється на кризовий, передкризовий,  
відносно стійкий, стійкий.  
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Узагальнений показник ринкової капіталізації розраховуєть-
ся як добуток вартості акції АТ на загальну кількість цінних папе-
рів у статутному капіталі товариства. Використання медіанної фі-
льтрації дозволяє виявити зважену вартість акцій на відповідну 
дату та мінімізувати «викиди» цін при розрахунку узагальненого 
показника ринкової капіталізації акціонерного товариства. Норму-
вання критеріїв ринкової капіталізації дозволяє віднести узагаль-
нений показник до відповідної зони ризику. Критеріями віднесен-
ня ринкової капіталізації АТ до зони ризику є числова послідов-
ність Фібоначі, що широко застосовується на практиці з викорис-
танням технічного аналізу на фондовому ринку. Зони ризику, у які 
потрапляє АТ за узагальненим показником ринкової капіталізації, 
аналогічні зонам за показником фінансово-економічного стану: 
кризова, передкризова, відносно стійка, стійка.  

Інтегрований показник інвестиційної привабливості акціо- 
нерного товариства отримується при поєднанні в розрахунку уза-
гальнених показників фінансово-економічного стану та ринкової 
капіталізації. Нормування показників та їх критеріїв дозволяє ви-
ділити зони ризику інвестиційної привабливості акціонерного то-
вариства. Інвестиційна привабливість АТ за зонами ризику поділя-
ється на кризову, передкризову, відносно стійку, стійку.  

Проведений аналіз інвестиційної привабливості акціонерних 
товариств дозволив виділити товариства, що входять до відповід-
ної зони ризику в динаміці з 2010 р. по червень 2015 р. включно. 
Аналіз дозволив виявити зміни інвестиційної привабливості АТ 
упродовж періоду.  

Моделювання факторів впливу на інвестиційну привабли-
вість акціонерного товариства дозволило виявити напрями збіль-
шення інвестиційної привабливості. Впровадження товариствами у 
свою діяльність визначених напрямів приводить до збільшення 
капіталізації товариств. 

На основі моделювання факторів впливу  розроблено матри-
ці рішень для двох груп стейкхолдерів, що дозволяє приймати рі-
шення відносно доцільності інвестування активів у товариство. 
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Розділ 6. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО- 
 ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮ- 
 ВАННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ВУГЛЕДОБУВНИХ  
 ПІДПРИЄМСТВ 

 
 6.1. Особливості формування капіталу та капіталізації  

 гірничодобувних компаній 
 
В умовах сучасної світової економіки для гірничодобувних 

компаній найважливішим завданням є підвищення їх капіталізації. 
Гірничодобувна промисловість є однією з провідних галузей еко-
номіки і за рівнем капіталізації займає п'яте місце у світі після  
банківського сектору, нафтогазової, фармацевтичної та комп'ю- 
терної промисловості (табл. 6.1). 

Провідні компанії гірничодобувного сектору зміцнили свої 
позиції за рівнем капіталізації на глобальних ринках, що видно зі 
списку гірничодобувних компаній світу за 2011 р. (табл. 6.2). По-
рівняно з 2005 р. бразильська компанія «Vale» у списку 500 найбі-
льших компаній світу перемістилася зі 155 місця на 23, компанія 
«Pio Tinto» – зі 117 на 31, а «BHP Billiton» – із 41 на 6 [1]. 

 
Таблиця 6.1 

Рівні капіталізації провідних секторів економіки в 2011 р.* 
№ 
з/п 

Сектор 
Кількість 
компаній 

Ринкова капіталіза-
ція, млрд дол. США 

1 Банківський 75 4435 
2 Нафтогазовий 46 3832 
3 Фармацевтичний 20 1431 
4 Комп'ютерний 19 1318 
5 Гірничодобувний 16 1066 
6 Програмне забезпечення 12 1035 

 

* Складено за джерелом [12]. 
 

Протягом останнього десятиліття компанії гірничодобувної 
промисловості світу мали позитивну динаміку фінансових показ-
ників, однак починаючи з 2012 р. ця тенденція почала змінювати-
ся. Так, у 2013 р. падіння склало майже 20%. Це відбувається  
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Таблиця 6.2 
Провідні гірничодобувні компанії світу в 2011 р. 

№ 
з/п 

Компанія Країна 
Ринкова ка-
піталізація 

Оборот, 
млрд 
дол. 
США 

Чисельність 
зайнятих, 
тис. чол. 

1 BHP Billiton Австралія / 
Великобританія

247,1 50,4 39,6 

2 Vale Бразилія 168,1 50,1 70,8 
3 Rio Tinto Австралія / 

Великобританія
144,1 56,6 69,0 

4 China 
Shentua 
Energy 

Китай 89,3 23,1 65,1 

5 Xstrata Великобританія 69,2 30,8 38,6 
6 Anglo 

American 
Великобританія 67,9 28,4 100,0 

7 Barrick Gold Канада  51,7 11,3 20,0 
8 Goldcorp Канада  39,7 3,9 н.св. 
9 Newcrest 

Mining 
Австралія 31,5 2,3 7,6 

 
10 Anglo 

Platinum 
Південна  
Африка 

27,2 6,9 54,0 

11 Newmont 
Mining 

США 26,9 9,5 15,5 

12 Vanzhou Coal 
Mining 

Китай  22,7 5,1 50,9 

13 Antofagasta Великобританія 21,5 4,6 4,2 
14 China Coal 

Energy  
Китай  20,7 10,7 56,0 

15 Peabody 
Energy 

США 19,5 6,9 70,3 

 
в результаті зниження довіри інвесторів, що пов'язано з ослаблен-
ням контролю над витратами і доходами на капітал, а також побо-
юванням обвалу цін на мінеральну сировину. Для відновлення до-
віри інвесторів акціонери компаній стали вимагати від своїх мене-
джерів більш ефективного управління капіталом та дохідністю, 
про що свідчить такий факт, як збільшення виплат дивідендів [2]. 
Серед заходів, спрямованих гірничодобувними компаніями на від-
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новлення довіри ринку, слід відзначити скорочення капітальних 
інвестицій, продаж непрофільних активів, а також перехід гірни-
чодобувних компаній до моделі нарощування капіталізації не за 
рахунок збільшення виробництва, а шляхом підвищення рентабе-
льності діючих потужностей, продуктивності та ефективності ви-
робництва. 

У той же час гірничодобувна промисловість є одним з го- 
ловних чинників економічного зростання та соціального розвитку 
країн, які володіють природними ресурсами, це відноситься і до 
України. Набуття потенційних вигод від інтенсивного використан-
ня ресурсів можливе за умови довгострокового і відповідального 
підходу до розвитку галузі та її управління. Європейським банком 
реконструкції та розвитку (ЄБРР) вироблені принципи розвитку 
гірничодобувної промисловості, у яких приділяється увага питан-
ням економічної стійкості, охорони навколишнього середовища, 
безпеки праці та вирішення соціальних проблем. Практичний дос-
від діяльності у цій галузі показує, що видобуток корисних копа-
лин може мати також і негативні економічні, екологічні та соці- 
альні наслідки, що призводить до зменшення стимулів до інвесту-
вання у промислові об'єкти, об'єкти інфраструктури, людський ка-
пітал, до ослаблення інституційної бази та систем управління. 

Принципи діяльності гірничодобувної галузі, вироблені 
ЄБРР, полягають у розробці підходів до фінансування гірничодо-
бувних проектів, забезпечення сталого розвитку гірничодобувного 
сектору, формування відповідального підходу до підвищення капі-
талізації компаній галузі і були сформульовані таким чином: 

розміри державної власності та масштаби державного втру-
чання залишаються все ще істотними, особливо щодо «стратегіч-
ної сировини»; 

концентрація в гірничодобувній галузі посилюється; 
доступ до ринків і торгівлі повинен бути поліпшений шля-

хом усунення торговельних бар'єрів; 
інфраструктура потребує покращення, насамперед, шляхом 

розвитку залізничної та автодорожньої мереж, а також комуналь-
них служб; 

за рівнем технологічного оснащення гірничодобувна проми-
словість характеризується значною відсталістю, а гірничодобувні 



 

251 

підприємства все ще використовують застарілі технології та мето-
ди видобутку корисних копалин; 

країни, залежні від видобутку корисних копалин, відрізня-
ються слабкістю інституційної бази і систем управління, а також 
меншою прозорістю; 

необхідно зміцнювати нормативно-правову базу і приводити 
її до найкращих міжнародних стандартів [3]. 

Гірничодобувна галузь пов'язана з видобутком корисних ко-
палин і має низьку додану вартість. У зв'язку з цим економіку гір-
ничодобувних галузей прийнято протиставляти інноваційній еко-
номіці. Однак при цьому в такого протиставлення є обмеження, які 
визначаються сутністю сировинної економіки, а саме тим, що вона 
визначається забезпеченістю певними природними ресурсами, а 
саму структуру валового внутрішнього доходу визначають видо-
бувні галузі. Виходячи з економічної значущості галузі напрошу-
ється висновок, що економіка гірничодобувних галузей не повинна 
протиставлятися іншим економікам, наприклад економіці знань. 
Цей висновок підтверджується відкриттям лауреата Нобелівської 
премії Бертилом Оліном. Його теорія відома як теорія співвідно-
шення факторів виробництва і називається «теорія Хекшера-
Оліна». Вона ґрунтується на таких припущеннях: у кожній країні є 
характерна тільки для неї сукупність факторів виробництва (на-
приклад, запаси вугілля, кваліфікована робоча сила). Асортимент 
товарів, на виробництві яких спеціалізується країна, буде залежати 
від того, якими ресурсами для їх виробництва вона володіє і відпо-
відно має порівняльні конкурентні переваги у виробництві проду-
ктів, для випуску яких інтенсивно використовуються ці ресурси 
(фактори виробництва), у яких країна не відчуває нестачі [4, 
с. 281]. 

Інституціональне середовище визначає характер розвитку 
гірничодобувних компаній і значимість притаманних їм активів, 
які називаються специфічними. Поняття «специфічні активи» було 
введено в обіг О. Вільямсоном як специфічний ресурс, пристосо-
ваний до умов конкретної угоди, і поза нею не має великої цінно- 
сті. До специфічних активів віднесені активи гірничодобувних 
підприємств, які є результатом спеціалізованих інвестицій і не 
можуть бути перепрофільовані для альтернативного використання 
без втрат виробничого потенціалу, не мають вільного доступу для 
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інших виробників, призначені для тривалого використання, воло-
діють високою капіталомісткістю [5, с. 142]. О. Вільямсон виділив 
чотири типи специфічних активів: специфічність місця розташу-
вання; специфічність фізичних активів; специфічність людських 
активів; цільові активи (результат інвестицій для забезпечення 
конкретної трансакції). Перші два активи безпосередньо пов'язані 
з мінерально-сировинними активами. Так, наприклад, специфіч-
ність місця розташування визначається територіальним розташу-
ванням компанії і формує конкурентні переваги у зв'язку з еконо-
мією транспортних і виробничих витрат. Специфічність фізичних 
(матеріальних) активів визначається їх технологічним призначен-
ням. 

Додатковими характеристиками специфічних активів у гір-
ничодобувних галузях є: 

вичерпання або виснаження мінеральних ресурсів; 
довгостроковість контрактів з використання мінерально-

сировинних активів, яка визначається ліцензійним порядком над-
рокористування; 

компліментарність мінерально-сировинних та інших визна-
чених активів, що використовуються в комплексі і породжують 
ефекти взаємодоповнення факторів виробництва і господарських 
операцій [6, с. 142]. 

Специфічні активи існують об'єктивно, а стратегічні активи 
формуються з урахуванням можливостей гірничодобувних компа-
ній, конкурентного середовища та інституційних обмежень. При 
цьому інституціональні обмеження визначаються сферою еконо-
мічної діяльності, стратегічним значенням галузі та її системати-
зуючим характером, а інституційні обмеження базуються на пев-
них теоріях інституційно-еволюційного розвитку, в тому числі те-
орії прав власності, теорії трансакційних витрат, ресурсній теорії 
та інших. Умови інституційного впливу на діяльність гірничодо-
бувних компаній наведено в табл. 6.3. 

Інституційна теорія надрокористування ґрунтується, насам-
перед, на врахуванні інтересів держави і власників компаній. Най-
важливішими елементами інституціональної теорії в діяльності 
гірничодобувних компаній є: законодавча та нормативна база; 
стратегія і політика освоєння надр; механізм надання прав корис-
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тування надрами; програма геологорозвідувальних робіт з підго- 
товки нових ділянок надр для виставлення на аукціони і конкурси. 

 
Таблиця 6.3 

Умови інституційного регулювання гірничодобувних компаній 
№ 
з/п 

Інституційні ознаки 
Фактори інституційного 

регулювання 
1 Вихідні економічні умови 

розвитку компанії 
Зміни в ліцензійному режимі над-
рокористування, проведення аукці-
онів, висновок учасників з нероз-
поділеного фонду 

2 Результуючі економічні 
умови розвитку компанії 

Механізми приватно-державного 
партнерства, державна підтримка 
гірничодобувних компаній 

3 Характеристика природних 
ресурсів 

Ціноутворення на внутрішньому 
ринку, митне та податкове регулю-
вання 

4 Недосконала мобільність 
ресурсів 

Створення інтегрованих компаній, 
антимонопольне законодавство, 
законодавство про трансфертне 
ціноутворення, зміна передачі лі-
цензій в інтегровані компанії 

 
Компаніям, що здійснюють діяльність у гірничодобувних 

галузях, властиві такі характеристики [7]: 
високий ступінь ризику. Пов'язано з тим, що кошти, витра-

чені на розвідку або дорозвідку нових запасів корисних копалин, 
можуть не привести до додаткових промислових запасів. Інакше 
можна сказати, що додаткові витрати можуть не привести до ви-
никнення спеціалізованого активу у вигляді природних ресурсів. 
Ризики характерні і під час видобутку, тобто обсяги фактичного 
видобутку можуть суттєво відрізнятися від запланованих. Ціни на 
природні копалини можуть також змінюватися; 

спостерігається слабкий зв'язок між ризиками і економічни-
ми вигодами, тому доводиться відносити всі витрати на видаток, 
через те що майбутні вигоди є занадто невизначеними; 

висока вартість окремих проектів. Сума витрат, що капіталі-
зуються на момент завершення проекту, може бути істотною від-
носно капіталу та сукупних активів компанії; 
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регулювання гірничодобувних галузей з боку держави. Це 
регулювання відбувається від прямого права власності держави на 
природні ресурси до податкових пільг і штрафів, регулювання цін, 
обмеження імпорту та експорту, охорони праці, техніки безпеки, 
природоохоронних заходів; 

вплив економічних, технологічних і політичних факторів. 
Хоча ці фактори притаманні не тільки видобувним галузям, але 
більшою мірою схильні впливати саме на видобувні через такі 
причини [7]: 

а) коливання ринкових цін на корисні копалини впливають 
на рентабельність запасів родовищ; 

б) суттєва зміна технології може значно впливати на рента-
бельність окремих проектів, пов'язаних з видобутком корисних 
копалин; 

в) майже у всіх країнах права на видобуток корисних копа-
лин належать державі. 

У цілому можна відзначити, що капіталізація гірничодобув-
них компаній як процес створення вартості залежить від двох груп 
факторів: керованих (мікрорівень) і некерованих (макро - і мезорі-
вень) [8, с. 117]. Вплив мезоекономічних факторів на рівень капі-
талізації в даний час вивчено недостатньо повно. Існує двояке су-
дження про його вплив: перше – це вартісна концепція управління, 
абсолютизує максимізацію ринкової вартості як стратегічної мети 
розвитку підприємства; друге – це збільшення прибутку і прибут-
ковості підприємств. 

Н.І. Матвієнко вважає, що зростання капіталізації гірничо-
добувних підприємств є функцією двох змінних: економічного 
прибутку (вільний грошовий потік, CF) і вартості капіталу (серед-
ньозважена вартість, WAСС), що можна виразити таким рівнянням 
[8]: 

 
max

max
min

CF
V f

WACC

→ 
= → → 

,  (6.1) 

де V – вартість капіталізації підприємства. 
Капіталізація як важливий критерій ефективності функці-

онування гірничодобувних підприємств визначається сукупністю 
базових умов функціонування галузі, структурою ринку, поведін-
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кою виробників гірничодобувної продукції, державної політики 
відносно галузі, організаційною структурою та ін. 

На основі теорії аналізу Р. М. Гранта, базованої на емпірич-
них дослідженнях галузевих ринків, можна обґрунтувати визнача-
льні умови зростання капіталізації, до яких відносяться такі [9,  
с. 227]. 

1. Забезпеченість суб'єктів галузі природними ресурсами,  
відсутність дефіциту продукції гірничодобувної галузі на внутрі-
шніх і зовнішніх ринках. 

2. Поява нових технологій гірничодобувного виробництва. 
Технологічні зміни по-різному впливають на рівень ринкової капі-
талізації галузі. Капіталізованими вважаються високотехнологічні 
галузі, гірничодобувні підприємства відносяться до традиційних 
(старих) галузей індустріальної економіки, тому капіталізація їх 
значно нижче. 

3. Стійка динаміка зростання галузі. Відповідно до теорії 
життєвих циклів [9, с. 361] найбільший потенціал для зростання 
капіталізації мають нові галузі, а низький – старі (рис. 6.1). 

 

 

 
 
 

Рис. 6.1. Модель життєвого циклу гірничодобувної галузі  
залежно від рівня капіталізації 

Рівні капіталізації галузі

Високотехно-
логічні галузі

Традиційні галузі

Високий 

Середній 

Низький 

«Зародження 
галузі» 

«Зростан-
ня галузі» 

«Зрілість 
галузі»

«Старіння 
галузі» 

«Ліквіда-
ція галузі»
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4. Низька чутливість галузі до впливу циклічних коливань 
(підйому і спаду ділової активності). Залежно від коливань попиту 
і пропозиції в довгостроковій перспективі виділяють такі групи: 
найбільш чутливі галузі (вплив виявляється на ранніх стадіях цик-
лу); найменш чутливі, до яких відноситься гірничодобувна галузь. 
Рівень капіталізації галузевих підприємств залежить також від 
структури галузевого ринку, ринкової концентрації, кількості ви-
робників і продавців, диференціації продукції, бар'єрів входження 
в галузь (чим більше бар'єрів входження, тим більше рентабель-
ність у галузі). 

5. Вертикальна інтеграція. Забезпечує надійність поставок, 
економію на трансакційних витратах і на масштабах виробництва, 
контроль над доданою вартістю всередині однієї організації. 

6. Державне регулювання, яке знаходить відображення в 
державній політиці відносно певних секторів і гірничодобувних 
галузей економіки, галузеве регулювання і дерегулювання. 

Серед різноманітної продукції гірничодобувної промислово-
сті найбільшу роль відіграє вугілля, мідь і залізна руда, на які в 
2011 р. у сукупності припадало 64% усієї виручки світової видо- 
бувної промисловості (рис. 6.2). З рисунка видно, що вугілля зай-
має 23% у загальному обсязі товарів добувної промисловості світу 
[10]. У десятку країн-лідерів з видобутку вугілля входять Китай, 
США, Індія, Австралія, Росія, Німеччина, ПАР, Польща, Україна 
та Казахстан. Загальні світові геологічні запаси становлять 14-16 
трлн т, розвідані – понад 5 трлн т, доведені – 1,8 трлн т. Обсяги 
видобутку вугілля по країнах світу наведено в табл. 6.4. 

Передумовами зростання міжнародної торгівлі є розвиток 
дешевого і безпечного видобутку відкритим способом у провідних 
країнах-експортерах (Австралія, ПАР, Індонезія), а також розвиток 
економік Індії та Китаю. Вугільна галузь, на відміну від нафтової і 
газової, практично не відчуває ресурсних проблем, але стикається 
з рядом технологічних і екологічних обмежень та ризиків. Ключо-
вими трендами розвитку світової вугільної галузі в 2010-2050 рр. 
будуть: 

випереджаюче зростання вугільної енергетики в Індії та Ки-
таї; 

зростання міжнародної торгівлі вугіллям; 
розвиток нових технологій використання вугілля; 
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зміна економічних параметрів вугільних електростанцій; 
вплив кліматичної політики на вугільну енергетику [10]. 
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Рис. 6.2. Частка різних товарів добувної промисловості світу 

у загальній виручці галузі за 2011 р., % 
 

Дослідники російського Інституту енергетичних стратегій 
(ГУ ІЕС) передбачають розвиток вугільної енергетики в 2013- 
2015 рр. за трьома принципово різними сценаріями: 

інерційний, при якому швидке зростання енергетики супро-
воджується частковим переходом на нові вугільні технології. В 
інерційному варіанті вугільна галузь буде швидко зростати через 
повільне зростання інноваційних галузей і орієнтацію на самоза-
безпечення в ряді найбільших регіонів світу через геополітичну 
напруженість; 

стагнаційний – поступове згортання галузі супроводжується 
переходом до «чистого вугілля». Передбачається, що її скорочення 
почнеться до 2030 р. унаслідок жорстких екологічних обмежень; 

інноваційний – вугільна енергетика поступається місцем 
атомній та відновлюваній енергетиці, причому головною причи-
ною є не співвідношення витрат, а нездатність вугільної енергети-
ки задовольнити системні потреби світової енергетики [10]. 
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Оскільки видобуток вугілля зазвичай вимагає значних капі-
тальних вкладень, він в основному здійснюється великими вугіль-
ними компаніями. Так, американська компанія Peabody Energy 
Corporation є однією з найстаріших (1883 р.), але в той же час і 
найбільш висококапіталізованою у світі (табл. 6.5). Її ринкова ка-
піталізація в 2012 р. становила 8 млрд дол. З вугілля, що видобува-
ється компанією, виробляється приблизно 10% електроенергії у 
США і близько 3% по всьому світу. Проте в цілому вугільна про-
мисловість США переживає занепад, і можна виділити три основ-
них фактори, які знизили вартість акцій американських вугільних 
компаній: 

відносно тепла зима знизила споживання вугілля, що позна-
чилося на доходах вугледобувних компаній; 

споживання вугілля у США було знижено через більш  
жорстке законодавство щодо екології; 

технологія «гідравлічного розриву» дала можливість суттєво 
полегшити видобуток великих обсягів природного газу прямо на 
території США. Обсяги видобутку настільки значні, що вже пере-
вищують попит, роблячи «блакитне паливо» більш дешевою аль-
тернативою вугіллю [11]. 

Світовий енергетичний звіт за 2012 р. показав, що спожи-
вання вугілля у Європі було більше, ніж у США, на 6,3%. Крім 
того, в деяких країнах ЄС кількість виробленої з його допомогою 
електроенергії тільки за один рік зросла на 50% [12]. Багатьом кра-
їнам вигідніше використовувати «брудне», але дешеве вугілля, ніж 
«чистий», але дорогий російський газ. 

Імпорт вугілля у Європу по країнам-експортерам наведено 
на рис. 6.3. 

Головна причина збільшення споживання вугілля у Європі 
полягає у падінні ціни на вугілля у світі, після того як в Америці 
почали видобувати сланцевий газ, а також падіння попиту на ву-
гілля в Китаї. Виробництво одного мегавата електроенергії при 
переході ТЕС на вугілля стало приносити прибуток у Німеччині в 
74 євро. Польща в даний час 92% електроенергії виробляє, спалю-
ючи вугілля, і планує інвестувати у будівництво електростанцій  
24 млрд дол. Будівництво електростанцій намічається в Німеччині, 
що робить вугілля у Європі більш популярним. 
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Інші країни
7,6%

 
 
 
 
 
Рис. 6.3. Імпорт вугілля у Європу по країнам-експортерам  

у 2012 р. 
 

Таким чином, будучи доступною корисною копалиною, ка-
м'яне вугілля може стати найбільш використовуваним видом пали-
ва для виробництва електроенергії до кінця поточного десятиліття. 

Україна є четвертим найбільшим виробником вугілля у Єв-
ропі після Росії, Німеччини та Польщі. На частку вітчизняної вугі-
льної галузі припадає близько 4% світових доведених запасів ву-
гілля, або 33,9 млрд т. Цього досить, щоб підтримувати необхід-
ний рівень видобутку протягом більше 390 років. На території Ук-
раїни розташовано три вугільних басейни: Донецький, Львівсько-
Волинський і Дніпровський. У даний час українське вугілля втра-
тило свою частку в країнах ЄС через низьку ціну і кращу якість 
американського вугілля. Експорт українського вугілля на ринку 
ЄС скоротився на 21%, до 3,4 млн т. Основними чинниками, що 
впливають на розвиток вітчизняного ринку, є такі [13, с. 3]: 

негативні – значні накопичені запаси, висока концентрація 
ринку, нерегульований видобуток, падіння світового попиту на 
металопродукцію, бум видобутку сланцевого газу, заплановане 

Росія – 52,119 тис. т; 
Колумбія – 45,507 тис. т; 
США – 34,869 тис. т; 
Австралія – 16,749 тис. т; 
Південна Африка – 15,730 тис. т; 
Індонезія – 9,673 тис. т; 
інші країни – 14,341 тис. т 
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введення в експлуатацію терміналу СПГ (скраплений природний 
газ), установка обладнання ВПГ (вдування поля вугільного палива) 
на українських сталеливарних заводах; 

позитивні – поступовий перехід на енергетичне вугілля як 
джерело енергії, будівництво заводів з газифікації вугілля, політи-
ка українського уряду, спрямована на зменшення залежності від 
російського природного газу. 

За останні 12 років видобуток вугілля коливається від 81 млн 
т у 2000 р. до 85,8 млн т у 2012 р. Внутрішнє споживання залиша-
ється відносно стабільним – понад 50% від загального обсягу ви-
робництва (рис. 6.4). 
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Рис. 6.4. Динаміка видобутку та споживання вугілля  

в Україні, млн т* 
 

* Джерела: The BP Energy Outlook 2030 (2000-2011); МЭУПУ (2012). 
 
Вітчизняний ринок вугілля складається з двох сегментів: 

енергетичного вугілля – використовується в основному для вироб-
ництва електроенергії та коксівного вугілля – використовується у 
металургії. Український ринок вугілля характеризується дефіци-
том коксівного вугілля і надлишковою пропозицією енергетично-
го. У даний час у вугільній галузі України спостерігається тенден-
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ція до збільшення частки приватних шахт у загальному видобутку 
з одночасним зменшенням частки державних шахт (рис. 6.5, 6.6). 
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Рис. 6.5. Динаміка видобутку вугілля в Україні державними  

шахтами, млн т* 
 

* Джерело: МЭУПУ (2013). 
 

Для збереження енергетичної, економічної та фінансової 
безпеки країни необхідне створення ефективної, беззбиткової вугі-
льної галузі, яка здатна забезпечити країну власним вугіллям за 
конкурентними світовими цінами. Істотним резервом збільшення 
власного вуглевидобутку в Україні буде створення умов для при-
ватизації життєздатних підприємств, закриття безнадійно збитко-
вих або вирішення питання про передачу їх у концесію або оренду, 
що сприятиме припливу інвестицій у галузь. Однак інвестори від-
дадуть перевагу тим вугільним підприємствам, у яких інтегрова-
ний показник усіх аспектів економічної діяльності буде найвищим. 
Такою комплексною оцінкою, що адекватно відображає економіч-
ну ефективність підприємства, його фінансовий добробут, очіку-
вання перспектив розвитку, є показник капіталізації. 

Дослідження російських та українських вчених свідчать про 
актуальність і необхідність управління капіталізацією вугледобув-
них підприємств, що обумовлено такими факторами: 
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Рис. 6.6. Динаміка видобутку вугілля в Україні приватними  
шахтами, млн т* 

 

* Джерело: МЭУПУ (2013). 
 
зростання капіталізації сприяє інтегрованості українських 

вугільних компаній з іноземним капіталом, що буде сприяти залу-
ченню іноземних кредитних ресурсів; 

капіталізація є одним із чинників підвищення ефективності 
виробництва, його фінансового благополуччя, що приводить до 
більш раціонального використання фінансових, матеріальних і 
трудових ресурсів; 

капіталізація може здійснюватися в умовах централізації ви-
робництва, капіталу, що забезпечить появу в галузі нових органі-
заційно-правових форм управління; 

капіталізація сприяє зростанню ресурсного потенціалу шахт 
за рахунок додаткового залучення інвестицій і кредитних ресурсів. 

Економічне благополуччя України значною мірою визнача-
ється станом паливно-енергетичного комплексу країни. Необхід-
ність переходу від «газової» до «вугільної» енергетики передбачає 
зростання видобутку вугілля. У проекті оновленої «Енергетичної 
стратегії України до 2030 року» передбачається довести видобуток 
вугілля до 115 млн т на рік, у тому числі енергетичних марок ву-
гілля – до 75 млн т. Щоб збільшити видобуток на 30 млн т порів-
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няно з цим рівнем, у галузь треба інвестувати близько 50 млрд грн 
[14]. У той же час у проекті стратегії визнається, що для реалізації 
цих цілей у держави коштів немає, відсутні кваліфіковані управлі-
нські ресурси для проведення широкомасштабної модернізації, 
відсутній досвід щодо значного підвищення ефективності роботи 
шахт у державному секторі. Проектом стратегії передбачаються 
три етапи розвитку галузі: 

1 етап  –  період реформування, приватизація державних 
шахт, реалізація механізму державно-приватного партнерства, за-
криття або консервація збиткових шахт (2011-2015 рр.); 

2 етап  –  період проведення приватними інвесторами ак- 
тивної модернізації шахт (2015-2020 рр.); 

3 етап  –  період стабільного зростання вугільної галузі 
(2020-2030 рр.). 

Аналіз літературних джерел [15-17] показав існуючі пробле-
ми розвитку галузі: 

непоповнення промислових запасів вугілля, які були втраче-
ні через передчасне закриття шахт;  

високий знос основних фондів через відсутність фінансових 
коштів на оновлення парку машин і устаткування; 

відсутність капітальних і оборотних коштів через неефек- 
тивне використання державних дотацій; 

інвестиційна непривабливість шахт через високий рівень ка-
піталомісткості і високі ризики вугледобувного виробництва; 

негативний вплив шахт на навколишнє середовище та від- 
сутність коштів на заходи щодо його скорочення; 

низький рівень життя трудящих шахтарських регіонів і ви-
сокий рівень безробіття через скорочення робочих місць. 

Вирішення більшості проблем, з якими стикається вугільна 
галузь, залежить більшою мірою від ефективності механізмів уп-
равління капіталізацією вугледобувних підприємств, які повинні 
знайти відображення в новій довгостроковій вугільній політиці 
[17, 18]. Нова економічна політика передбачає підвищену увагу 
державних органів влади до галузі. Система політичних, соціаль-
но-економічних та інших дій у рамках нової вугільної політики 
дозволить послідовно вирішувати проблеми вугільної галузі, під-
вищити капіталізацію та конкурентоспроможність промисловості. 
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В основі підвищення ефективності та конкурентоспромож-
ності українських вугледобувних підприємств має бути управління 
капіталізацією. Вугільна промисловість є однією з найважливіших 
галузей національної економіки, оскільки наявність вугілля в краї-
ні обумовлює ефективність функціонування інших галузей про- 
мисловості, розвиток соціальної сфери. Незважаючи на те що вугі-
льна промисловість є однією із проблемних галузей української 
економіки, в даний час їй приділяється особлива увага. Це пов'яза-
но з тим, що перед галуззю стоїть важливе стратегічне завдання – 
зменшення монопольної залежності економіки України від імпор-
тованого природного газу шляхом заміщення його вугіллям. Капі-
талізація в цьому випадку як сучасний економічний інститут до-
зволить залучити інвесторів та забезпечити сталий розвиток вугі-
льного сектору. 

У цих умовах одним із дієвих напрямів залучення інвестицій 
є підвищення ринкової капіталізації, приватизація вугледобувних 
підприємств і вихід на фондовий ринок. Завданням менеджменту є 
не стільки нарощування обсягів видобутку вугілля, скільки отри-
мання додаткової вартості підприємства. 

На відміну від класичного поняття капіталізації підприємст-
ва як процесу збільшення активів за рахунок акумулювання при-
бутку, для вугледобувних підприємств процес капіталізації – своє-
рідний і обумовлений двома основними причинами – специфічніс-
тю предмета капіталізації (геологічні запаси вугілля) і високим 
рівнем збитковості шахт (сьогодні 80% шахт збиткові через не-
сприятливі умови залягання вугілля та низьку його якість). 

Вирішення комплексу питань щодо оздоровлення економіки 
підприємств вугільної промисловості передбачається здійснити 
через механізм передачі підприємств ефективним власникам. Ук-
раїнські вугледобувні підприємства планується продавати під ін-
вестиційні зобов'язання і за символічну ціну (одну гривню), а зма-
гання між покупцями полягатиме в тому, хто більше вкладе інвес-
тицій у розвиток купленого підприємства. Експерти по вугільному 
бізнесу вважають, що відмова від державного фінансування під- 
приємств вугільної галузі буде одним із концептуальних положень 
щодо збільшення капіталізації та рентабельної роботи галузі. Дос-
від роботи приватних вугледобувних підприємств показує, що 
приватний власник ефективніше державного. Однак у даний час 
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немає бажаючих придбати збиткові вугільні шахти. Про привати-
зацію можна говорити тільки тоді, коли за рахунок бюджетних 
коштів буде підвищена їх капіталізація. У той же час слід зауважи-
ти, що для потенційного інвестора важлива не стільки поточна 
прибутковість (збитковість) підприємства, скільки та прибутко-
вість, яку міг би приносити об'єкт у майбутньому при усуненні 
об'єктивних і суб'єктивних причин збитковості. Така постановка 
питання виходить з принципу найкращого і найбільш ефективного 
використання власності. Орієнтовним критерієм при цьому може 
бути капіталізація або вартість підприємства. 

Виникає питання, чи застосовна парадигма капіталізації до 
вугільної промисловості. Відомо, що капіталізацію потрібно під-
вищувати, але як це зробити технологічно? Щоб відповісти на по- 
ставлене питання, необхідно, насамперед, виходити із сутності ка-
піталізації.  

Слід зауважити, що капіталізація – це перш за все перший 
крок до налагодження виробничої діяльності підприємства, при 
якій можливе розширене відтворення всіх активів, наявних у під- 
приємства. При цьому потрібно зазначити: для того щоб активи не 
руйнувалися, вони повинні встигнути заробити кошти хоча б на 
свій власний ремонт. У цьому сенсі капіталізація – це мінімальна 
умова, що забезпечує повільний, але поступовий розвиток підпри-
ємства, зростання його. 

В основі економічного розвитку вугледобувного підприєм- 
ства лежать три фактори економічного зростання, або три види 
капіталу: природний капітал (природні ресурси), виробничий 
(штучно створені засоби виробництва) та людський капітал (тру-
дові ресурси). Капіталізація – це діяльність по перетворенню цих 
факторів виробництва у капітал, тобто організація такої роботи, 
при якій власники ресурсів (держава, приватні компанії) могли б 
заробити на своє існування і при цьому постійно виробляти додану 
вартість, що дозволяє підприємствам розвиватися. 

Слід розуміти, що крім капіталізації є ще й вартість активу 
(підприємства). Наприклад, окремий актив може коштувати доро-
го, але при цьому мати низьку капіталізацію. Тому питання про те, 
як підвищити капіталізацію ресурсів вугледобувних підприємств, є 
першим кроком у розумінні того, як підвищити вартість підприєм-
ства. Для вирішення проблеми капіталізації галузі необхідно поді-
лити фактори капіталізації на три рівні (рис. 6.7). 
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Рис. 6.7. Фактори капіталізації вугледобувних підприємств 
 
Нижній рівень – це рівень підприємства (мікрорівень), пред-
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того, щоб розвиватися. Ці процеси знаходять відображення у ви-
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робничому потенціалі, фінансово-економічних показниках, органі-
заційній структурі управління, перспективних напрямах розвитку. 
У даному випадку капіталізація буде залежати від успішності реа-
лізації економічного потенціалу та налагодження розширеного 
відтворення господарюючих суб'єктів. 

На середньому рівні – галузевому (мезорівень) кожен з акти-
вів (наприклад, шахта) може розвиватися або ні. Але коли підпри-
ємства працюють відокремлено, вони починають прагнути до під-
вищення своєї капіталізації, тобто вступають у конкурентну боро-
тьбу. Це означає, що необхідне деяке узгодження на рівні інститу-
тів держави, що надасть конкуренції творчий характер. У галузі є 
природні, фінансові, трудові та інші ресурси, які розбиваються на 
безліч приватних проектів з підвищення власної капіталізації. Але 
повинна бути координуюча інституція, яка покликана стежити за 
тим, щоб цей сукупний суспільний ресурс ділився так, щоб вини-
кала певна оптимізація в розвитку всіх приватних проектів щодо 
зростання власної капіталізації, яка повинна бути збалансована 
системою обмежень, правил. Таким чином, даний рівень передба-
чає державне регулювання капіталізації, що знаходить відобра-
ження у політиці державного розвитку галузі, спрямованій на 
створення сприятливого інвестиційного клімату, можливості залу-
чення кредитних та інших ресурсів, дієвої податкової політики. 
Таким чином, середній рівень представляє сукупність корпоратив-
них відносин між підприємствами, систему правил розподілу ре-
сурсів між проектами. Для цього має бути розроблена довгостро-
кова програма розвитку галузі, орієнтована на інтеграцію всіх сил 
та інтересів суб'єктів, що бажають підвищити свою капіталізацію і 
оптимізацію розподілу ресурсів між підприємницькими проектами 
з підвищення чистої капіталізації. 

Верхній рівень представляє інтегральну потребу країни, сус-
пільну систему здібностей, ідентичність суспільства. І тому від 
того, наскільки вірно суспільство визначило інтегральні ціннісні 
пріоритети капіталізації, які знаходять відображення в рівні ВВП, 
політиці держави, нормативно-законодавчій базі, буде залежати 
керованість капіталізацією на рівні підприємства. Для цього по- 
трібно сформувати та надати підприємствам проектний стандарт 
діяльності з управління капіталізацією, запровадження їх ресурсів 
та активів у ланцюжку виробництва доданої вартості. 
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Вугледобувні підприємства (шахти, державні підприємства, 
акціонерні товариства) є комерційними організаціями з видобутку 
і переробки твердих корисних копалин, які використовуються в 
національному господарстві як сировина або енергетичні ресурси. 

Видобуток вугілля являє собою особливий вид економічної 
діяльності, у якому виділяють такі стадії: геологорозвідка, будів-
ництво шахти, видобуток і переробка вугілля, утилізація відходів 
та ліквідація негативних наслідків вугледобувної діяльності. У ви-
добутку вугілля беруть участь підприємства різних форм власно- 
сті, з різною організаційно-правовою формою управління, які здій-
снюють господарську, комерційну, фінансову та трудову діяль-
ність, взаємодіють з певними державними установами, місцевими і 
регіональними органами влади, що виконують адміністративні 
функції. 

У сучасних умовах господарювання основною метою діяль-
ності вугледобувних та інших промислових підприємств є не тіль-
ки отримання прибутку, але і підвищення рівня капіталізації. Існує 
специфіка діяльності шахт, яка виділяє ці підприємства в особливу 
групу промислових підприємств, впливає на рівень капіталізації і 
полягає в такому: 

предметом праці виступають природні копалини (вугілля), 
що знаходяться у земній корі або на її поверхні. Гірничо-
геологічні умови (глибина розробки, потужність пластів, характер 
падіння пластів, схильність до раптових викидів вугілля та газу 
тощо) впливають на послідовність і тривалість стадій, таких як 
розвідка запасів, розкриття покладів корисних копалин, будівниц-
тво самої шахти, експлуатація гірничого підприємства, які у сукуп-
ності обмежують максимально можливий рівень видобутку; 

корисні копалини є загальнодержавним надбанням, тому 
держава має право акумулювати частину природної ренти. Гірнича 
рента є різновидом природної ренти, що утворюється в гірничодо-
бувній промисловості, та обумовлена гірничо-геологічними і соці-
ально-економічними факторами видобутку корисних копалин. У 
той же час у цей період рентні відносини у вугільній промисловос-
ті не знайшли практичного застосування; 

особливість відтворення вугледобувного підприємства поля-
гає в тому, що при розробці корисних копалин робоче місце 
(уступ, лава та ін.) знаходиться у постійному русі, що вимагає без-
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перервної підготовки і відповідно постійних капітальних витрат на 
просте відтворення основних фондів, тобто це обумовлює постійне 
зростання інвестицій у промисловий капітал; 

видобуток корисних копалин має екологічні наслідки, а са-
ме: порушення земної поверхні, забруднення водних джерел і ат-
мосфери, що вимагає проведення відповідних заходів відновлюва-
льних робіт і призводить до виникнення витрат, пов'язаних із по-
передженням екологічного збитку; 

у вугільній промисловості результати роботи визначають чо-
тири групи факторів: гірничо-геологічні, техніко-технологічні, ор-
ганізаційно-економічні і соціально-економічні, які впливають на 
ефективність капіталізації та виробництва і відповідно на форму-
вання структури його капіталу; 

вугільне виробництво пов'язано з високими ризиками і ви-
тратами як на стадії будівництва, так і на стадії виробництва (ви-
добутку вугілля), оскільки інвестиційні проекти характеризуються 
тривалими термінами реалізації, а ціни на вугільні ресурси і фак-
тори виробництва схильні до значних коливань, що пов'язано з 
циклічним розвитком і глобалізацією світової економіки; 

ризики на стадії видобутку пов'язані з недостатньо вивчени-
ми гірничо-геологічними процесами, що призводить до аварій, ви-
сокого ступеня травматизму і додаткових витрат на охорону праці. 

Вугільна промисловість є однією з базових галузей економі-
ки, від постійної роботи якої багато в чому залежить ефективність 
і капіталомісткість теплової енергетики, металургійної промисло-
вості, комунального господарства. Однак низький рівень капіталі-
зації, який є наслідком недостатніх капіталовкладень (державних 
дотацій), а також відсутність додаткових недержавних інвестицій у 
минулих періодах призвели до того, що Україна має найстаріший 
шахтний фонд у світі, а його прискорене старіння призвело до  
формування негативного балансу виробничих потужностей і па-
діння обсягів вуглевидобутку. 

Більшість державних підприємств галузі є банкрутами, але 
продовжують функціонувати завдяки державній підтримці та мо-
раторію на банкрутство шахт, який був продовжений до 1 січня 
2015 р. У той же час затягується процес закриття непрацюючих 
шахт [20]. У проекті Концепції Державної цільової економічної 
програми розвитку вугільної промисловості на 2011-2015 рр. ви-



 

272 

значено причини незадовільного стану вугледобувних підпри-
ємств, до яких віднесені [21]: 

відсутність системного підходу до реалізації державної полі-
тики у вугільній галузі; 

велика збитковість державних вугледобувних підприємств, 
що пов'язано з низьким технологічним рівнем виробництва, неста-
чею інвестиційних коштів; 

невідповідність динаміки цін на вугільну продукцію та про-
дукцію, яка використовується у вугільному виробництві; 

відсутність ефективного власника і низький рівень привати-
зації державних підприємств. 

Капіталізована додана вартість, або капіталізація, на ранніх 
стадіях розвитку галузі формувала фонд капітального накопичен-
ня, що складається із власних засобів та амортизаційних відраху-
вань. Він використовувався на придбання додаткових засобів ви-
робництва і робочої сили. У сучасних умовах через збитковість 
багатьох підприємств і відсутність власних коштів такий фонд не 
формується, що блокує інноваційний розвиток та підвищення  
ефективності вугледобувного виробництва. 

У даний час пошук ефективних механізмів і моделей раціо-
нального використання різних видів капіталу на основі оцінки йо-
го вартості є важливим елементом у підвищенні капіталізації вуг-
ледобувних підприємств. Особливої актуальності набувають пи-
тання взаємодії природного, виробничого і людського капіталу, а 
також їх економічної оцінки, оскільки Україна належить до енер-
годефіцитних держав, а вугілля є основним власним ресурсом. 

Слід зазначити, що вартість обмежених вугільних ресурсів із 
часом має тенденцію до зростання, що пов'язано зі збільшенням 
терміну служби шахти, а це відповідно призводить до погіршення 
гірничо-геологічних параметрів виробництва. У цих умовах велике 
значення має пошук інноваційних інструментів сталого управління 
надрокористуванням, у тому числі вуглевидобутком. До таких ін-
струментів можна віднести показник загального капіталу вугледо-
бувних підприємств і рівень його капіталізації. 

В економіці та фінансах дуже часто замість терміна «капі-
тал» використовуються такі поняття, як «фонди», «ресурси», 
«гроші». У зв'язку з цим різні ресурси мають різне найменування 
капіталу: виробничі фонди (виробничий капітал), людські (люд- 
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ський капітал), природні (природний капітал), інтелектуальні (ін-
телектуальний капітал). Як складова частина природного капіталу 
виступає гірничий капітал. 

Вперше категорія «гірничий капітал» була запропонована  
В.С. Міщенко, де він розглядається як продукт капіталізації кінце-
вого результату геологорозвідувальних робіт, як вартість запасів 
корисних копалин у надрах [22, с. 30]. Така капіталізація має різні 
форми, проте за своєю економічною сутністю вона виходить із  
розгляду запасів корисних копалин і виступає як різновид вироб-
ничих фондів і, таким чином, є частиною основного капіталу гір-
ничого підприємства. При цьому гірничий капітал розглядається з 
інших позицій: 

як прибуток у цілому, який ідентифікується з категорією чи-
стої поточної вартості капіталу. У такому розумінні гірничий капі-
тал об'єднує прибуток, який отримує або буде отримувати функці-
онуюче або знову споруджуване підприємство, і ресурсну ренту; 

як додана вартість, яка ідентифікується із сумою усіх видів 
природно-ресурсної ренти. 

Проте в обох випадках прибуток від освоєння природних ре-
сурсів є результатом взаємодії промислового капіталу і специфіч-
ного природного капіталу, який визначається як гірничий капітал. 

Я.С. Витвицький уточнює поняття «гірничий капітал», який 
має місце при розробці нафтових і газових родовищ [23, с. 7], і ви-
значає його як результат капіталізації природних ресурсів, вироб-
ничого та інтелектуального капіталу, які задіяні при розробці ко-
рисних копалин. 

У своїх роботах В.С. Міщенко зупиняється на модифікаціях 
гірничого капіталу, який може виступати в різних формах обліку 
компенсацій за геологорозвідувальні роботи, у різних формах су-
проводу платежів типа бонусів або роялті, в різних формах та ме-
тодах розрахунку амортизації [24; 74]. Однак Я.С. Витвицький пі-
дкреслює, що це не стільки модифікація гірничого капіталу, скіль-
ки різні види його вартісного вимірювання [23, с. 7]. 

У Міжнародних стандартах оцінки (МР 14 «Оцінка вартості 
об'єктів майна у видобувних галузях») пріоритет віддається визна-
ченню ринкової вартості природних ресурсів [26, с. 1-12]. До ви-
добувних галузей у цьому стандарті відносять гірничодобувну та 
нафтогазову галузі, які мають суттєві відмінності. 
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Особливості оцінки вартості природних ресурсів у гірничо-
добувній галузі, до якої відноситься і вугільна промисловість, по-
лягають у такому: 

типовою характеристикою вугільного родовища є вичерпан-
ня або виснаження природних ресурсів; 

точні кількісні і якісні параметри природного ресурсу, що 
представляє економічний інтерес, встановити дуже складно або 
практично неможливо; 

стадії видобутку або період відпрацювання корисних копа-
лин (вугілля) чітко визначаються, але вони можуть розширюватися 
за рахунок збільшення запасів, що часто і відбувається; 

потрібен значний земельний відвід для установок з перероб-
ки вугілля, об'єктів інфраструктури, а також для відвалів і вида-
лення породи; 

вугільна промисловість належить до важливих галузей у сві-
ті, відіграє істотну роль у сучасній економіці завдяки забезпечен-
ню сировиною галузей з її переробки (виробництво енергії, мета-
лу, комунальне господарство, транспорт, зв'язок); 

діяльність з розвідки родовищ корисних копалин та розроб-
ки пов'язана з високими ризиками; 

головними джерелами вартості родовищ природних копалин 
є проектовані або потенційно очікувані чисті грошові надходжен-
ня від них. Чисті грошові надходження можуть бути змінені за ро-
ками, залежно від якісної характеристики вугілля, циклічного ха-
рактеру вугільних світових ринків, цін, а також рівня продуктив-
ності і витрат; 

необоротні активи (включають основні засоби), спеціалізо-
вані виробництва, машини та обладнання можуть зберігати порів-
няно невелику вартість або взагалі не мати ніякої вартості; 

родовища, які розвідуються, мають вартісну оцінку активів, 
що визначається за їх потенціалом для існування економічно жит-
тєздатних запасів, які містяться в них;  

майнові інтереси щодо гірничодобувних підприємств купу-
ються і продаються на ринку. Багато з таких угод (трансакцій) по-
в'язані з приватними інтересами, такими як: угода про здачу ділян-
ки в оренду, про опціон або угоду про спільне використання під- 
приємства; 
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залишкова вартість повинна включати витрати, пов'язані з 
відновленням навколишнього середовища (як у вигляді зобов'я-
зань, так і у вигляді майнових поліпшень). 

Ринкова оцінка вартості вугледобувних підприємств має 
ґрунтуватися на принципах найбільш ефективного використання 
всього майна, тому необхідно розглянути кілька варіантів його 
використання, в тому числі і не пов'язаних з видобуванням вугілля 
(наприклад, видобуток метану або інші види диверсифікації діяль-
ності). 

Виходячи з концепції гірничого капіталу, пропонується, крім 
загальноприйнятих видів вартості капіталу, які розглядаються в 
Національних і Міжнародних стандартах оцінки, використовувати 
додаткові види вартості для вугледобувних підприємств, а саме 
«вугільний капітал», який виступає кінцевим результатом діяльно-
сті, регулює економічні відносини у вуглевидобутку і складається 
з природного, виробничого і людського капіталу. 

В умовах дефіциту грошових коштів додаткове залучення 
інвестицій має важливе значення для зростання капіталу вугледо-
бувних підприємств. У той же час фактори гірничого виробництва 
є джерелами доданої вартості, а саме: 

власники виробничого капіталу в особі держави або приват-
ної вугільної компанії повинні виконувати зобов'язання за конце- 
сією або ліцензією на розробку вугільного родовища, а також за 
контрактом з керівниками, які організують видобуток та реаліза-
цію вугілля, що в кінцевому рахунку має привести до збільшення 
виробничого капіталу підприємства (компанії); 

власники надр в особі держави повинні забезпечувати вико-
нання права, виданого підприємцям на розробку вугільного родо-
вища, що сприятиме зростанню природного капіталу; 

робітники та службовці повинні продуктивно працювати, 
виконувати правила техніки безпеки на основі виконання трудово-
го договору або контракту з роботодавцем, що має привести до 
збільшення людського капіталу. 

При цьому слід зазначити, що вугільний капітал визначаєть-
ся як сукупність функціонуючих у системі виробництва вугледо-
бувних підприємств ресурсів (природних, виробничих, фінансо-
вих, інтелектуальних, інформаційних), які генерують доходи і 
сприяють їх відновленню та створенню доданої вартості. 
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Згідно із специфікою вугледобувного виробництва вугіль-
ному капіталу притаманні такі характеристики. 

1. Вугільний капітал пов'язаний із функціонуванням дина-
мічно відкритої системи виробництва, яка має класичні характери-
стики економічної системи: вхід – виробничі процеси у вигляді 
розвідки і розробки вугільних родовищ, фінансових і інвестицій-
них ресурсів; вихід – у вигляді видобутку вугілля; зворотних зв'яз-
ків – у вигляді процесів реінвестування. 

2. Вугільний капітал завжди пов'язаний із фінансово-еконо-
мічними ресурсами суб'єктів господарювання – матеріального і 
нематеріального характеру. Матеріальні ресурси (майно шахти) є 
спеціалізованими, конструктивно складними і дорогими. За при- 
значенням їх можна класифікувати таким чином: 

об'єкти нерухомості, розташовані на поверхні шахти (будівлі 
і споруди основного і допоміжного призначення); 

капітальні гірничі виробки (стволи, свердловини, біляство-
льні двори, склад вибухових засобів тощо); 

підготовчі гірничі виробки (відкаточні та вентиляційні 
штреки, ухили, бремсберги); 

основне обладнання, розташоване на поверхні шахти (під-
йомні машини, вентилятори, компресори, насоси, лебідки, конве- 
єри та ін); 

обладнання, розташоване у підземних виробках (електрово-
зи, вагонетки, конвеєри, прохідницька техніка, вентилятори та ін). 

Нематеріальні активи можуть бути ранжировані за ступенем 
впливу на ефективність діяльності підприємства, і формування 
капіталу відбувається за рахунок: високої конкурентоспроможнос-
ті вугілля, що видобувається, досвіду та репутації керівництва під-
приємства (компанії), наявності ефективної маркетингової страте-
гії та ін. 

3. Однією з особливостей вугільного капіталу є те, що він 
завжди створює природний потенціал у вигляді запасів вугілля 
(природний капітал), тобто використовує геологічну інформацію, 
яка являє собою інноваційний продукт. Геологічна інформація є 
продуктом геологорозвідувальних робіт, проведених у країні, фі-
нансованих державою, тому вона може передаватися шахтам за 
низькими цінами (дорівнює собівартості та витратам на тиражу-
вання документації). Така інформація використовується на наступ-
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них стадіях ведення очисних робіт, поступово уточнюється і кори-
гується. 

4. Вугільний капітал крім матеріального складу має суспі-
льну форму у вигляді існуючих відносин власності. У вугільному 
секторі відносини власності ще повністю не сформовані. Приватні 
підприємства видобувають близько 50% загального обсягу вугле-
видобутку в країні. Шахти з державною формою власності вима-
гають значних фінансових коштів, а коштів, що виділяються з 
державного бюджету, вистачає лише на покриття збитків за собі-
вартістю виробництва. Вирішенням цієї проблеми є залучення 
приватних інвестицій, що буде залежати від успіху приватизацій-
них процесів. 

5. Ресурси, що формують вугільний капітал і генерують до-
ходи, є вартісним вимірником результатів їх використання, а від 
цього будуть залежати інтереси окремих суб'єктів майнових відно-
син, зокрема: власників, покупців, інвесторів, а також самих під- 
приємств. До числа важливих етапів життя підприємства, на яких 
оцінка результатів знаходить своє застосування, можна віднести: 
стадію створення підприємства (будівництво шахти); момент змі-
ни власників; період проведення реструктуризації; процес прий-
няття рішень з питань розширення або скорочення обсягів вироб-
ництва; стадію реалізації або ліквідації шахти. 

6. Вугільний капітал перебуває у безперервному русі, пере-
ходячи від суми авансованих грошових коштів у товарну форму 
(вугільну продукцію) і далі у форму створення доданої вартості. 

7. Вугільний капітал постійно змінюється як за структурою, 
так і за вартістю. Варто зазначити, що об'єктами використання ка-
піталу є види і склад майна, яке має натуральну форму, цінні папе-
ри, капітальні та інші витрати, грошові кошти і кошти на рахунках. 
Стан фінансів підприємства залежить від швидкості обороту капі-
талу, призводить до відпливу грошових коштів. Склад, структура 
капіталу та зміни, що відбуваються в них, знаходять відображення 
в таких статтях: загальний капітал (підсумок балансу), основний 
капітал, оборотний капітал, матеріальні оборотні засоби, грошові 
кошти, короткострокові цінні папери, дебіторська заборгованість 
та інші активи. 

8. Вугільний капітал – це не просто сума вартостей, що фор-
мують його ресурси, йому притаманні синергетичні ефекти. 



 

278 

Запропоновані показники вугільного капіталу та капіталіза-
ції можуть досліджуватися у практичній діяльності з підвищення 
ефективності вуглевидобутку, зокрема в управлінні вугільними 
компаніями, інвестиційній діяльності, рентному регулюванні. Ву- 
гледобувні компанії, як і інші підприємства країни, знаходяться у 
постійному розвитку і трансформаціях. Тенденціями їх сучасного 
розвитку є збільшення вартості активів компаній через злиття і 
поглинання, вертикальні і горизонтальні інтеграційні процеси. 
Нинішній глобалізаційний світ вимагає сучасних підходів до  
управління цими процесами, одним з яких є застосування концеп-
ції управління за критеріями: власність капіталу та капіталізація 
вугледобувних підприємств. 

 
 
6.2. Концептуальні підходи до формування  

 організаційно-економічного механізму  
 управління капіталізацією вугледобувних  
 підприємств 

 
Проектування нового організаційно-економічного механізму 

управління розвитком вугледобувних підприємств вимагає органі-
зації управління їх капіталізацією. Це пов'язано з тим, що капіталі-
зація виступає одним з найголовніших показників ефективності, 
інвестиційної привабливості та є об'єктом управління. 

Слід зазначити, що більшість дослідників-економістів зосе-
реджують свою увагу на механізмі управління фінансовими ресур-
сами, власним капіталом підприємства, але не спостерігається де-
тальної опрацьованості організаційно-економічного механізму уп-
равління капіталізацією. 

Організаційно-економічний механізм управління у загаль-
ному вигляді являє собою організаційно-економічні форми вза- 
ємовідносин суб'єктів управління, що виникають при вдоскона-
ленні об'єктів управління, а також економічні методи та інстру- 
менти, які при цьому використовуються [20]. Сутність організа-
ційно-економічного механізму розкривається на основі його ознак: 
функціонального, процесного та елементного. Його слід розгляда-
ти як складову частину у єдиній ієрархії всіх механізмів, тобто він 
є частиною економічного механізму, який у свою чергу є складо-
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вою господарської системи і взаємодіє у системі з іншими меха- 
нізмами як цілісна система [21]. 

Для конкретного періоду розвитку держави, галузі, підпри-
ємства організаційно-економічний механізм вимагає коригування 
за допомогою різного поєднання економічних і адміністративних 
методів управління. Він повинен бути самоналагоджувальним і 
саморегульованим, що досягається за допомогою різних регулято-
рів (економічних, ринкових, адміністративних, заходів державної 
підтримки). Нині діючий організаційно-економічний механізм  
функціонування вугільної промисловості являє собою взаємовід-
носини галузі з продуктивними силами суспільства і ґрунтується 
на сукупності методів, інструментів, важелів і відповідних органі-
заційно-економічних форм їх управління. Проектований організа-
ційно-економічний механізм управління капіталізацією, виходячи 
із сутності господарського, економічного і фінансового механіз-
мів, повинен забезпечити достатнє зростання капіталу за рахунок 
виробництва більш високих споживчих благ (товарів, послуг, ро-
біт), а саме одержання продукції з більш високою доданою вартіс-
тю, що дозволить здійснювати відтворювальні процеси. 

Складність розробки організаційно-економічного механізму 
управління капіталізацією полягає і в неоднозначності визначення 
самого поняття «механізм». У сучасній економіці поняття «меха-
нізм» застосовується для того, щоб підкреслити характер динаміч-
ності соціально-економічних процесів, а також як використання 
ресурсів для одержання позитивного ефекту. Існуюча неясність у 
визначенні механізму не дозволяє використовувати стандартний 
понятійний апарат, тобто незрозуміло, як підходити до механізму: 
як до процесу або як до ресурсного забезпечення. Як зазначає 
А.Ю. Чаленко, вирішення даної проблеми полягає в новому визна-
ченні механізму, а саме як процесу [22, c. 28]. 

Процесний підхід передбачає розглядати підприємство як 
мережу бізнес-процесів, пов'язаних з цілями і завданнями. Саме 
динамізм зовнішнього середовища приводить до розуміння управ-
ління бізнесом не як управління на основі окремих функцій, а як 
управління бізнес-процесами [23]. При цьому процес можна пред-
ставити у вигляді функціонального блоку, у якому перетворюють 
входи і виходи при наявності необхідних ресурсів (механіз- 
мів). Узагальнена схема проектування механізму як структурного  
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елементу організаційно-економічного механізму представлена на 
рис. 6.8. Зі схеми видно, що під проектуванням моделі організа-
ційно-економічного механізму розуміється якийсь передбачуваний 
процес, що може бути апробований для багатьох економічних  
завдань і може виявляти певні групи ресурсів. 

 

 
 

Рис. 6.8. Узагальнена схема проектування структурних елементів 
організаційно-економічного процесу 

 
Капіталізацію необхідно розглядати як процес перетворення 

споживчих вартостей у капітал. У процесі капіталізації досягається 
стан, що кількісно оцінюється різними методами. При цьому вва-
жається, що статичний стан не представляє особливого інтересу, а 
значно корисніше вивчати механізми, за якими відбувається про-
цес капіталізації того чи іншого активу, а також за тим, як можна 
активи змусити збільшувати свою вартість [24, c. 26]. При цьому 
проектований механізм управління капіталізацією компанії пови-
нен будуватися на основі системного підходу, який може бути 
представлений у чотирьох площинах: 

як процес, що володіє заданими характеристиками; 
як функціональна структура, що включає необхідний і до-

статній набір елементів для здійснення процесу капіталізації; 
як динамічна структура, що представляє собою матеріальне 

наповнення функціональних місць фінансового механізму; 
як генетична структура, або процес походження відповідно-

го наповнення фінансового механізму [25]. 
Згідно із системним підходом організаційно-економічний 

механізм включає сукупність різних взаємопов'язаних частин, що 
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представляють собою організаційні, економічні та інші методи 
впливу на всі види діяльності підприємства, тобто іншими слова-
ми, він являє собою систему досягнення цілей, що забезпечують 
позитивний кінцевий результат. Виходячи з традиційної теорії ме-
неджменту, механізм управління (МУ) є складною категорією уп-
равління та включає такі складові: об'єкти управління (ОУ); цілі 
управління (ЦУ); критерії управління (КУ); фактори управління 
(ФУ); методи впливу на дані фактори управління (МУ); інструмен-
ти управління (ІУ) [26]. 

Для вугледобувного підприємства організаційно-економіч-
ний механізм управління капіталізацією також може бути сформо-
ваний із зазначених елементів. Реальний механізм завжди конкрет-
ний, тому що він розробляється для конкретного суб'єкта управ-
ління, визначаються конкретні цілі шляхом впливу на конкретні 
чинники, використовуються певні ресурси. Проектований меха-
нізм управління капіталізацією ґрунтується на базовому механізмі 
управління організації. 

Вихідними елементами при формуванні механізму управ-
ління капіталізацією є: конкретний об'єкт управління і бажана мета 
трансформації стану цього об'єкта. 

Для обґрунтування конкретного механізму управління капі-
талізацією більш докладно розглянемо складові елементи механіз-
му (табл. 6.6). 

Суб'єктами управління капіталізацією у вугільній промисло-
вості України виступають державні та приватні вугледобувні під- 
приємства. У державному секторі це самостійні шахти і шахто-
управління, які мають статус підприємства, а також державні під-
приємства (ДП). Приватні вугледобувні підприємства входять в 
інтегровані структури і їх окремі структурні одиниці. У недержав-
ному секторі об'єктами управління капіталізацією є відкриті акціо-
нерні товариства (ВАТ) та публічні акціонерні товариства (ПАТ), у 
які входять шахти без надання статусу підприємства (ВАТ «Крас-
нодонвугілля», ВАТ «Павлоградвугілля» та ін). Окремі приватизо-
вані шахти набули статусу акціонерних товариств (ВАТ «Красно- 
армійська-Західна» та ін). 

Суб'єктами управління капіталізації вугледобувних підпри-
ємств є також і управлінські кадри в кожному об'єкті управління: 
керівники, які мають право приймати управлінські рішення; фахів-
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ці, які готують варіанти цих рішень і беруть участь у їх реалізації. 
Відповідно до концепції управління вартістю для управління капі-
талізацією на робочих місцях можна залучати передових робітни-
ків, бригадирів, ланкових. 

 
Таблиця 6.6 

Основні елементи механізму управління капіталізацією  
вугледобувного підприємства 

№ 
з/п 

Елементи механізму 
Умов. 
познач. 

Зміст елементу управління 

1 Об'єкти управління ОУ Капітал підприємства, який визна-
чається як сукупність фінансових 
ресурсів, перетворюється у процесі 
господарської діяльності в матері- 
альні, нематеріальні і фінансові 
активи. Капітал у процесі діяльно- 
сті, що приносить прибуток, який 
трансформується у вартість 

2 Суб'єкти управління СУ Вугледобувні підприємства, вугле-
добувні компанії, фінансові служби 
підприємства 

3 Цілі управління ЦУ Зростання капіталізації, ринкової 
вартості підприємства 

4 Критерії управління КУ Система показників, що забезпечу-
ють розвиток підприємства 

5 Фактори управління ФУ Формування достатнього обсягу 
капіталу, що забезпечує необхідні 
темпи зростання організації та капі-
талізацію шляхом визначення зага-
льної потреби в капіталі 

6 Методи управління МУ Економічні, організаційні, мотива-
ційні, правові, політичні 

7 Інструменти управ-
ління 
 

ІУ Державне регулювання та підтрим-
ка вугільної галузі; мотивація інно-
ваційного розвитку; регулювання 
інвестиційних процесів; структурне 
регулювання виробництва; рефор-
мування, реструктуризація, модер-
нізація виробництва; економічна, 
інвестиційна, інноваційна, промис-
лова політики; раціональне викори-
стання природних ресурсів; форму-
вання і підготовка природних ресур-
сів; формування інвестиційних ре-
сурсів 
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У вугільній промисловості є орендні підприємства, які ви-
ступають суб'єктами капіталізації. Слід зауважити, що суб'єктами 
капіталізації виступають і внутрішні підрозділи шахт: очисні ді- 
лянки, підготовчі, допоміжні (транспорт, підйом, вентиляція, по-
верхня). Необхідно виділяти суб'єкти капіталізації і за видами ді- 
яльності: операційна, фінансова, інноваційна, інвестиційна. 

Управління капіталізацією недержавних вугледобувних під-
приємств значно відрізняється від управління державного сектору: 
по-перше, державні шахти при управлінні капіталізацією повинні 
мати меншу залежність від органів державного управління; по-
друге, вугледобувні підприємства з недержавною формою власно-
сті мають більшу можливість здійснювати капіталізацію за раху-
нок внутрішніх джерел фінансування. 

У даний час, незважаючи на деяке скорочення державної 
власності у вугільному секторі України, вона залишається перева-
жаючою, тому все складніше відбувається управління державними 
вугледобувними унітарними підприємствами. Галузеве міністерст-
во (Міністерство енергетики та вугільної промисловості України) 
покликано дієво впливати на господарюючі суб'єкти (державні 
підприємства, шахти), але їх можливості обмежені і зв'язані не 
тільки із затвердженням показників ефективності та їх контролем, 
а також і з перерозподілом державних субсидій. При цьому струк-
тура держвласності в галузі не орієнтує ДП на ефективне управ-
ління капіталізацією. Тому діючу систему управління в галузі не-
обхідно змінити таким чином, щоб можна було ввести механізм 
економічної зацікавленості в ефективному використанні державної 
власності і економічну відповідальність за збиткову роботу вугле-
добувних підприємств. Доходи керованих суб'єктів як на первин-
ному рівні (ДП), так і на вторинному (міністерство, держава) по-
винні залежати від ступеня керованості державної власності. Це 
може бути управління контрольним пакетом акцій або довірче уп-
равління. На управління державним пакетом акцій може претенду-
вати будь-яка комерційна структура, а критерієм відбору може бу-
ти логічно обґрунтований проект бізнес-планів з використання 
майнових комплексів та підвищення капіталізації. При цьому го-
ловними критеріями відбору інвестиційних проектів повинні бути 
показники капіталізації та вартості. У зв'язку з цим система управ-
ління нерухомістю вугледобувних підприємств повинна бути по-
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будована на дієвих механізмах, що забезпечують її ефективне ви-
користання. 

Р.В. Мельник у своїх дослідженнях також підкреслює, що 
процес капіталізації – це процес розширення приватного сектору 
[27]. Виходячи з цього можна зробити висновок, що для підви-
щення капіталізації державних вугледобувних підприємств необ-
хідно якомога швидше здійснювати їх приватизацію. Саме форма 
власності дає право на реалізацію капіталізації, а акціонерна влас-
ність виступає базисом капіталізації. Акціонерна власність пред-
ставляє собою спільну власність, яка формується у процесі об'єд-
нання різних капіталів. Об'єктом спільної власності є акціонерний 
капітал та активи, що належать акціонерному товариству, а управ-
ління капіталізацією є важливим елементом корпоративної політи-
ки. Управління реальною капіталізацією спрямовано на збільшен-
ня вартості активів і розширення діяльності підприємств за раху-
нок реінвестування власного прибутку і залучення додаткового 
капіталу (інвестицій). 

У державному секторі вугільної промисловості України вуг-
ледобувні підприємства функціонують як державні унітарні під- 
приємства, а їх структурним підрозділам (шахтам) надаються урі-
зані права, вони не мають значимих господарських відносин, по- 
требують узгодження інтересів між собою і комплексу в цілому. 

Такі вугледобувні комплекси відносяться до вертикального 
типу інтеграції. Розвиток інтегрованих структур у вугільній про-
мисловості створює умови для спрощеного відпливу капіталу, но-
вітніх технологій, кваліфікованих кадрів. Новою інтегрованою  
формою виступають вугледобувні кластери, які, будучи міжгалу-
зевими об'єднаннями, посилюють взаємозалежність галузей, які 
входять у кластер, що відбувається завдяки швидкому поширенню 
специфічних технологій, інформації, маркетингу, логістики, про-
фесійних навичок. 

Слід зауважити, що приватизація окремих шахт або вугле-
добувних комплексів буде доцільною на умовах залучення коштів 
від приватизації у бюджет країни та їх спрямування на розвиток 
державного сектору вугільної промисловості України. 

Тому в даний час для держави ставиться завдання максимі-
зації вартості шахт, а отже, підвищення їх капіталізації у відносно 
короткі терміни. Раціональний підхід до управління капіталізацією 
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з боку держави спричинить позитивний комерційний і соціальний 
ефекти. При цьому для держави комерційний ефект буде полягати 
у підвищенні інвестиційної привабливості шахт у майбутньому 
шляхом здійснення великомасштабних інвестиційних проектів, 
підвищення кредитного рейтингу підприємств, збільшення темпів 
їх розвитку. Джерелом соціального ефекту стане підвищення ква-
ліфікації персоналу, зростання оплати праці, надання додаткових 
соціальних пільг, збільшення соціальної стабільності у шахтар- 
ських містах. 

Однак перед приватизацією вугледобувних підприємств по- 
стає проблема початкової їх капіталізації, здійснення якої можливе 
за рахунок державних коштів. Сучасні методи підвищення капіта-
лізації спрямовані на розробку таких заходів [28, с. 118]: визна-
чення фактичної вартості вугледобувних підприємств; розробка 
програми внутрішніх та зовнішніх змін; розробка програми реін-
жинірингу розвитку підприємства. Капіталізація активів вугледо-
бувних підприємств є запорукою модернізації вугільної галузі. У 
той же час значимість капіталізації вугільної галузі проявляється в 
контексті зміцнення фінансової системи держави (банків, фондо-
вого ринку). Проблема підвищення капіталізації вугільних активів 
включає також нову якість глобального економічного зростання, а 
саме з переходом економіки до мережевої та кластерної організації 
виробництва. При цьому слід зазначити, що капіталізація вугільної 
промисловості пов'язана з внутрішнім механізмом капіталізації 
країни.  

Управління капіталізацією вугледобувних підприємств по-
винно спиратися на їх акціонування і подальшу капіталізацію. При 
цьому об'єктом управління капіталізацією є не тільки акціонуван-
ня, але і формування на цій основі адекватного механізму управ-
ління, спрямованого на проведення організаційної, виробничої і 
фінансової реструктуризації, залучення стратегічних інвесторів, 
впровадження інноваційно-модернізаційних проектів, створення 
необхідних структур і інститутів ефективного нагромадження та 
переливу капіталу. Створення зазначених умов у вугільній проми-
словості України показує, що становлення системи ефективного 
функціонування підприємств із державною і приватною формами 
власності проходить досить складно і є відносно тривалим проце-
сом. Цей процес передбачає такий компонент, як перетворення 
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державних вугледобувних підприємств в акціонерне товариство, і 
пов'язаний із поділом функцій власності й управління, проведен-
ням приватизації, тобто первинним закріпленням з подальшим пе-
рерозподілом прав власності за юридичними та фізичними особа-
ми. Одночасно в країні має відбуватися формування малих при- 
ватних вугледобувних підприємств за рахунок капіталізації за- 
ощаджень громадян, а також коштів недержавних підприємств і 
організацій. 

Слід зазначити, що слабка захищеність прав власності на ка-
пітал у вугільній промисловості призводить до обмеження ринко-
вої вартості вугільних активів. Визначальним фактором конструк-
тивного впливу на капіталізацію активів вугледобувних підпри-
ємств повинно бути використання особливого економічного прос-
тору. Таким економічним простором є вугледобувний регіон, у 
якому виникають нові комбінації капітальних благ, встановлю-
ються їх взаємозв'язки, в результаті чого цей простір створює капі-
тал, який називається інкорпоративним капіталом. У цьому зв'язку 
капіталізація вугледобувних активів все більше буде залежати від 
якості інфраструктури шахтарських регіонів, тобто того середо-
вища, у яке вбудовані ці активи. Головною компонентою такої мо-
делі є створення опорних регіонів, які можуть бути вузлами роз- 
витку нової економіки, центрами впровадження великих іннова-
ційних проектів, створення інноваційної інфраструктури. 

С. Чернишов відзначає вплив власності на механізм управ-
ління капіталізацією і вважає, що важливе завдання в управлінні 
власністю полягає у підвищенні продуктивності продуктивних сил 
суспільства [29]. При цьому продуктивні сили при присвоєнні  
власності проходять три стадії: природні ресурси → виробничі 
фонди з освоєння цих ресурсів → активи, які знаходяться в різних 
власників і набувають вартості. Власником природних ресурсів 
виступає суспільство; на рівні продуктивних фондів – корпорації; 
на рівні активів – підприємці. Саме на підприємницькому рівні 
ставиться питання про капіталізацію активів і йде конструювання 
ланцюжків (схем) відносин між власниками активів на основі ін-
ститутів права, грошей, капіталу з метою зниження інституційних, 
економічних витрат та створення доданої вартості. 

У постіндустріальному суспільстві власники активів обмі-
нюються не товарами, а самими активами, які генерують товарно-
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грошові потоки. На рівні інституту грошей управління капіталіза-
цією здійснюється через реалізацію проектів зі створення ланцюж-
ків формування вартості. Це може відбуватися таким чином: 
управляюча компанія придбає активи, модернізує їх або формує з 
них якісно новий актив, чия капіталізація перевищує суму, витра-
чену на їх придбання. 

На рівні інституту капіталу управління капіталізацією здійс-
нюється через реалізацію проектів. Інвестори створюють інвести-
ційний фонд, формують команду, яка здійснює пошук, конкурсний 
відбір, стандартизацію та доопрацювання проектів зі створення 
схем доданої вартості, інвестують кошти фонду у відібрані проек-
ти. Типологія проектів з управління капіталізацією на основі ін-
ститутів власності наведена в табл. 6.7. 

У сучасних умовах розвиток вугільного сектору України об-
межено такими важливими факторами, як високий рівень зноше-
ності основних засобів і гостра нестача необхідних інвестиційних 
ресурсів для модернізації вугледобувних підприємств. Потенціал 
самофінансування шахт для технологічного та технічного пере-
оснащення галузі вичерпав себе. Ситуація ускладнюється обмеже-
ними можливостями банківського кредитування і слабким розвит-
ком лізингових операцій. У даних умовах додатковим джерелом 
фінансування може бути вихід підприємств на фондовий ринок, 
який є механізмом перерозподілу капіталу та залучення стратегіч-
них інвесторів. Однак вихід державних і приватних вугледобувних 
компаній на цей ринок можливий лише при зростанні їх капіталі-
зації. 

При концентрації інвестиційних ресурсів у галузі з'являться 
сприятливі умови для консолідації всіх ресурсів, швидкого осво-
єння нових технологій, розширення номенклатури продукції. Це 
дозволить державним органам приймати більш зважені рішення з 
реформування та реструктуризації вугільної галузі, а керівництву 
підприємств оптимізувати витрати фінансових і матеріальних ре-
сурсів у ході реалізації державних програм капіталізації. Виходячи 
з вищезазначеного формування організаційно-економічного меха-
нізму управління капіталізацією вугледобувних підприємств буду-
ється на таких принципах: 

вплив форм власності на процес капіталізації. Низька капіта-
лізація державних підприємств пов'язана з тим, що не закінчений 
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процес приватизації. Це ускладнює доступ до зовнішніх інвести-
цій; 

 
Таблиця 6.7 

Типологія проектів з управління капіталізацією  
на основі інститутів власності* 

Типи інститутів 
власності 

Інститути воло-
діння 

Інститути розпо-
рядження 

Інститути корис-
тування 

Власником природ-
них ресурсів висту-
пає суспільство. 
Власниками вироб-
ничих фондів ви-
ступають корпора-
ції. 
Власниками активів 
виступають підпри-
ємці 

(Стратегічні) 
суспільство в 
особі держави 
має ресурси 

(Політичні) това-
риство передає 
ресурси в розпоря-
дження корпорацій 
на основі концесії 
та інших форм. 
Корпорації ство-
рюють або одер-
жують у власність 
фонди 

Товариство надає 
можливість кори-
стування ресур-
сами окремим 
власникам та їх 
групам 

Типи інституціона-
льних проектів 

(Стратегічні про-
екти) стратегіч-
ний рівень пов'я-
заний з освоєн-
ням, завоюван-
ням природних 
ресурсів 

(Корпоративні 
проекти) корпора-
тивний рівень по-
в'язаний з консолі-
дацією, концент-
рацією чи коопе-
рацією виробничих 
фондів 

(Підприємницькі, 
економічні) еко-
номічний рівень 
пов'язаний з ви-
користанням ак-
тивів з метою 
створення дода-
ної вартості 

Управління власніс-
тю у проекті 

Управління по-
тужністю (енер-
гією) 

Управління регла-
ментацією (інфор-
мацією) 

Управління капі-
талізацією (варті-
стю) 

Типи технологізації 
у проекті 

Створення про-
мислових техно-
логій; управління 
потужністю 

Створення інфор-
маційних техноло-
гій; управління 
ступенем регла- 
ментації розпо-
дільчих структур 

Створення фінан-
сових технологій; 
управління капі-
талізацією 

 

* Складено за джерелом [78]. 
 
вплив специфічних факторів вугледобувних підприємств на 

сучасному етапі економічного розвитку країни; 
вплив капіталізації на показники економічного розвитку ву-

гледобувних підприємств (інноваційні процеси, темпи зростання, 
використання факторів виробництва, інвестиційні ресурси); 
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вплив капіталізації на модернізацію вугільного виробництва 
та підвищення конкурентоспроможності підприємств; 

виявлення тенденцій у формуванні нових організаційно-
економічних структур у галузі на основі підвищення ринкової ка-
піталізації. 

При формуванні механізму управління капіталізацією вугле-
добувних підприємств необхідно враховувати двоїстий характер 
цього процесу. По-перше, підприємства діють на реальному ринку, 
де відбувається їх виробнича діяльність, яка пов'язана з утворен-
ням грошових потоків, оцінкою активів, а також формуванням різ-
них моделей вартості. По-друге, вугледобувні підприємства при 
настанні відповідних подій можуть виступати об'єктами купівлі-
продажу. Це відбувається на фондовому ринку, де здійснюється 
перерозподіл прав власності і контролю. Другий підхід дозволяє 
говорити про ринкову капіталізацію [30, с. 6]. 

На відміну від класичного розуміння капіталізації підприєм-
ства як процесу управління активами, для вугледобувних підпри-
ємств він обумовлений такими обставинами: по-перше, специфіч-
ністю предмета капіталізації – геологічні запаси корисних копа-
лин; по-друге, присутністю у процесі капіталізації не одного, а 
двох учасників – держави та підприємства-надрокористувача. Ме-
та держави відповідно до кодексу про надра України полягає у за-
безпеченні раціонального і комплексного розподілу та викорис-
тання надр [31]. При цьому мета вугледобувного підприємства по-
лягає у підвищенні ефективності та стійкості розвитку. Слід зазна-
чити, що для вугледобувних підприємств обсяг і якість природних 
копалин багато в чому визначає їх інвестиційну привабливість і 
ринкову капіталізацію. Враховуючи стратегічну важливість вугі-
льної промисловості і невідтворюваність корисних копалин, уп-
равління вартістю вугледобувного підприємства набуває особли-
вого значення. У даний час багато вугледобувних підприємств є 
державними. Головною метою для них є максимізація ринкової 
вартості для продажу активів у майбутньому. 

При цьому під управлінням капіталізацією слід розуміти, 
перш за все, вплив суб'єкта управління (шахти, вугледобувні ком-
панії) на зміну вартості активів (капіталу) внаслідок впливу на фа-
ктори вартості. До факторів управління капіталізацією можна від-
нести: форму власності (наприклад, дослідження показують, що 
при акціонуванні вартість підприємств збільшується на 30-50%); 
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структуру капіталу (частка власних і позикових коштів впливає на 
величину чистої вартості активу); очікування інвесторів і акціоне-
рів (зниження ринкової капіталізації провідних гірничодобувних 
компаній призводить до зниження активності інвесторів); керова-
ність фактора (керовані або некеровані фактори); середовище ор-
ганізації (фактори зовнішнього середовища та фактори внутріш-
нього середовища підприємства); ступінь впливу (прямий чи не-
прямий вплив на капіталізацію); мінливість (фактор змінюється 
під впливом часу або не змінюється) [32, с. 187]. 

Формування організаційно-економічного механізму управ-
ління капіталізацією має бути спрямовано не тільки на зростання 
вартості, але і на оптимізацію використовуваних ресурсів. Так, 
В.А. Зайцев і В.Б. Карпова вважають, що напрямки розвитку біз-
несу з метою підвищення капіталізації повинні охоплювати такі 
інвестиційні блоки: 

капітальні вкладення, спрямовані на створення матеріальних 
довгострокових активів; 

фінансові активи (акції, облігації та інші цінні папери); 
об'єкти інтелектуальної власності (патенти, ліцензії та ін.) і 

вкладення, які становлять інтелектуальний капітал (людський та 
ін.) [33, с. 55]. 

Виходячи з вищевикладеного можна зробити висновок, що 
однією з найважливіших складових організаційно-економічного 
механізму управління капіталізацією є формування методів управ-
ління фінансовими потоками, першу групу яких утворюють кош-
ти, пов'язані з поточними фінансовими операціями; друга група 
відображає процес перерозподілу активів, у тому числі поточних 
інвестицій, а також довгострокових інвестицій, пов'язаних з реалі-
зацією капіталомістких і наукомістких інвестиційних проектів. 
Таким чином, можна констатувати, що капіталізація визначається 
здатністю підприємств генерувати потоки доходів сьогодні і у 
майбутньому і пов'язана з операційною, інвестиційною та фінан-
совою діяльністю. Однак, як вважає Л.В. Самсонова, для форму-
вання капіталізації потрібна деталізація сфер діяльності. Це необ-
хідно для виявлення всього комплексу факторів і методів, що 
впливають на процес капіталізації [34]. До сфер діяльності підпри-
ємств, що визначають динаміку капіталізації, можна віднести:  
формування обсягу і структури власного капіталу; управління опе-
раційною діяльністю і активами; управління фінансовими зобов'я-



 

291 

заннями; формування вартості капіталу; інвестування; створення 
потенціалу розвитку компаній. 

До макроекономічних зовнішніх умов, що впливають на ка-
піталізацію вугледобувних підприємств, можна віднести: політич-
ні, економічні, соціальні фактори (рис. 6.9). У цілому ринкова ка-
піталізація підприємств (компаній) відображає ефективність уп-
равління їх активами. У зв'язку з цим із позиції капіталізації вони 
можуть оцінюватися за рядом інших показників: економічної  
ефективності, фінансового стану, енергоефективності, перспектив 
розвитку галузі у цілому і компанії зокрема (зміна ринкової ситуа-
ції, стандартів корпоративного управління, якості менеджменту) 
[35]. 

 

 
 
 

 
 

Рис. 6.9. Макроумови, що впливають на капіталізацію 
вугледобувних підприємств 
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Слід зазначити, що вартість може бути визначена для кож-
ного вугледобувного підприємства, і вона доповнює показник ка-
піталізації тих підприємств, акції яких не котируються на фондо-
вому ринку. Вартість, також як і капіталізація, орієнтована на 
стратегічні цілі розвитку підприємства і на реалізацію інновацій-
них програм. Головна умова зростання вартості полягає у підви-
щенні ефективності виробництва, капіталізації. У зв'язку з цим ка-
піталізація розглядається як функція управління виробництвом, 
або як функція використання наявних у розпорядженні підпри-
ємств внутрішніх і зовнішніх ресурсів, насамперед фінансових. 
Тому капіталізація як процес розвитку пов'язана як із безпе- 
рервним інвестиційним процесом у початкові активи підприємст-
ва, так і подальшим процесом реінвестування. Через те що процес 
інвестування при капіталізації є безперервним процесом, зміню-
ються критерії оцінки діяльності, і його прийнято оцінювати на 
основі грошових потоків, а також на основі формування вартості, 
яка утворює додану вартість. 

Основним видом бізнесу в даний час є придбання недооці-
нених промислових активів, у тому числі і шахт. В умовах прива-
тизації вугледобувних активів перед продажем постає питання їх 
капіталізації. Пропонується така схема розробки та впровадження 
бізнес-процесів промислових активів (рис. 6.10). 

Слід зазначити, що приватизація окремих шахт або вугледо-
бувних комплексів буде доцільною за умов залучення коштів від 
приватизації на розвиток державного сектору вугільної промисло-
вості України. При цьому необхідно віддавати перевагу такій фор-
мі капіталізації, як модернізація всіх форм діяльності шахт. Як на-
прямки модернізації необхідно виділити такі: модернізація відно-
син власності; організаційно-правової структури; виробничої бази; 
комерційної діяльності та ін. 

Формування організаційно-економічного механізму управ-
ління капіталізацією державних вугледобувних підприємств на 
основі приватизації може здійснюватися шляхом застосування 
проектного підходу. Сутність проектного управління полягає в 
розробці проектів. Проектний підхід до управління капіталізацією 
вугледобувних підприємств полягає в тому, що державні кошти 
виділяються під інвестиційні проекти на модернізацію діючих під-
приємств і забезпечення зайнятості шахтарських міст. Проте нада- 
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лі модернізовані підприємства та новостворені робочі місця  
повинні створювати прибуток, що дозволяє у подальшому здій- 
снити повернення бюджетних коштів. При цьому проекти повинні 
бути розроблені якісно, у потрібній кількості і бюджетні кошти 
мають виділятися на конкурсній основі. 

Типовий проект у вугільній промисловості являє собою план 
технічної модернізації, в тому числі придбання та закупівлю нових 
основних виробничих фондів, матеріалів. Проектний підхід перед-
бачається використовувати і при таких формах модернізації, як 
реконструкція шахт, зміна системи управління. За результатами 
конкурсного відбору проектів визначається інвестор. Кожен про-
ект при зміні форми власності повинен враховувати вимоги дер-
жави і трудового колективу підприємства. 

Сучасний інституційний підхід до формування мінімального 
рівня капіталізації шахт, з огляду на їх збитковість і дотаційність, 
передбачається проводити поетапно.  

На першому етапі відбувається підвищення вартості активів 
за рахунок існуючих економічних інструментів і технологій, без 
зміни її технологічної бази. Бюджетні кошти виділяються для за-
безпечення нульового або ненегативного рівня капіталізації, який 
дозволить здійснити приватизацію. 

Другий етап передбачає зміну форми власності та організа-
ційно-правових форм управління. На цьому етапі має відбутися 
отримання доданої вартості в результаті впровадження великих 
інвестиційних проектів. Отримані фінансові кошти у подальшому 
будуть конвертуватися в інвестиції. Це може відбуватися за допо-
могою фондового ринку, механізму приватно-державного парт-
нерства і фондів прямих інвестицій, а також суттєвого зростання 
капіталізації. 

На третьому етапі частина отриманих інвестицій може на-
правлятися у великі інвестиційні проекти, пов'язані з основною 
технічною модернізацією вугледобувних підприємств, створенням 
вугледобувних кластерів. 

При використанні проектного підходу передбачається, що 
обсяг бюджетних коштів, необхідних для реалізації програм капі-
талізації вугледобувних підприємств, може суттєво зменшитися за 
рахунок реалізації більш якісних проектів та навчання людей стан-
дартним управлінським рішенням. Так, наприклад, вже при реалі-
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зації першого етапу має бути вироблений проектний стандарт для 
збору, аналізу, переформатування малих і середніх проектів, залу-
чення бюджетних інвестицій та підготовки управлінських кадрів. 
Такі інвестиційні проекти можна здійснювати на основі тісних 
взаємин вугледобувних підприємств із проектно-конструктор-
ськими, проектними інститутами галузі та іншими відомствами. 
Розробка проектів повинна здійснюватися на довгостроковій осно-
ві, тобто на всіх етапах реалізації проекту. Тому довгострокові 
угоди повинні бути як із постачальниками матеріально-технічних 
ресурсів, так і зі споживачами вугільної продукції. 

Мета проектів капіталізованих вугледобувних підприємств 
полягає в кількісному розширенні підприємства, модернізації або 
створенні нових виробничих фондів і в кінцевому підсумку це має 
привести до збільшення вартості та капіталізації. Здійснюються 
такі проекти у певних межах контролю (зовнішній контроль над 
кількістю обладнання, що купується, цінами закупівлі та монтажу, 
використанням бюджетних коштів), тому що збиткові підприємст-
ва, отримавши гроші на довготривалий проект, можуть їх витрати-
ти на поточні проблеми. 

Підвищення капіталізації та здійснення модернізації можуть 
бути проведені на основі методу внутрішнього підприємництва 
вугледобувного підприємства. Сутність його в тому, що за угодою 
із власником (у даному випадку з державою) розробляється меха-
нізм надання ініціативним групам на підприємстві умовних прав 
власності на проблемні активи, а також відбувається інвестиційна 
або інша підтримка з метою підвищення ефективності викорис-
тання цих активів. 

Для залучення зовнішніх інвестицій державні вугледобувні 
підприємства повинні розробляти бізнес-плани для здійснення за-
ходів з модернізації. Такий підхід слід застосовувати і для отри-
мання бюджетних коштів. 

Формування організаційно-економічного механізму управ-
ління капіталізацією має базуватися на ситуаційному та стратегіч-
ному управлінні. При цьому важелем стратегічного управління є 
розробка програми капіталізації. Ситуаційне управління покликане 
виявляти стримуючі моменти у підвищенні капіталізації. 

Для ефективного управління капіталізацією потрібна роз- 
робка сукупності заходів щодо комплексного приведення умов 
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функціонування підприємств відповідно до виробленої стратегії. 
Для підвищення капіталізації заходи включають удосконалення 
системи управління, зміни власності, удосконалення фінансової 
політики, створення економіко-організаційних моделей модерніза-
ції і диверсифікації виробництва. Результати проведення комп- 
лексної діагностики дозволяють обґрунтувати механізм державно-
го регулювання вугледобувних підприємств, інноваційного та ін-
вестиційного розвитку, а також вироблення підходів до формуван-
ня нових організаційних структур у галузі. Проектована організа-
ційна структура дозволить забезпечити ефективний, динамічний 
розвиток вугледобувних підприємств і подолати проблеми недока-
піталізації природних, виробничих, трудових потенціалів і соці- 
альної складової галузі. 

На базі результатів діагностики, концепції і стратегії розвит-
ку вугледобувного комплексу розробляються варіанти вирішення 
проблем, які стримують зростання вугільного капіталу (як суб- 
станції природного, виробничого, трудового і фінансового капіта-
лів), а також підвищення ефективного його використання. 

З урахуванням фінансових можливостей та розробленого ін-
тегрального показника капіталізації проводиться ранжування вуг-
ледобувних підприємств щодо пріоритетності їх розвитку і виби-
рається найбільш ефективний варіант залежно від рівня капіталі-
зації. Концептуальна схема запропонованого організаційно-еконо-
мічного механізму управління капіталізацією вугледобувних під- 
приємств наведена на рис. 6.11. 

Виходячи зі схеми можна зробити висновок про сутність ор-
ганізаційно-економічного механізму управління капіталізацією як 
сукупності методів, підходів, інструментів, які суб'єкт управління 
повинен направити на об'єкт управління для досягнення цілей та 
економічних результатів капіталізації. Формування організаційно-
економічного механізму відбувається з використанням таких 
принципів управління, як науковість, комплексність, системність, 
ефективність, а також з використанням фінансового, інформацій-
ного та кадрового забезпечення. Пропонується застосовувати зага-
льні методи управління (економічні, організаційні, правові, адміні-
стративні) та специфічні, пов'язані з використанням вугільного 
капіталу. До управління капіталізацією вугледобувних підпри-
ємств пропонується застосовувати такі підходи, як ресурсний,  
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Рис. 6.11. Проектований механізм управління капіталізацією 
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процесний, проектний, бізнес-планування, адміністративно-розпо-
рядчий. Зміст організаційно-економічного механізму залежить від 
характеру суб'єкта управління, його форми власності та форми ка-
піталізації. Крім того, організаційно-економічний механізм управ-
ління капіталізацією повинен враховувати внутрішню і зовнішню 
сфери та важелі державного регулювання. 

Узагальнюючи результати дослідження, можна констатува-
ти, що умовою ефективного розвитку є зростання капіталізації 
підприємств, галузей і відповідно національного багатства країни. 
Перетворення структури національної економіки, яке відповідало 
би цілям нарощування вартості підприємств, має забезпечити роз-
виток внутрішнього інвестування та споживчого попиту продукції, 
що передбачає перехід до ефективної моделі економічної транс- 
формації промислового виробництва. 

Кількісні та якісні трансформації капіталу в останні десяти-
річчя сприяли становленню концепції капіталізації. 

Пропонується розглядати капіталізацію як процес і капіталі-
зацію як результат. Капіталізація як процес є характеристикою ме-
ханізму внутрішніх заощаджень (державних, корпоративних, при-
ватних) в інвестиції та їх залучення у фінансову систему. Її індика-
торами є активи у відсотках до ВВП, капітал у відсотках до ВВП, 
норма заощадження та ін. Капіталізація як результат є накопичен-
ня капіталу, передусім довгострокового характеру. Її індикаторами 
є необоротні активи та їх приріст, довгострокові джерела фінансу-
вання (власний капітал і довгострокові зобов'язання). 

Уточнено поняття капіталізації для вугледобувного підпри-
ємства як процесу зміни вартості, який забезпечить дії пов'язаного 
з ним організаційно-економічного механізму. 

Встановлено, що діючий організаційно-економічний меха-
нізм управління у вугільній галузі не сприяє зростанню капіталіза-
ції та підвищенню ефективності роботи вугледобувних підпри-
ємств. Зростання капіталізації можливо на основі розробки та вдо-
сконалення нормативно-методичної бази капіталізації, поліпшення 
роботи із залучення приватних інвестицій у галузь, мобілізації 
внутрішніх резервів та обґрунтування заходів стимулювання ро- 
бітників і управлінців щодо підвищення вартості вугледобувних 
підприємств. 
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Розроблено концептуальні положення розвитку організацій-
но-економічного механізму управління капіталізацією на основі 
використання факторно-проектного підходу, сутність якого поля-
гає в оцінці втрат природного, виробничого і людського капіталу 
та розробці проектних рішень з використання таких форм капіталі-
зації, як приватизація, злиття окремих структурних підрозділів 
(шахт), реконструкція діючих шахт і виробничих вугледобувних 
комплексів, а також модернізація окремих структурних підрозді-
лів. Для залучення зовнішніх інвестицій, а також отримання кош-
тів з держбюджету державні вугледобувні комплекси повинні роз-
робляти бізнес-плани. 

Обґрунтовано, що капіталізація вугледобувних підприємств 
має носити інноваційний характер. Розробка стратегії капіталізації 
є важливою передумовою зростання вартості вугільного бізнесу. 
Впровадження техніко-технологічних, організаційно-виробничих 
та управлінських інновацій необхідно здійснювати в тісному взає-
мозв'язку з проектно-конструкторськими і науково-дослідними 
інститутами галузі. Для підвищення капіталізації ця співпраця має 
бути на довгостроковій основі, з використанням механізму про- 
ектного фінансування і відбуватися на основі приватно-держав-
ного партнерства. 

Доведено, що структура організаційно-економічного механі-
зму не залежить від форми власності вугледобувних підприємств, 
тому що механізм капіталізації містить загальні та спеціальні по-
ложення. Механізми управління капіталізацією повинні врахову-
вати зовнішні чинники функціонування підприємств (нормативно-
правову базу, зміни кон'юнктури вугільного та інших ринків то-
що), а також внутрішні (адаптацію системи управління до ринко-
вих умов, кваліфікацію персоналу тощо). 

На основі аналізу наукових поглядів і систематизації теоре-
тичних положень визначено сучасні тенденції вдосконалення ор-
ганізаційно-економічного механізму управління капіталізацією, 
які враховують модернізацію технологічних і управлінських про-
цесів, конкурентоспроможність та ефективність виробничої діяль-
ності, високу активність і зацікавленість працівників у розвитку 
економічного потенціалу, а також впровадження у виробничий 
процес нових технологій, заснованих на комплексній переробці 
вугільної продукції, глибокій переробці вугілля, що дозволить  
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розробити організаційно-технічні заходи щодо зниження витрат 
виробництва і одержання продукції з високою доданою вартістю. 

Розроблено методичний апарат оцінки результативності та 
ефективності механізму управління капіталізацією на основі по- 
казника економічної доданої вартості. 

 
Література до розділу 6 

 
1. Кондратьев В.Б. Глобальная горнодобывающая промыш-

ленность [Электронный ресурс] / В.Б. Кондратьев. – Режим досту-
па: http://www.perspektivy.info/oykumena/ekdom/globalnaja_gorno 
dobyvajushhaja_promyshlennost_2012-10-11.htm. 

2. PwC: Кризис доверия в мировой горнодобывающей 
промышленности: отсутствие роста выручки, сокращение прибыли 
и падение цен на акции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://pravotoday.in.ua/ru/press-centre/market-viewing/view-50/. 

3. Принципы деятельности в горнодобывающей отрасли. 
Документ ЕБРР. Утверждены Советом директоров на заседании  
17 октября 2012 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.ebrd.com/downloads/policies/mining-operations-policy-russian. 
pdf.  

4. Гриффин Р. Международный бизнес / Р. Гриффин, 
М. Пастей. – 4-е изд. / пер с англ.; под ред. А.Г. Медведева. – СПб.: 
Питер, 2006. – 1088 с. 

5. Сергеев И.Б. Оценка стоимости минерально-сырьевых 
активов горной компании методом реальных опционов / И.Б. Сер-
геев, Т.В. Пономаренко // Проблемы современной экономики. – 
2010. – №4. – С. 142-145. 

6. Сергеев И.Б. Развитие стратегических конкурентных 
преимуществ горных компаний: институционально-теоретический 
аспект / И.Б. Сергеев, Т.В. Пономаренко // Проблемы современной 
экономики. – 2011. – №2 (38) [Электронный ресурс]. – Режим до- 
ступа: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3585. 

7. Мадиярова Э.С. Особенности оценки запасов и составле-
ния финансовой отчетности в нефтяных компаниях [Электронный 
ресурс] / Э.С. Мадиярова. – Режим доступа: www.group-global. 
org/storage_ manage/ 2Fdownload_file/1777&ei=j4ApU6vTCMvJsgb 



 

301 

Sn YCA Aw & usg=AFQjCNGocDQ34edbXwb7fq6ZpgJyMCj3VQ& 
bvm=bv.62922401,d.Yms.  

8. Матвиенко Н.И. Мезоэкономические условия и факторы 
роста капитализации предприятий / Н.И. Матвиенко // Молодой 
ученый. – 2011. – №2. – Т.1. – С. 117-123. 

9. Грант Р.М. Современный стратегический анализ. –  
5-е изд. / Р.М. Грант: пер. с англ.; под ред. В.Н. Фунтова. – СПб.: 
Питер, 2008. – 560 с. 

10. Афанасьева М.В. Мировой угольный комплекс: дина-
мика, сценарии и перспективы развития. Угольная промышлен-
ность России. Ин-т энергетических стратегий [Электронный ре-
сурс] / М.В. Афанасьева. – Режим доступа: www.energystrategy.ru/ 
ab_ins/source /Afanasyeva_MGU_30.10.13.pdf&ei=F44pU8CrBMeyt 
Aa2l4DoCQ&usg=AFQjCNHTDHg1ft32auBWXfBW_92xzbguJw&b 
vm=bv.62922401,d.Yms. 

11. Вейл П. Стоит ли инвестировать в акции американских 
угольных компаний [Электронный ресурс] / П. Вейл // Биржевой 
лидер. – 2012. – №35. – Режим доступа: http://www.profi-
forex.org/journal/number35/page7.html. 

12. Европа возвращается к углю? [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://voprosik.net/evropa-vozvrashhaetsya-k-uglyu/. 

13. Уголь Украины. Отраслевой обзор [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.bakertilly.ua/media/ Baker% 
20Tilly%20-%20Report_coal_industry_rus.pdf. 

14. В частные руки [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.uaenergy.com.ua/post/11451/v-chastnye-ruki/. 

15. Амоша А.И. Неоиндустриализация и новая промышлен-
ная политика Украины / А.И. Амоша, В.П. Вишневский, Л.А. Зба-
разская // Экономика промышленности. – 2012. – №1-2. – С. 3-33. 

16. Звягильский Е.Л. О необходимости широкой модерни-
зации угольной промышленности Украины: науч. докл. / 
Е.Л. Звягильский, Ю.С. Залознова; НАН Украины, Ин-т экономики 
пром-сти. – Донецк, 2013. – 68 с. 

17. Амоша О.І. Стан, основні проблеми і перспективи вугі-
льної промисловості України: наук. доп. / О.І. Амоша, Л.Л. Стари-
ченко, Д.Ю. Череватський; НАН України, Ін-т економіки пром-
сті. – Донецьк, 2013. – 44 с. 



 

302 

18. Энергетика нуждается в новой угольной политике [Эле-
ктронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.soccer-art.ru/ 
articles/Energetika_nuzdaetsy_v_novoi.html.  

19. Стариченко Л.Л. Актуальні питання державної політики 
щодо вугільної промисловості / Л.Л. Стариченко // Уголь Украи-
ны. – 2012. – №10. – С. 3-7. 

20. Мораторий на банкротство украинских шахт продлен на 
2 года / Портал о промышленности, финансах России и СНГ  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mining24.ru/2013/ 
04/ moratoriy-na-bankrotstvo-shaht-prodlen/. 

21. Проект Концепції Державної цільової економічної про-
грами розвитку вугільної промисловості на 2011-2015 рр. [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/ 
control/ uk/publish/article?art_id=196451&cat_id=194359. 

22. Міщенко В.С. Вартісна оцінка родовищ та поняття гір-
ничого капіталу як продукції геологорозвідувальної галузі / В.С. 
Міщенко, В.П. Снігар // Мінеральні ресурси України. – 1998. –  
№3. – С. 30-32. 

23. Витвицький Я.С. Економічна оцінка гірничого капіта-
лу – інноваційний інструмент залучення інвестицій у розвиток та 
розробку нафтових і газових родовищ / Я.С. Витвицький // Еконо-
мічний простір. – 2008. – №9. – С. 5-13. 

24. Міщенко В.С. Економічні пріоритети розвитку і осво-
єння мінерально-сировинної бази України / В.С. Міщенко. – К.: 
Наук. думка, 2007. – 360 с. 

25. Міщенко В.С. Геолого-економічний інструментарій 
надрокористування: становлення та проблеми удосконалення / 
В.С. Міщенко // Геолог України. – 2009. – №1-2. – С. 41-51. 

26. Международное руководство по оценке (МСО 2005) МР 
14. Оценка стоимости объектов имущества в добывающих от- 
раслях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. 
valuer.ru/ files/ds/MP_14.doc. 

27. Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент: підручник / 
Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна. – 2-ге вид. – К.: ЦУЛ, 2009. – 520 с. 

28. Бланк И.А. Управление капиталом: учеб.курс / 
И.А.Бланк. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 576 с. 



 

303 

29. Мішина С.В. Організаційно-економічний механізм уп-
равління фінансовими ресурсами на підприємстві / С.В. Мішина, 
О.Ю. Мішин. – Харків: ХНЕУ, 2006. – 176 с. 

30. Экономический словарь [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.abc.informbureau.com/. 

31. Кульман А. Экономические механизмы / А.Кульман: 
пер. с франц.; под общ.ред. Н.И. Хрусталевой. – М.: Прогресс, 
Универс, 1993. – 193 с. 

32. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / 
Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – 2-е изд., 
испр. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 479 с. 

33. Абалкин Л. Сущность, структура и актуальные про-
блемы совершенствования хозяйственного механизма / Л. Абал-
кин // Экономические науки. – 1978. – №8. – С. 35-37. 

34. Измалков С.Б. Теория экономических механизмов (Но-
белевская премия по экономике, 2007 г., часть 1) [Электронный 
ресурс] / С.Б. Измалков, К.И. Сонин, М.М. Юдкевич. – Режим до- 
ступа: http://institutiones.com/theories/259--2007-1.html. 

35. Аверина И.С. Эволюция и классификация феномена 
«Хозяйственный механизм» / И.С. Аверина // Вестник Волгоград. 
гос. ун-та. – Сер. 3, экон. – 2012. – №2(21). – С. 12-16. 

36. Харитонова А.В. Взаимосвязь адаптации и адаптивного 
управления [Электронный ресурс] / А.В.Харитонова. – Режим до- 
ступа: http://uecs.ru/uecs-33-332011/item/651-2011-09-28-08-29-58. 

37. Ансофф А. Новая корпоративная стратегия / А. Ан-
софф. – Спб.: Питер, 1999. – 485 с. 

38. Садеков А.А. Управление предприятием в условиях 
кризиса: моногр. / А.А. Садеков, В.В. Цурик. – Донецк: ДонГУЭТ, 
2006. – 178 с. 

39. Чаленко А.Ю. О понятийной неопределенности термина 
«механизм» в экономических исследованиях / А.Ю. Чаленко // 
Экономика промышленности. – 2010. – №3(51). – С. 26-33. 

40. Чернышева Ю.Г. Инструментальная база экономическо-
го механизма ресурсосбережения [Электронный ресурс] / Ю.Г. 
Чернышева // Современная наука: Актуальные проблемы теории и 
практики. – Сер. «Экономика и право». – 2012. – №3. – Режим до- 
ступа: http://www.vipstd.ru/nauteh/index.php/---ep12-03/427-a. 



 

304 

41. Ибраимова М.Е. Зачем необходим процессный подход 
на предприятии / М.Е. Ибраимова [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: www.scienceforum.ru/2013/126/166. 

42. Алексеев Д.А. К вопросу о механизмах капитализации 
компании / Д.А. Алексеев // Известия ИГЭА. – 2009. – №4(66). – 
С. 25-28. 

43. Новиков А.В. Современный взгляд на организационно-
экономический механизм управления российским предприятием / 
А.В. Новиков // Научный журнал НИУ ИТМО. – Сер. «Экономика 
и экономический менеджмент». – 2013. – №2(13). – С. 1-10. 

44. Волкова В.Н. Теория систем и системный анализ в 
управлении организациями: справочник / под ред. В.Н. Волковой, 
А.А. Емельяновой. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 568 с. 

45. Менеджмент организации. Тема 9 «Механизм управле-
ния организацией» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://lib.rushkolnik.ru/text/4209/index-12.html. 

46. Башнянин Г.І. Ефективність капіталізації і лібералізації 
економічних систем в умовах ринкової трансакції: методологічні 
проблеми метрологічного аналізу / Г.І. Башнянин, Ю.І. Туринсь-
кий. – Львів: Вид-во ЛКА, 2008. – 480 с. 

47. Борискин В.В. Повышение капитализации как механизм 
управления инфраструктурой промышленного предприятия / В.В. 
Борискин // Сборник науч.тр. НГТУ. – 2006. – №4(46). – С. 113-
118. 

48. Малова Т.А. Капитализация российских активов: фак-
торы, приоритеты / Т.А.Малова // Аудит и финансовый анализ. – 
2005. – №3. – С. 141-147. 

49. Чернышов С. Отчет о научно-исследовательской работе 
по теме «Анализ эффективности управления государственной 
собственностью» [Электронный ресурс] / С. Чернышов. – М.,  
2008. – 41 с. – Режим доступа: www.yk1.ru/publications/files/1_ 
etap.doc. 

50. Бухвалов А.В. Фундаментальная ценность собственного 
капитала: использование в управлении компанией / А.В. Бухвалов, 
Д.Л. Волков. Научные доклады No R1–2005. – СПб.: НИИ мене-
джмента СПбГУ, 2005. – 25 с. 

51. Кодекс України «Про надра» // Відомості Верховної Ра-
ди України. – 1994. – №36. – Ст. 340. 



 

305 

52. Богуславская Л.И. Рыночная капитализация и ее влия-
ние на развитие золотодобывающих компаний [Электронный ре-
сурс] / Л.И. Богуславская // Золото и технологии. – 2011. – 4(14). – 
С.12. – Режим доступа: http://zolteh.ru/index.php?dn=news&re= print 
&id=388. 

53. Кушнаренко А.В. Использование морфологического 
анализа в определении факторов управления капитализацией ком-
пании / А.В. Кушнаренко, Е.Н. Кулик // Проблемы современной 
экономики. – 2010. – №2(10). – С. 187-190. 

54. Зайцев А.В. Формирование организационного меха-
низма управления холдинговой компанией с позиций стоимостно-
го подхода / А.В. Зайцев, В.Б.Карпова // Российское предпринима-
тельство. – 2010. – №7. – Вып.2 (163). – С. 55-60. 

55. Самсонова Л.И. Финансовые методы повышения капи-
тализации компаний / Л.И. Самсонова // Вестник РЭА. – 2010. – 
№6. – С. 54-60. 

56. Павлова О. Энергоэффективность и повышение стоимо-
сти компании в современных условиях: проблемы и пути реше-
ния / О. Павлова, Л. Маслов // Экономические стратегии. – 2004. – 
№1. – С. 44-49. 

 



 

306 

ПІСЛЯМОВА 
 
В Україні розвиток підприємств промисловості має достат-

ньо широку низку проблем, що пов’язані не тільки із впливом вну-
трішніх і зовнішніх економічних та соціальних факторів, але і фак-
торів інституціональних (формальних і неформальних). Під роз- 
витком підприємства слід розуміти процес цілеспрямованої, не-
зворотної зміни підприємства (революційної чи еволюційної) у 
просторі та часі, його структури і функцій шляхом взаємодії чин-
ників внутрішнього і зовнішнього середовища, що може приводи-
ти до поліпшення, погіршення або врівноваження якісного і кіль-
кісного стану підприємства. Залежно від напрямів розвиток може 
бути як прогресивним і мати висхідний характер, так і регресив-
ним – мати деструктивний вплив на результати діяльності підпри-
ємства. Розвиток багато в чому залежить від стадії, на якій знахо-
диться підприємство, підпорядковується дії законів природи, сус-
пільства та управління, функціонування і розвитку. Виявлення 
внутрішніх та зовнішніх факторів, що впливають на розвиток, до-
зволяє підприємству формувати власну політику управління, ви-
значати методи, інструменти, механізми управління. У сучасних 
умовах необхідним є пошук шляхів використання потенційних 
можливостей ринку, врахування всіх факторів і умов з метою реа-
лізації економічних інтересів підприємства і його розвитку, забез-
печення ефективного функціонування підприємства і прибутково-
сті. 

Фактори інституціональних змін впливають на розвиток 
економіки, на забезпечення довгострокового розвитку і капіталіза-
ції підприємств за рахунок створення відповідних умов. Зважаючи 
на те, що підприємство відіграє в інституціональному процесі ролі 
генератора і розповсюджувача виробничих інститутів, інкубатора 
інститутів та індивідуального інституціонального інтегратора, роз-
виток вітчизняних підприємств повинен ґрунтуватися не тільки на 
широкому застосуванні нових технологій, інновацій, знань, раціо-
нальному використанні ресурсів, але і врахуванні інституціональ-
них факторів, формуванні нового сприятливого інституціонально-
го середовища, використанні всієї сукупності суб’єктів та умов, 
здатних забезпечувати довгострокове зростання (зокрема, політич-
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ну стабільність, розвиток науки, культури, розвиненість ринкових 
інститутів, дотримання законодавства та ін.). 

Розвиток підприємств потребує комплексу системних меха-
нізмів, інструментів, використання фінансово-економічних, вироб-
ничих (методи забезпечення реальної капіталізації за рахунок на-
рощування обсягів виробництва, інноваційного і технічного онов-
лення), соціальних та інституціональних методів розвитку підпри-
ємств і поглиблення процесів їх капіталізації. Серед основних 
шляхів розвитку підприємств та забезпечення капіталізації слід 
виділити такі: створення сприятливих умов, у тому числі інститу-
ціональних, для розвитку промислових підприємств; законодавче 
та адміністративне управління й регулювання капіталізації і соці- 
алізації підприємств; підвищення прозорості діяльності підпри-
ємств та перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності; 
формування інвестиційних ресурсів підприємств, у тому числі за-
лучення на фінансових ринках; формування та використання інте-
лектуального, людського, соціального капіталу підприємств; соці-
альна політика та соціальна відповідальність бізнесу; мотивація 
праці власників, менеджменту та працівників. 

Залучення облігаційної позики може дати відчутний по-
штовх у структурній перебудові підприємства, оновленні основних 
фондів, організації випуску нової продукції, розширенні виробни-
чих об’єктів, реконструкції, технічному оснащенні, формуванні 
основного капіталу, фінансових активів, поповненні оборотного 
капіталу, привести до пожвавлення інвестиційної активності, 
сприяти зростанню виробництва и забезпеченню капіталізації в 
умовах інституціональних перетворень. Підприємство може мати 
більш високий фінансовий потенціал свого розвитку і можливості 
приросту фінансової рентабельності.  

Інвестиційна привабливість акціонерних товариств відіграє 
важливу роль не тільки в діяльності товариства, але і впливає на 
прийняття рішення акціонерами та потенційними інвесторами то-
вариства. Визначення інвестиційної привабливості акціонерного 
товариства дозволяє отримати не тільки кількісне значення, але і 
якісні характеристики, які дозволяють стейкхолдерам приймати 
рішення відносно забезпечення та збільшення доцільності інвесту-
вання в товариство.  
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З метою оцінки інвестиційної привабливості публічного ак-
ціонерного товариства розроблено та запропоновано для викорис-
тання науково-методичний підхід, що полягає у сукупній оцінці 
фінансово-економічного стану товариства за узагальненим показ-
ником та ринкової капіталізації за узагальненим показником. Уза-
гальнений показник фінансово-економічного стану включає розра-
хунок шістнадцяти показників з використанням функції норму-
вання для уникнення вагового впливу показників. Нормування по-
казників та їх критеріїв дозволяє отримати узагальнений показник 
фінансово-економічного стану, що розподіляє акціонерні товарис-
тва за зонами ризику. Фінансово-економічний стан акціонерного 
товариства за загальним показником поділяється на кризовий, пе-
редкризовий,  відносно стійкий, стійкий.  

Узагальнений показник ринкової капіталізації розраховуєть-
ся як добуток вартості акції АТ на загальну кількість цінних папе-
рів у статутному капіталі товариства. Використання медіанної фі-
льтрації дозволяє виявити зважену вартість акцій на відповідну 
дату та мінімізувати «викиди» цін при розрахунку узагальненого 
показника ринкової капіталізації акціонерного товариства. Норму-
вання критеріїв ринкової капіталізації дозволяє віднести узагаль-
нений показник до відповідної зони ризику. Критеріями віднесен-
ня ринкової капіталізації АТ до зони ризику є числова послідов-
ність Фібоначі, що широко застосовується на практиці з викорис-
танням технічного аналізу на фондовому ринку. Зони ризику, у які 
потрапляє АТ за узагальненим показником ринкової капіталізації, 
аналогічні зонам за показником фінансово-економічного стану: 
кризова, передкризова, відносно стійка, стійка.  

Інтегрований показник інвестиційної привабливості акціо- 
нерного товариства отримується при поєднанні узагальнених по-
казників фінансово-економічного стану та ринкової капіталізації. 
Нормування показників та їх критеріїв дозволяє виділити зони ри-
зику інвестиційної привабливості акціонерного товариства. Інвес-
тиційна привабливість АТ за зонами ризику поділяється на кризо-
ву, передкризову, відносно стійку, стійку. Моделювання факторів 
впливу на інвестиційну привабливість акціонерного товариства 
дозволило виявити напрями збільшення інвестиційної привабли-
вості. Впровадження товариствами у свою діяльність визначених 
напрямів приводить до збільшення капіталізації товариств. 
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Складність управління нематеріальними активами підприєм-
ства обумовлена їх економічною природою. Нематеріальні активи 
не тільки споживаються у процесі виробництва продукції, а й на-
копичуються на підприємстві. Це характерно для трудової, інфор-
маційної і організаційної складових НМА, що визначають стан 
людського, інформаційного і організаційного капіталу підприєм- 
ства. Нематеріальні активи створюють прибуток протягом трива-
лого періоду часу. Проте на відміну від основних засобів і від тих, 
що піддаються бухгалтерському обліку нематеріальних активів, 
які включають інтелектуальну власність, неформалізовані немате-
ріальні ресурси неможливо придбати в готовому для використання 
вигляді.  

Під нематеріальними активами (НМА) розуміють довго-
строкові вкладення у придбання об’єктів промислової та інтелек-
туальної власності, а також інших аналогічних майнових прав, що 
визнаються об’єктом права власності конкретного підприємства і 
приносять дохід у конкретний період часу.  

Основні етапи визначення оптимального обсягу нематеріа-
льних активів у структурі інноваційного потенціалу підприємства 
повинні включати аналіз інноваційного розвитку підприємства і 
визначення необхідності оптимізації обсягу нематеріальних акти-
вів підприємства, визначення вартості та оцінку ліквідності НМА, 
а також враховувати зміну структури нематеріальних активів. Що 
стосується неформалізованих знань, навичок, норм і моральних 
цінностей, носіями даних НМА є люди. Тому закріпити дані знан-
ня, їх вартість за підприємством можна, тільки утримавши людей, 
які в ньому працюють. Безумовно, на підприємствах зі значними 
НМА необхідна нова мотивація службовців. У кінцевому рахунку 
управління знаннями зводиться до управління людьми. 

Розглядати вартість НМА необхідно тільки з позиції доходів, 
які вони можуть генерувати. Грамотне управління цими об’єктами 
з точки зору їх комерційного використання може значно збільшити 
одержуваний дохід. Ключовими критеріями прийняття управлін-
ських рішень стають знання про те, скільки коштує нематеріаль-
ний актив, хто може бути його потенційним споживачем (інвесто-
ром) і скільки він готовий за нього заплатити. 

При розробці заходів щодо стимулювання структурної мо-
дернізації і підвищення капіталізації національного промислового 



 

310 

виробництва необхідно також враховувати конкретну стадію еко-
номічного розвитку країни, оскільки від цього залежить внесок 
різних секторів господарства у сукупний валовий продукт. 

З урахуванням положень інституціональної теорії сучасний 
інструментарій державного регулювання в цьому контексті можна 
згрупувати у чотири категорії за інтенсивністю дії: створення ба-
зових умов і розробка пріоритетів структурної модернізації; ство-
рення можливостей; зміна середовища; виконання ролі основного 
гравця.  

Проведений аналіз показує, що різні галузі економіки потре-
бують різних підходів і інструментів. Чітке розуміння галузевих 
чинників і розробка  на цій основі відповідних заходів у співпраці 
з приватним сектором дозволять державі проводити ефективну 
промислову політику структурної модернізації і підвищення капі-
талізації промислового виробництва.  

Для вугледобувного підприємства капіталізації – це процес 
зміни вартості, який забезпечить дії пов'язаного з ним організацій-
но-економічного механізму. Встановлено, що діючий організацій-
но-економічний механізм управління у вугільній галузі не сприяє 
зростанню капіталізації та підвищенню ефективності роботи вуг-
ледобувних підприємств. Зростання капіталізації можливо на ос-
нові розробки та вдосконалення нормативно-методичної бази капі-
талізації, поліпшення роботи із залучення приватних інвестицій у 
галузь, мобілізації внутрішніх резервів та обґрунтування заходів 
стимулювання робітників і управлінців щодо підвищення вартості 
вугледобувних підприємств. 

Розроблено концептуальні положення розвитку організацій-
но-економічного механізму управління капіталізацією на основі 
використання факторно-проектного підходу, сутність якого поля-
гає в оцінці втрат природного, виробничого і людського капіталу 
та розробці проектних рішень з використання таких форм капіталі-
зації, як приватизація, злиття окремих структурних підрозділів 
(шахт), реконструкція діючих шахт і виробничих вугледобувних 
комплексів, а також модернізація окремих структурних підрозді-
лів. Для залучення зовнішніх інвестицій, а також отримання кош-
тів з держбюджету державні вугледобувні комплекси повинні роз-
робляти бізнес-плани. 
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Капіталізація вугледобувних підприємств має носити інно-
ваційний характер. Розробка стратегії капіталізації є важливою 
передумовою зростання вартості вугільного бізнесу. Впроваджен-
ня техніко-технологічних, організаційно-виробничих та управлін-
ських інновацій необхідно здійснювати в тісному взаємозв'язку з 
проектно-конструкторськими і науково-дослідними інститутами 
галузі. Для підвищення капіталізації ця співпраця повинна бути на 
довгостроковій основі, з використанням механізму проектного фі-
нансування і відбуватися на основі приватно-державного партнер-
ства. 

Розроблені науково-методичні положення та практичні ре-
комендації щодо формування, адаптації й удосконалення фінансо-
во-економічних та інституціональних методів розвитку і підви-
щення капіталізації промислових підприємств в умовах інституці-
ональних змін, концептуальні підходи до структурування чинників 
та формування економічного простору ефективного розвитку під-
приємств, визначення чинників розвитку нематеріальних активів у 
забезпеченні капіталізації підприємств; методичні підходи до ви-
значення загальнодержавних та регіональних чинників забезпе-
чення ефективного розвитку людського капіталу підприємств; 
стратегія забезпечення соціально-економічного розвитку підпри- 
ємництва у вугледобувних регіонах можуть бути використані в 
діяльності промислових підприємств. 

 
 
 



 

312 

Наукове видання 
 
 
 

БУЛЄЄВ Іван Петрович 
БРЮХОВЕЦЬКА Наталя Юхимівна 

БОГУЦЬКА Ольга Анатоліївна 
та ін. 

 
 

МЕТОДИ РОЗВИТКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ  

ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ  
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН 

 
Монографія 

 
 
 
 

Оригінал-макет підготовлено у відділі проблем інформатизації 
наукової діяльності ІЕП НАН України 

 
 
 

Літературний редактор О.П. Котовенко 
  
Комп'ютерна верстка Т.М. Синельнікова 

 
 
________________________________________________________________ 

Підп. до друку 10.03.2016. Формат 60 х 84/16. 
Ум. друк. арк. 18,1. Обл.-вид. арк. 19,5. 

Замовлення № 1384. 
 

ІЕП НАН України. 
01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26. 

 

 




