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І.П. Булєєв, д.е.н., проф. 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ 
ФОРМ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ  

ПРОМИСЛОВОСТІ1 

Металургійна промисловість є однією із базових галузей 
сучасного індустріального суспільства та належить переважно 
до III-IV технологічних укладів. На етапах раннього капіталіз-
му металургійне виробництво стало провідним видом діяльно-
сті як у технологічному прогресі, так і в економічній діяльнос-
ті. Воно було лідером у технологіях, організації виробництва, 
оплаті праці, організаційно-правових формах виробництва. 

На сучасному етапі розвитку економіки також неможли-
во обійтися без кольорових та чорних металів, які є незамін-
ними в машинобудуванні, будівництві, електронній та радіо-
технічній галузях тощо.  

Чорна металургія залишається провідною в національній 
промисловості, необхідною для розвитку інших галузей укра-
їнської економіки, зокрема машинобудування, будівництва, 
вугільної, коксохімічної, енергетичної, транспортної галузей 
тощо. До початку подій 2014 р. вітчизняні металурги забезпе-
чували понад 20% ВВП країни, 12% загального обсягу подат-
кових надходжень до держбюджету, а частка металургійної 
продукції в загальному обсязі валютних надходжень від екс-
порту складала 40%. Україна посідала 8 місце в рейтингу най-
більших країн-виробників сталі, забезпечуючи близько 3% її 
світового виробництва. 

1 Дослідження виконано в рамках НДР ІЕП НАН України «Мето-
ди розвитку та забезпечення капіталізації промислових підприємств в 
умовах інституціональних змін» (2012-2015 рр., номер держреєстрації 
0112U006882). 

 І.П. Булєєв, 2014 
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Як справедливо відзначають науковці, «металургійний 
сектор – це дійсно економічно, соціально і територіально зна-
чимий компонент не лише промисловості, а й всієї української 
економіки» [1, с. 8]. 

Разом з цим український сектор чорної металургії в тех-
ніко-технологічному відношенні відстає від провідних вироб-
ників металу економічно розвинутих країн. Застарілі техноло-
гії виробництва чавуна та сталі не дозволяють досягти макси-
мальної ефективності через відставання від кращого світового 
виробничого досвіду. Має місце надмірне споживання енергії 
та інших ресурсів, формування шкідливих відходів, викорис-
тання застарілих організаційно-правових форм на підприєм-
ствах. 

Зацікавленість деяких потужних приватних бізнес-груп у 
розвитку металургійної галузі сприяла залученню інвестицій-
них ресурсів для підтримки інфраструктурної системи на ни-
нішньому рівні, але слабо орієнтована на майбутнє. Подальше 
відкладання модернізації виробництва та організаційних форм 
може призвести до втрати ринків збуту – як внутрішніх, так і 
зовнішніх – унаслідок погіршення конкурентних переваг укра-
їнських виробників. Стає очевидним, що пошук якісно нових 
резервів розвитку металургійної галузі є наразі актуальною 
проблемою. 

Дослідженню процесів організації виробництва, управ-
ління, організації оплати праці та стимулювання його ефектив-
ності присвячено роботи вітчизняних та зарубіжних учених: 
О.І. Амоші, С.С. Аптекаря, В.І. Большакова, С.Г. Грищенка, 
А.О. Мінаєва, В.Л. Мазура, М.І. Красавцева та ін. [1-6]. Але 
автори здебільшого аналізують загальноекономічні наслідки 
технічного стану металургійних процесів, технологій. Питання 
вдосконалення структури галузі, організаційно-правових форм 
та форм власності підприємств, їх структури не дістали відпо-
відних наукових розробок та рекомендацій щодо їх реалізації. 

Метою даної роботи є аналіз організаційних, структур-
них і правових форм провідних підприємств гірничо-
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металургійного комплексу України, розробка рекомендацій 
щодо вдосконалення їх організаційно-правової структури, ви-
користання сучасних організаційних форм підприємств повно-
го циклу виробництва металургійної продукції та металургій-
них міні-заводів. 

Гірничо-металургійний комплекс (ГМК) України сфор-
мувався в умовах СРСР та враховував потреби усього радян-
ського простору і країн соціалістичного табору у продукції 
чорної та кольорової металургії. Виходячи із цього не має ве-
ликого значення наявність чи відсутність сировинної бази в 
Україні, якщо вона була в інших республіках. Так, Артемівсь-
кий завод з обробки кольорових металів до 90% сировини 
отримував із Росії, Казахстану. Свою продукцію (прокат ко-
льорових металів, труби, проволоку) на 80-85% він поставляв 
у союзні республіки, країни народної демократії, у деякі захід-
ні країни. Будучи завершальним (четвертим) переділом кольо-
рової металургії, завод не мав великих проблем із забезпечен-
ням сировиною, збутом. Тобто за допомогою міністерства ко-
льорової металургії всі суб’єкти процесу виробництва сирови-
ни, її переробки, доведення стану металопродукції до вимог 
інших секторів економіки вписувались у загальний процес 
виготовлення завершальної продукції металургійного вироб-
ництва. 

Іншими словами, створювався технологічний процес ви-
робництва готової продукції ГМК, а підприємства були вклю-
чені в комплекс підприємств завершеного циклу виробництва 
товару. Аналогічна ситуація мала місце у встановленні відно-
син виробництв за ланцюгом: 

вугілля – кокс 
руда – концентрат, 
вогнетривкі вироби 
та флюси, енергоносії 

→ виплавка 
металу →

виробництво 
прокату металеві 
вироби 
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тобто планово-директивна економічна система забезпечувала 
виробництво кінцевого продукту галузі, регулювала відносини 
між юридичними особами конкретного виду економічної дія-
льності. Це було можливим в умовах панівної суспільної (дер-
жавної) форми власності. 

Створення незалежних держав на терені пострадянсь-
кого простору обмежило традиційні господарські зв’язки, а в 
результаті роздержавлення підприємств та формування пере-
важно приватної власності було зруйновано завершені техно-
логічні цикли виготовлення кінцевої продукції ГМК. Так, на-
приклад, підприємства високотривкої промисловості стали 
суб’єктами виробництва завершеної продукції підприємства, 
частково відмічені із технологічного типу ГМК та переорієн-
тувались не на вітчизняного, а на зарубіжного споживача. 
Аналогічна ситуація склалась і з вугледобувними підприєм-
ствами, гірничозбагачувальними виробництвами, коксохіміч-
ними заводами, металургійними підприємствами, трубопрока-
тними, канатними тощо заводами. Єдиний технологічно-
виробничий комплекс ГМК було розірвано. Кожне підприєм-
ство стало боротися за власний прибуток, найбільш цікавих 
споживачів, що призвело до зростання вартості продукції кож-
ного підприємства, ціни металу, прокату, металевих виробів. 
Крім того, було зруйновано механізм формування довгих тех-
нологічних та економічних ланцюгів виробництва ГМК. 

Для подолання цих деструктивних явищ поступово стали 
формуватися вертикально інтегровані структури (ВІС), залеж-
ні структури (ЗС), найбільш вдалими із яких стали СКМ, ІСД 
та ін. ВІС та ЗС включали гірничодобувні підприємства (вуг-
ледобувні, підприємства з видобутку та збагачення руди), кок-
сохімічні виробництва, металургійні заводи, підприємства з 
виробництва труб, канатів, дроту, інших металевих виробів. 
Це позитивно вплинуло на загальні економічні показники 
ГМК в цілому. 

Якщо у січні-травні 2012 р. українські металургійні під-
приємства знизили виробництво сталі на 4,4%, то за 5 місяців 
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2013 р. Україна наростила виробництво чавуну на 1%, але ско-
ротила випуск готового прокату на 7,7%. Подальші прогнози – 
невтішні. На світових ринках триває зниження попиту і падін-
ня цін. У результаті внутрішні ціни на метал в Україні стали на 
10-15% вищими, ніж на експорт аналогічної продукції. 

Металургійні підприємства України в 2011 р., згідно з 
даними Державної служби статистики, зазнали збитку в розмі-
рі 3610 млн грн. При цьому 60,7% від загальної кількості під-
приємств завершили рік із прибутком у розмірі 9270 млн грн, 
що на 2,3% більше, ніж у 2010 р. Сумарний збиток металур-
гійних підприємств досяг 12880 млн грн. 

У докризовий період частка ГМК у валовому внутріш-
ньому продукті (ВВП) України становила 27%. Більше 40% 
валюти надходило в державу від металургів, і саме це зробило 
Україну вразливою. В умовах світового падіння попиту на ме-
тал значно знизився приплив валюти, і економіка зазнала зни-
ження набагато більш глибокого, ніж можна було очікувати. 
Динаміку результатів діяльності металургійних підприємств 
України в 2007-2011 рр. на прикладі провідних підприємств 
галузі наведено в табл. 1, показники динаміки чистого прибут-
ку – у табл. 2 [7]. Дані табл. 1, 2 свідчать, що вищі показники 
мають гірничо-видобувні підприємства порівняно з металур-
гійними виробництвами. Це вказує на необхідність формуван-
ня підприємств завершеного циклу виробництва металургійної 
продукції, що дозволяє згладити негативні процеси дроблення 
технологічних потоків, створення самостійних ринкових 
суб’єктів, які не мають сировинної бази, виробництва. 

Дані процеси в умовах України відбуваються з великими 
труднощами. У ГМК панівною стала олігархічна приватна 
власність, яка не об’єднує довгі технологічні ланцюги, а дро-
бить, розриває їх. І в цьому разі необхідне втручання держави 
як партнера, а не як благодійної інституції. Мало корисного 
дав для ГМК експеримент із зниженням залізничного тарифу, 
зменшення податку на дохід підприємств ГМК, списання бор-
гів комплексу у 2012-2013 рр. на 20 млрд грн. Це дало 
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Таблиця 1 

Динаміка від реалізації продукції підприємствами ГМК 
 за 2007-2011 рр., тис. грн 

Підприємство 2007 2011 
Темп  

приросту за 
2007-2011 рр., % 

Азовсталь 21668646,00 44423593,00 105,01 
Маріупольський металур-
гійний комбінат ім. Ілліча 18845611,00 35759781,00 89,75 
АрселорМіттал Кривий 
Ріг 19775152,00 29889841,00 51,15 
Алчевський металургій-
ний комбінат 9889443,00 21770406,00 120,14 
Запорізький металургій-
ний комбінат «Запоріжс-
таль» 10685546,00 19376425,00 81,33 
Дніпровський металур-
гійний комбінат ім. Ф.Е. 
Дзержинського 8816754,50 18273676,00 107,26 
Інгулецький ГЗК 3560910,00 17102571,00 380,29 
Північний ГЗК 8283919,00 16696783,00 101,56 
Південний ГЗК 3390732,00 11697350,00 244,98 
Центральний ГЗК 3025594,00 7385385,00 144,10 
Інтерпайп Нижньодніп-
ровський трубопрокатний 
завод 5076193,00 6836256,00 34,67 
Харцизький трубний за-
вод 3216862,00 6688498,00 107,92 
Електрометалургійний 
завод Дніпроспецсталь 
ім. А.М. Кузьміна 3973747,00 6138560,00 54,48 
Донецький електромета-
лургійний завод 2712645,00 5450001,00 100,91 
Азовелектросталь 714936,40 3912498,00 447,25 
Інтерпайп Новомосковсь-
кий трубний завод 1335833,10 1784217,00 33,57 
Стахановський завод 
феросплавів 1060634,50 1561957,00 47,27 
Дніпропетровський труб-
ний завод 907858,90 888447,00 -2,14 
Донецький металургій-
ний завод 643278,00 784075,00 21,89 
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Таблиця 2 

Темпи приросту чистого прибутку підприємств ГМК 
за 2007-2011 рр., тис. грн, % 

Підприємство 2007, 
тис. грн 

2011, 
тис. грн 

Темп 
приросту 

Інгулецький ГЗК 723733,00 6584382,00 809,78 
Північний ГЗК 1838090,00 6249152,00 239,98 
Південний ГЗК 603889,00 4859796,00 704,75 
Центральний ГЗК 586149,00 2592853,00 342,35 
АрселорМіттал Кривий Ріг 3798477,00 2143053,00 43,58 
Харцизький трубний завод 323210,00 788018,00 143,81 
Азовелектросталь 15403,10 622715,00 3942,79 
Алчевський металургійний 
комбінат 324985,00 291159,00 -10,41 
Донецький металургійний за-
вод 3371,00 39065,00 1058,85 
Електрометалургійний завод 
«Дніпроспецсталь ім. А.М. 
Кузьміна» 344683,00 6394,00 -98,14 
Інтерпайп Нижньодніпровсь-
кий трубопрокатний завод 433298,00 -26551,00 -106,13 
Інтерпайп Новомосковський 
трубний завод 86621,10 -63490,00 -173,30 
Дніпропетровський трубний 
завод -9338,10 -67523,00 623,09 
Запорізький металургійний 
комбінат «Запоріжсталь» 553779,00 -124084,00 -122,41 
Донецький електрометалургій-
ний завод -15979,00 -166101,00 939,50 
Стахановський завод феросп-
лавів 92543,90 -235161,00 -354,11 
Азовсталь 2122712,00 -507502,00 -123,91 
Дніпровський металургійний 
комбінат ім. Ф.Е. Дзержинсь-
кого 538486,10 -1790049,00 432,42 
Нікопольський завод феро-
сплавів 4855,00 -2810811,00 -7995,18 
Маріупольський металургій-
ний комбінат ім. Ілліча 1417212,00 -4510150,00 418,24 
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певне поліпшення фінансового стану підприємств ГМК. Але 
отримані прибутки були направлені не на інвестиції, а виведе-
ні в офшори та використані власниками. Слід було б на суми, 
які держава із бюджету «подарувала» підприємствам ГМК, 
внести в їх статутний капітал як частку держави, що дозволить 
їй управляти своєю частиною акцій у приватній компанії. До-
помога держави ГМК має бути цільовою і на зворотній основі. 
Так, вказані кошти (20 млрд грн ) доцільно було б не списува-
ти як борги, а дати ГМК як кошти на збільшення статутного 
капіталу, і тоді держава стала б одним із акціонерів підпри-
ємств, яким списали борг. Другим варіантом могло б стати 
оформлення цих коштів як безпроцентного кредиту, який має 
цілеспрямований характер, наприклад, фінансування НДР 
інститутам, що вирішують проблеми ГМК, або фінансування 
великих інвестиційних проектів. Адже підприємства ГМК 
різко скоротили фінансування науки [1; 8]. Це також дієвий 
напрям державно-публічного партнерства, якого потребують 
підприємства ГМК. 

Зарубіжний досвід свідчить про ефективність таких 
форм державно-приватного партнерства. 

Металургійні підприємства повного циклу як сировину 
використовують залізну руду, а як основні енергоносії – кокс. 
Це традиційні технології, в яких інноваційні процеси тривають 
вельми повільно. 

Інноваційним технологічним рішенням у металургійній 
галузі є створення міні-заводів річної виробничої потужності 
до 1,0-1,5 млн т сталевої продукції, що виготовляють її з мета-
лобрухту чорних металів з використанням переважно електро-
дугової технології. Типовий технологічний процес на металур-
гійному міні-заводі складається з таких послідовних етапів: 
подача металобрухту; виплавка сталі; обробка на установці 
«ківш-піч»; розлив сталі; гаряча прокатка сталевого листа. 

З урахуванням зазначених технологічних етапів сучасні 
металургійні міні-заводи складаються переважно з таких ком-
плексів обладнання: електродугова піч; машина для безперер-
вного розливу сталі; установка «ківш-піч» (машина для дега-
зації та десульфації сталі у ковші); прокатні стани. 
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На окремих типах виробництва даний комплекс облад-
нання може бути дещо відмінним від наведеного. 

Продукція міні-заводів – це дрібно-сортний прокат (круг, 
квадрат, шестигранник), заготівки осей, валів, зубчастих коліс, 
гнучкі профілі, конструкційні елементи, калібрований прокат, 
безперервно лита заготівка, фольга. Металургійні міні-заводи 
набули широкого поширення у світі (табл. 3). 

Таблиця 3 

Металургійні міні-заводи деяких країн світу 

Країни Кількість  
міні-заводів, од. 

Потужність 
 (сумарна) міні-
заводів, тис. т 

Середня  
потужність міні-

заводу, тис. т 
Індія 102 12917 126,6 
США 88 48946 556,2 
Японія 67 8210 122,5 
Китай 45 3700 82,2 
Країни СНД 36 27359 759,9 
Тайвань 36 8002 222,2 
Італія 32 2420 91,2 
Бразилія 26 8913 342,8 
Іспанія 24 12362 515,9 
Мексика 23 9272 456,9 
Німеччина 21 9595 456,9 
Усього у світі 633 209972 331,7 

Як свідчать наведені дані, середня потужність міні-
заводу складає 331,7 тис. т за рік, при цьому у США – 
556,2 тис. т, СНД – 759,9, Тайвані – 222,2, Китаї – 82,2 тис. т. 

У країнах СНД міні-заводи створені: в Україні – Донець-
кий електрометалургійний завод (ДЕМЗ «Істіл»), «Електро-
сталь» (м. Курахове, Донецька область), «Дніпроспецсталь», 
«Інтерпайп-Сталь» (м. Дніпропетровськ); у Росії – близько 20 
міні-заводів; в Казахстані – близько 10; у Білорусі, Молдові, 
Азербайджані, Вірменії, Грузії, Узбекистані – 1-2 міні-заводи. 
На початок 2014 р. сумарна потужність усіх заводів склала 35 
млн т. 

Найбільшим металургійним міні-заводом в Україні та у 
країнах СНД є «Інтерпайп-Сталь» (м. Дніпропетровськ), що 
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дозволяє виплавляти до 1,5 млн т сталі за рік. Порівняно із цим 
підприємством заводи інших країн можна класифікувати як 
заводи локального масштабу: у Казахстані у 2009 р. введено в 
дію завод Caspian Steel із річною потужністю 225 тис. т сталі, у 
2010 р. Карагандинський ЕМЗ – 110 тис. т, Таразський ЕМЗ – 
180 тис. т, у Вірменії у 2013 р. розпочав роботу завод ASCE 
Group річною потужністю 120 тис. т. 

У Росії завантаженість заводів у 2013 р. перебувала на 
рівні 50-70%, що є більш вагомим показником, ніж в інших 
країнах СНД. Але металургійні міні-заводи у всіх країнах СНД 
працюють не на повну потужність та є нерентабельними у ста-
леплавильному виробництві. В Україні завантаженість заводів 
у 2013 р. значно знизилася порівняно із 2010 р.: ДЕМЗ – з 73 
до 14%, «Дніпроспецсталь» – з 41 до 29, «Електросталь» – з 85 
до 65%. У 2014 р. ситуація погіршилася у зв’язку із збройним 
конфліктом на сході України. 

Перевагами металургійних міні-заводів порівняно із за-
водами повного циклу є [8; 9]: 

невисока капіталоємність (організація міні-виробництва 
потребує витрат на 20-60% нижче, ніж великих виробництв 
повного циклу; мінімальний розмір інвестиційних витрат ста-
новить близько 20-70 млн. долл); 

скорочення строків освоєння виробничої потужності 
(1,5-2 роки порівняно із 10 роками для великих заводів); 

менша площа заводу (для виробничої потужності 
1,0 млн т сталі необхідно близько 18-20 га, для будівництва 
великого заводу – у 15 разів більше), що дозволяє організувати 
його на базі незадіяних цехів або на обмеженій території; 

територіальна близькість виробничого обладнання, що 
забезпечує безперервне переміщення заготівок за стадіями 
технологічного процесу, відсутність проміжного зберігання, 
накопичення запасів, мінімізацію складських витрат; 

відносна близькість до постачальників сировини та до 
споживачів (забезпечує зниження транспортних витрат у 4-7 
разів порівняно з великими заводами); 
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випуск невеликими партіями продукції з високою дода-
ною вартістю; 

гнучкість до змін ринкової кон’юнктури, що забезпечу-
ється модульним принципом побудови технологічного проце-
су; 

орієнтованість на потреби локального ринку, що забез-
печує гарантований збут продукції та відсутність її затоварю-
вання на складі; 

менша кількість персоналу різних груп (забезпечує зни-
ження конфліктів внутрішніх стейкхолдерів підприємства); 

екологічні переваги: використання лому металів як сиро-
вини зменшує екологічний збиток унаслідок окислення металу 
і забруднення землі та води, економить залізну руду, кокс, 
електроенергію, скорочує викиди в атмосферу. 

Принципи організації виробництва на металургійних 
заводах повного циклу та міні-заводах наведено у табл. 4. 

Таблиця 4 

Принципи організації виробництва на металургійних заводах 
повного циклу та міні-заводах 1  

Заводи повного циклу Міні-заводи 
Орієнтація на досягнення економії 
від масштабу 

Орієнтація на відповідність ринко-
вим вимогам (ємність ринку, попит 
на конкретні види продукції) 

Повний комплекс виробничого обла-
днання відповідно до класичної тех-
нології металургійного виробництва 

Модульний принцип організації 
виробництва 

Площа підприємства складається із 
виробничої площі, площі складського 
та транспортного господарства 

Площа підприємства складається 
переважно з виробничої площі 

Формування виробничої програми 
відповідно до максимального заван-
таження виробничого обладнання 

Формування виробничої програми 
відповідно до ринкового попиту 

Організація виробництва великими 
партіями для максимального заван-
таження виробничої потужності 

Організація виробництва невелики-
ми партіями залежно від ринкових 
потреб (гнучкість виробництва) 

Обмежений та стійкий склад спожи-
вачів продукції підприємства 

Мінливі склад та структура  спожи-
вачів продукції підприємства 

Максимальний розподіл праці на 
виробництві 

Мінімальний розподіл праці на ви-
робництві 

1Cкладено на основі джерела [10]. 
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Порівняльну характеристику металургійних міні-заводів 
та великих заводів повного циклу за окремими техніко-
економічними показниками, обумовленими принципами орга-
нізації виробництва на підприємствах цих двох типів, надано в 
табл. 5. 

Таблиця 5 
Техніко-економічні показники діяльності металургійних 

 міні-заводів та заводів повного циклу [10] 
Показники Інтегрований 

завод Міні-завод 
Потужність, тис. т / рік Від 3000 і більше 100 – 2000 
Маса технологічного обладнання, т До 1 000 000 1000 – 26800 
Питомі капітальні вкладення, 
ум.од. / т 650 – 1000 150 – 300 
Окупність 10 – 12 1,5 – 2,0 
Тривалість будівництва, років 8,0 – 10,0 1,5 – 2,2 
Дальність перевезень лому, км 1500 400 
Дальність перевезень прокату, км 1800 400 
Витрати на транспортування 
у структурі собівартості, % 20 1 – 5 
Кількість споживачів 20 >100 
Чисельність працівників, тис. чол. 10 – 20 0,3 – 0,6 
Виробіток товарної продукції на одно-
го працівника основної діяльності 15,5 – 23,3 50,2 – 65,4 
Тривалість циклу, діб 5 – 10 0,5 – 0,6 
Рівень рентабельності, % 7 – 20 15 – 22 
Вкладення в обладнання, що  
забезпечує охорону навколишнього 
середовища, ум.од. / т 400 – 650 70 – 150 
Випуск прокату, тис. т / рік на од.: 

площі, тис. т / (год·га)  69 – 460 18 – 20 
      обладнання, тис. т  (т·рік) 120 – 160 26,1 – 100 
      потужності, тис. т (кВт·рік) 6,4 – 5,8 3,41 – 5,3 
Витрати праці, люд. год / т 5,5 – 7,6 1,5 – 7,6 

Обмеженнями в організації виробництва металургійних 
міні-заводів є сировинна залежність двох типів: 

1) залежність заводів від вторинної сировини (метало-
брухту), дефіцит металобрухту та його невисока якість (висока 
частка важких металів, для видалення яких відсутні наявні 
технології), що посилює важливість організації відбору мета-
лобрухту та постачань чистої шихти; 
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2) пряма залежність собівартості виплавки сталі в елект-
родугових печах від цін на електроенергію, що за умов постій-
ного зростання цін на електроенергію змушує міні-заводи реа-
лізовувати стратегію вертикальної інтеграції з металургійними 
холдингами, що, у свою чергу, послаблює контроль за власним 
виробництвом і зрештою може призвести до розпорошення 
власності. 

Металургійні міні-заводи можуть створюватися компані-
ями, які мають доступ до дешевої електроенергії. Подібні за 
технологічною стратегією плани розвитку мають «Иркутск-
энерго» та Братська ГЕС. Крім того, металургійні міні-заводи 
можуть створюватись як структурні підрозділи великих під-
приємств гірничо-металургійного комплексу. Наприклад, Ба-
лаківський сортовий завод було побудовано заводом «Сівер-
сталь»; Калузький метзавод входить у структуру Новолипець-
кого металургійного комбінату; Об’єднана металургійна ком-
панія побудувала міні-завод «ОМК-Сталь»; компанія «Втор-
чермет» запланувала будівництво міні-заводу в м. Братську 
Іркутської області; металургійний міні-завод «СтавСталь» є 
структурною одиницею регіонального індустріального парку 
«Невинномысск» (м. Ставрополь). 

Ще одним напрямом розвитку металургійних міні-
заводів є консолідація капіталу та створення мережевих ком-
паній із наявністю у структурі кількох металургійних міні-
заводів, ломозаготівельних баз та метало-сервісних центрів. 
Прикладами купівлі кількох міні-заводів є відповідна діяль-
ність Nucor Corp (США) – 20 міні-заводів із річним обсягом 
виробництва понад 15 млн т; Gerdau (Бразилія) – 20 міні-
заводів сукупної виробничої потужності 25 млн т; Dynamis 
Steel. Створення великої компанії шляхом об’єднання міні-
заводів відзначається в розвитку італійської компанії «Riva» та 
іспанських компаній  «Acelaria» та «Megasa» [9]. 

Для України за умов недозавантаженості основного ви-
робництва на великих металургійних заводах повного циклу 
актуальним є формування міні-заводів та заводів збільшеної 
потужності [11, с. 106], проекти створення яких можливі на 
базі Дніпропетровського металургійного заводу ім. Петровсь-
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кого, Макіївського металургійного заводу, Куйбишевського 
металургійного заводу. Реалізацію проектів створення металу-
ргійних міні-заводів підтримують І. Дрозд, С. Грищенко та 
М. Прилуцький і наголошують на необхідності державної під-
тримки подібних проектів через систему пільгового кредиту-
вання. 

Висновки. Роздержавлення та сертифікаційна приватиза-
ція підприємств ГМК, метою яких було заявлено придбання 
ефективних власників і менеджменту, подолання відчуження 
працівників від власності й управління, не дали очікуваних 
результатів. Підприємства державної форми власності стали 
приватно-олігархічними за власністю, відчуження працівників 
від власності та управління збільшилося. Приватні власники 
не забезпечили більш ефективної роботи підприємств, їх 
управління. Був зруйнований завершений повний цикл вигото-
влення продукції галузі. Підприємства, що забезпечували 
металургійні заводи сировиною, стали юридичними особами, 
зорієнтувалися на зарубіжних споживачів, створивши пробле-
ми для вітчизняних металургів. Добувні підприємства різко 
підвищили ціни на сировину, обмежили її постачання вітчиз-
няним підприємствам. У результаті металургія в цілому погі-
ршила свої економічні та фінансові показники. 

Для усунення викладених негативних явищ у ГМК Укра-
їни  доцільно: 

1. Відтворити довгі завершені організаційно-техно-
логічні цикли, що включають виробництво від видобутку ене-
ргоносіїв, руди, флюсів, вогнетривких матеріалів тощо, до ви-
плавки металу і виготовлення готової металургійної продукції 
прокату, дроту, листів, труб тощо. У цей цикл має бути вклю-
чена галузева й академічна наука. 

2. Перейти від олігархічно-приватної форми власності у
ГМК до корпоративно-публічної, що дає можливість плідно 
співробітничати і брати участь в управлінні та власності разом 
із приватними власниками також органам управління (держа-
ви, регіонів, місцевих) та працівникам. Не менше 25% голосів 
у наглядових радах акціонерних товариств, Ради директорів 
слід передбачити для цієї категорії акціонерів. 
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3. Відносини між провідними підприємствами ГМК і
державою мають формуватися згідно з принципами державно-
публічного партнерства. При цьому слід відмовитися від піль-
гових тарифів, податків, списання боргів тощо. Доцільно ви-
користовувати довгострокові низько- або безвідсоткові прямі 
кредити НБУ підприємствам ГМК на конкретні інвестиційні 
проекти, науково-дослідні роботи інститутам ГМК та академі-
чним інститутам (під гарантії підприємств ГМК), що забезпе-
чують інноваційний розвиток підприємств ГМК.  

4. Довести обсяги реалізації продукції підприємств ГМК
на внутрішньому ринку не менш як  до 60-70%. При цьому 
внутрішні ціни не можуть бути вищими за ціни на експортова-
ну металопродукцію. Експорт сировини має бути дозволений 
лише при стовідсотковому забезпеченні сировиною вітчизня-
них металургів. 

5. Визнати перспективними напрями формування мета-
лургійних підприємств як  ВІС та МС повного циклу виробни-
цтва металургійної продукції.  

Комплексне вирішення та використання викладених 
пропозицій буде корисним для підвищення ефективності фун-
кціонування ГМК, його інноваційного розвитку. 
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Н.Ю. Брюховецька, д.е.н., 
О.А. Чорна, к.е.н.,  
О.А. Богуцька, к.е.н. 

РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ  
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ КАПІТАЛІЗАЦІЇ  

З УРАХУВАННЯМ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН 1 

У сучасних умовах економіки України, що характеризу-
ється нестійкими тенденціями розвитку та постійними інсти-
туціональними змінами, впливом інтеграційних процесів та 
політичної нестабільності, дестабілізацією економіки на сході 
країни тощо, вагоме місце посідає розвиток підприємств і за-
безпечення їх капіталізації в таких умовах. 

Розвиток підприємств та забезпечення їх капіталізації 
визначаються станом і розвиненістю інституціонального сере-
довища. Ураховуючи той факт, що незалежна Україна є відно-
сно молодою державою, її інституціональне середовище є до-
сить суперечливим і перебуває у стані становлення, постійно 
трансформується під впливом багатьох факторів. 

На розвиток підприємств і бізнесу впливають не тільки 
формальні правила, але і неформальні регулятори, норми ве-
дення бізнесу, що дозволяє власникам підприємств отримува-
ти певні, іноді короткострокові, ефекти та прибутки. Існування 
неформальних правил стримує формування і закріплення пра-
вових ринкових умов і регуляторів ведення бізнесу та нагро-
мадження капіталу, націлених на перспективу. 

1 Дослідження виконано в рамках НДР ІЕП НАН України «Мето-
ди розвитку та забезпечення капіталізації промислових підприємств в 
умовах інституціональних змін» (2012-2015 рр., номер держреєстрації 
0112U006882). 

 Н.Ю. Брюховецька,  
О.А. Чорна,  
О.А. Богуцька, 2014 
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На сьогоднішній день вагомими перешкодами на шляху 
розвитку підприємств є: превалювання інтересів влади над ін-
тересами суспільства; поширення практики нехтування права-
ми економічних агентів; використання владних повноважень 
для одержання надприбутків представниками великого бізне-
су; лобіювання інтересів певних великих господарських струк-
тур тощо. 

У зв’язку з цим необхідне дослідження інституціональ-
них умов і факторів, що впливають на розвиток та забезпечен-
ня підприємств промисловості України в сучасних умовах, ви-
значення концептуальних положень інституціональних змін, 
які відбуваються у промисловому розвитку.   

Дослідження проблем забезпечення капіталізації та 
впливу інституціональних змін на діяльність підприємств ба-
зується на працях вітчизняних і зарубіжних учених.  

Особливості функціонування підприємств з точки зору 
інституціональної економічної теорії розглянуто Т. Вебленом, 
Р. Коузом, Д. Нортом, А. Олейником, В. Дементьєвим, 
В. Вишневським, [1-6] та ін. Дослідження інституціональних 
змін та інституціонального середовища висвітлено в роботах 
Г. Клейнера, В. Вольчика, А. Шаститко, Я. Бережного [7-10]. 
Основні напрями інституціонального аналізу фірм, розуміння 
підприємств як способу координації та місця трансакції дослі-
джено в роботах Г. Саймона, О. Вільямсона, Р. Нурєєва, 
І. Булєєва та ін. В Україні особливості капіталізації з позицій 
інституціоналізму розглянуто І. Булєєвим, Н. Брюховецькою, 
А. Гриценко, А. Чухно [11-18] та ін.  

Результати аналізу наукових розробок свідчать про не-
достатню вирішеність проблеми функціонування українських 
підприємств промисловості в умовах невизначеності та їх ада-
птації до інституціонального середовища. Потребує додатко-
вого дослідження вплив інституціонального середовища, ін-
ституціональних факторів та перетворень на формування ме-
тодів капіталізації промислових підприємств, а також поведін-
ку суб’єктів господарювання. 
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Метою статті є обґрунтування концептуальних поло-
жень розвитку та забезпечення капіталізації промислових під-
приємств з урахуванням інституціональних змін. 

Результати аналізу дозволили виділити ряд проблем, що 
обумовили негативні тенденції та незадовільну ефективність 
промислового виробництва, а саме: 

несприятлива для українських виробників кон’юнктура 
світових товарних ринків, що зумовила слабкий зовнішній по-
пит і зниження цін на основну вітчизняну експортну продук-
цію. Так, низький зовнішній попит призвів до зменшення про-
тягом останніх років обсягів виробництва таких експорто-
орієнтованих галузей економіки, як металургія (на 5,8%), –
машинобудування (на 13,8%), виробництво хімічних речовин 
та хімічної продукції (на 17,5%); 

високі ціни на імпортовану сировину для окремих галу-
зей промисловості. Так, висока ціна на природний газ для 
України знижує конкурентоспроможність хімічної продукції. 
Висока ціна на нафту та імпортне мито, що знижує рентабель-
ність виробництва нафтопродуктів, призводять до скорочення 
виробництва на українських нафтопереробних підприємствах;  

скорочення інвестиційної активності вітчизняних 
суб’єктів господарювання. Наслідком гальмування інвестицій-
них процесів стало зниження попиту на продукцію машинобу-
дування, металургії, будматеріали тощо, що не дозволило 
компенсувати втрати зазначених секторів за рахунок звуження 
зовнішнього попиту; 

скорочення експорту, що відбулося внаслідок цінової 
ситуації на основних експортних ринках, вичерпання наявних 
можливостей постачання на експорт окремих груп товарів, 
проблем з отриманням сировини для виробництва експортова-
ної продукції, а також певних експортних обмежень. 

Станом на кінець 2014 р. індекси промислової продукції, 
що характеризують створений у промисловості обсяг валової 
доданої вартості за факторною вартістю як у цілому по промис-
ловості так і за окремими видами виробництв, мають тенденцію 
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до зниження. Так, індекс промислової продукції у 2010 р. до 
2009 р. становив 111,2%, тоді як у 2014 р. до 2013 р. – 89,9 %. 
Суттєво знизилися індекси в галузі машинобудування: у 2010 р. 
до 2009 р. індекс становив 136,1%, у 2011 р. до 2010 р. – 115,4, у 
2012 р. до 2011 р. – 96,7, у 2013 р. до 2012 р. – 86,4%, а на 
кінець 2014 р. індекс промислової продукції становить 79,4% до 
2013 р., що свідчить про зниження обсягу валової доданої вар-
тості підприємств машинобудування (рис. 1).  

Ураховуючи той факт, що у 2009 р. фінансовий резуль-
тат як за всіма видами діяльності до оподаткування, так і в 
промисловості мав від’ємні значення, відповідно: -45011,3 та 
-4760,7 млн грн, темпи зростання у 2011 р. становили 209,5% 
за всіма видами діяльності та 187,9% у промисловості. 
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Республіки Крим і м. Севастополя. 

Рис. 1. Індекси промислової продукції за окремими видами 
діяльності, % до попереднього року (складено за даними  

Державної служби статистики України [19]) 
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У 2012 та 2013 рр. темпи зростання мають показники нижчі за 
100 та свідчать про зменшення фінансових результатів (у 
2012 р. – 83,4% за всіма видами діяльності, 35,7% у промисло-
вості; у 2013 р. – 22,4% за всіма видами діяльності, 54,06% у 
промисловості). У січні-вересні 2014 р. фінансові результати 
знову показали від’ємні значення як у промисловості 
(-79724,0), так і за всіма видами діяльності (-168026,1 млн 
грн). У цілому за фінансовим результатом діяльності підпри-
ємств промисловості кількість прибуткових і збиткових під-
приємств протягом 2010-2014 рр. має відносну стабільність. 
Разом з тим у 2014 р. кількість підприємств, які одержали при-
буток, знизилась із 62% у 2012 р. до 54%, а кількість збитко-
вих підприємств зросла із 38% у 2012 р. до 46%1.  

Рівень рентабельності операційної діяльності промисло-
вості, який свідчить про загальну ефективність та потенційну 
спроможність підприємств даної галузі збільшувати власний 
капітал, протягом 2012-2014 рр. був практично стабільним та 
становив у січні-вересні 2014 р. 3,3% [21]. Рентабельність опе-
раційної діяльності підприємств переробної промисловості 
перебуває на низькому рівні, коливання  спостерігається в 
межах від 2,8 до 1% [22] за останні 5 років (для порівняння: 
в Росії рентабельність реалізованих товарів та послуг у пере-
робній промисловості становила у 2013 р. близько 11% [23], 
у Білорусі – 9,6% [24]).  

Стан основних засобів у промисловості залишається 
незадовільним, про що свідчить динаміка їх зносу. Так, 
ступінь зносу основних засобів в Україні склав 77,3% у 2013 р. 
(у 2007 р. – 52,6%), у добувній промисловості – 57,1 % 
(у 2007 р. – 49,8 %) [25], показники капітальних інвестицій та-
кож знижуються (рис. 2). 

1 Розраховано за даними Державної служби статистики України 
[20]. 
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території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя. 

Рис. 2. Індекси капітальних інвестицій у промисловості  
(складено за даними Державної служби статистики України 

[26; 27]) 

За продуктивністю праці в промисловості, представле-
ною кількістю валової доданої вартості на одного зайнятого в 
промисловості Україна відстає від показників Китаю, Білорусі, 
Росії, на порядок – від показників країн Європейського Союзу 
(рис. 3). Рівень продуктивності праці в промисловості майже 
не зростає, що відображає стан слабкої модернізації промис-
ловості, впровадження нових технологій та відсутність стиму-
лів у підприємців до нововведень. 

Розрахунки споживання ресурсів у добувній та перероб-
ній промисловості України свідчать про вкрай негативний 
стан використання ресурсів. У добувній промисловості на 
1 грн випуску продукції споживається 70-73 коп. ресурсів у 
2010-2012 рр. У переробній промисловості ситуація ще гірше – 
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Рис. 3. Продуктивність праці у промисловості України  
порівняно з іншими країнами (в постійних цінах 2005 р.) 

 дол. США (складено за даними джерел [24; 28; 29]) 

у ці роки на 1 грн випуску продукції було витрачено 93-94 
коп.1 Така ситуація свідчить про занадто незадовільний стан 
матеріальної бази у промисловості, високе енерго- та матеріа-
лоспоживання. Енергоспоживання в Україні в даний час є од-
ним із найвищих у світі, зокрема порівняно з країнами ЄС во-
но в 4 рази вище. Такі обставини є наслідком використання у 
промисловості застарілих технологій, що споживають у 
4-6 разів більше енергії, ніж аналогічні виробництва західних 
країн. 

Більше половини всіх енергоресурсів у промисловості 
припадає на металургію, яка потребує впровадження енерго-
зберігаючих, сучасних технологій. За 2007-2012 рр. металургі-
єю України було зменшено енергоспоживання з 18,8 до 14,2 
млн [31], однак причиною цього була не модернізація вироб-

1 Розраховано за даними Державної служби статистики [30]. 
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ництва, а різке падіння попиту на світовому ринку, куди екс-
портується близько 70% продукції.  

Отже, на сьогоднішній день потрібна структурна та тех-
нологічна перебудова промисловості відповідно до формуван-
ня високих технологічних укладів із низькою енергоємністю 
промислового виробництва. Суттєвим інструментом підви-
щення енергоефективності у промисловості має стати систем-
на розробка трьох видів енергетичних балансів: основних 
енергопродуктів; зведений енергетичний баланс (тис. т нафто-
вого еквіваленту); зведений енергобаланс у вартісному вимірі. 
Доцільність останнього обумовлюється різними цінами на 
імпортовані та вітчизняні газ і нафту, залежністю промислово-
сті від імпорту енергоносіїв та необхідністю забезпечення 
енергетичної безпеки України. 

Таким чином, можна підбити підсумки сучасного стану 
промисловості в Україні: 

випуск промислової продукції та фінансовий результат 
підприємств промисловості мають тенденцію до зниження;   

зростає кількість збиткових підприємств; 
рівень рентабельності операційної діяльності промисло-

вості є недостатнім – збитковими залишаються такі важливі 
галузі промисловості України, як металургійне виробництво, 
виробництво коксу та продуктів нафтопереробки, виробництво 
хімічних речовин і хімічної продукції, водопостачання; 

показники зносу основних засобів та капітальних інвес-
тицій у промисловості є незадовільними; 

рівень продуктивності праці у промисловості майже не 
зростає, що відображає стан слабкої модернізації промислово-
сті, впровадження нових технологій та відсутність стимулів у 
підприємців до нововведень; 

негативним є стан використання ресурсів у добувній та 
переробній промисловості України, високе енерго- та матеріа-
лоспоживання. 

Україна залишається одним із світових «лідерів» за обся-
гами прихованого відпливу капіталу з країни. Так, за оцінками 
Д. Кера, за обсягами приховано виведеного капіталу Україна 
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посідає 17 місце у світі, втрачаючи щорічно в середньому 
майже 10 млрд дол. Це свідчить про те, що фактична ефектив-
ність ведення бізнесу в Україні є значно вищою за офіційні 
статистичні дані, проте сформована додана вартість не нагро-
маджується в національній економіці, а виводиться до інших 
країн [32, с. 6]. 

Вихід із складної ситуації, в якій перебуває вітчизняна 
промисловість, підвищення ефективності промислового виро-
бництва можливе лише на основі системного вирішення існу-
ючих проблем і суперечностей, побудови нової моделі еконо-
мічного розвитку країни і відповідної промислової політики. У 
цьому сенсі виникає необхідність пошуку нових напрямів і 
парадигм розвитку підприємств в Україні.  

Досвід світових і європейських компаній свідчить про те, 
що позитивна динаміка розвитку, зростання капіталізації є ін-
тегральним критерієм оцінки ефективності роботи господар-
ських структур і сприяє підвищенню ринкової вартості, фінан-
сової стійкості, доходів акціонерів та інвестиційній привабли-
вості. Через зазначені причини метою діяльності бізнес-
структур стає нарощування капіталізації, що потребує визна-
чення методів розвитку та забезпечення цього процесу з ура-
хуванням національних особливостей ведення бізнесу [33]. 

Різноманіття підходів до капіталізації підприємств може 
бути зведене до розуміння її як [34, с. 85]:  

процесу залучення ресурсів у ринковий обіг і створення 
вартості, здатної приносити додаткову вартість;  

переведення частини знову створеної вартості у капітал, 
тобто у вартість, що приносить додаткову вартість;  

оцінки вартості підприємства, бізнесу. 
У сучасних умовах розвиток обумовлюють не тільки 

економічні, але й інші фактори – політична стабільність, роз-
виток науки, культури, розвиненість ринкових інститутів, до-
тримання законодавства тощо. Отже, важливим є врахування 
зміни впливу інституціонального середовища на розвиток під-
приємств промисловості та забезпечення їх капіталізації, оскі-
льки вони сприяють забезпеченню умов господарювання. 
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Інституціональне середовище слід розуміти як сукуп-
ність основних політичних, соціальних і юридичних правил, 
формальних норм і неформальних обмежень, що утворюють 
базис для виробництва, обміну, розподілу та споживання [35, 
с. 5; 9, с. 201-202; 6, с. 85; 36, с. 97]. Воно охоплює всі сфери 
суспільного життя – економічну, науково-технічну, інновацій-
ну, соціальну та інші, створює фундамент розвитку економіки 
та суспільства. Інституціональне середовище є сукупністю 
стійких формальних і неформальних норм (інститутів), обме-
жень, що існують у суспільстві (формальні – Конституція, за-
кони, укази, нормативні акти  та ін.; неформальні – культура, 
звичаї, традиції, менталітет, інститут корупції тощо; інші рам-
ки поведінки). Засновник інституціоналізму Т. Веблен 
[1, c. 201] зазначав, що розвиток інститутів є розвитком суспі-
льства. Отже, спільна діяльність людей упорядкована зовніш-
німи нормами чи інститутами, які постійно змінюються.  

В економічній енциклопедії [37, с. 659] зазначено, що ін-
ституціональні зміни – це безперервний процес кількісно-
якісних і сутнісних змін та перетворень різних соціальних та 
економічних інститутів. До таких інститутів належать конку-
ренція, монополії, держава, профспілки, податки, стійкий спо-
сіб мислення, юридичні норми, правила, постанови, права 
окремих соціальних верств і груп, система відносин між гос-
подарюючими суб’єктами та ін. 

Зміна інститутів є основою інституціональних змін, 
функціонування підприємств, формування мотивації до розви-
тку та забезпечення капіталізації. Необхідність зміни форма-
льних і неформальних норм і правил, які не відповідають су-
часним суспільним відносинам та відносинам суб’єктів госпо-
дарювання, обумовлена тим, що проблеми, пов’язані з ними, 
можуть не тільки ускладнюватися, але і виходити за правові 
рамки, створюючи неформальні правила, які виражають інте-
реси окремих груп. Саме зміна та закріплення  формальних 
правил і норм сприяє легалізації процедур, необхідних для ро-
звитку підприємств, зміни економічних, соціальних та інших 
відносин, створення основи для взаємодії економічних агентів. 
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Серед головних напрямів взаємозалежності інститутів й 
економічного розвитку виділяють такі [8, с. 38]:  

ефективні (якісні, розвинені) інститути є основною при-
чиною успішного економічного розвитку (Acemoglu, Johnson 
and Robinson, 2005; Acemoglu and Robinson, 2012);  

згідно з альтернативною точкою зору, хороші (ефектив-
ні) інститути виникають тільки в суспільствах, які досягли 
певного рівня добробуту, що проявляється в достатньому на-
копиченні людського капіталу (Glaeser, La Porta, Lopez-de-
Silanes and Shleifer, 2004). 

Найважливішими інституціональними загрозами функ-
ціонування підприємств на сьогоднішній день в Україні нау-
ковці Національного інституту стратегічних досліджень вва-
жають процедурну переобтяженість економічної діяльності 
(інституції), ресурсоємність організації підприємства (транс-
формаційні видатки), стійкість тіньових механізмів (трансак-
ційні видатки). Подолання даних перешкод потребує 
розв’язання інституціональних проблем в економіці України, 
що включають комплекс інституціональних загроз, ризиків та 
інерційних тенденцій у розвитку економіки [10, с. 28, 44-48]: 

міжособистісний характер підприємницьких зв’язків 
(контрактів); 

регуляторна переобтяженість ведення господарської дія-
льності; 

дискримінація в економічній діяльності як основа конку-
ренції на внутрішньому ринку. 

Російські науковці В. Вольчик і В. Кот справедливо від-
значають, що «поскольку институты можно считать сходными 
по своей природе с физическими технологиями, следователь-
но, они могут быть идентифицированы как социальные техно-
логии» [8, с. 40]. 

Таким чином, фактори інституціональних змін вплива-
ють не тільки на розвиток економіки, але і на забезпечення 
довгострокового розвитку і капіталізації підприємств за раху-
нок створення відповідних умов. Тому розвиток вітчизняних 
підприємств промисловості має ґрунтуватися не лише на ши-
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рокому застосуванні нових технологій, інновацій, знань, раці-
ональному використанні ресурсів, але і на врахуванні інститу-
ціональних факторів, формуванні нового сприятливого інсти-
туціонального середовища, використанні всієї сукупності 
суб’єктів та умов, здатних забезпечувати довгострокове зрос-
тання. 

Г. Клейнер виділяє три аспекти ролі підприємства в ін-
ституціональному процесі [7]:  

роль генератора і розповсюджувача виробничих інсти-
тутів й угод. Полягає в тому, що діяльність підприємств сама 
по собі породжує такі необхідні для повноцінності інституціо-
нальної структури економіки бінарні та групові відносини, як 
відносини «принципал – агент», «працедавець – працівник», 
«працівник – колектив», «працівник – працівник», «постачаль-
ник – покупець», «представник постачальника – представник 
покупця» і багато інших, зокрема, різноманітні спеціалізовані 
ергономічні й технологічні інститути. Ці інститути розпов-
сюджуються на інші організації як у результаті кадрової міг-
рації, так і внаслідок обміну інформацією та когнітивної ді-
яльності підприємств; 

роль інкубатора інститутів. Соціально-економічні 
інститути, як і інші утворення соціально-економічного харак-
теру, мають життєві цикли з характерними стадіями заро-
дження, розвитку, стагнації, ослаблення та зникнення (ліквіда-
ції). Перебіг і зміна стадій цих циклів залежать від різних при-
чин. Проте для стадії початкового розвитку інститутів харак-
терний особливий «експериментально-модельний» етап, який 
відображає процес розгортання інституту у відносно малому 
соціальному обсязі. Для переважної більшості інститутів та-
кими сферами експериментального розвитку є сім'я і підпри-
ємство як базисні форми організації спільного функціонування 
індивідів. Соціальні норми отримують повноцінні «права» ін-
ститутів тільки тоді, коли вони проходять успішну апробацію 
на рівні сім'ї, а соціально-економічні – на рівні підприємств; 

роль індивідуального інституціонального інтегратора 
(йдеться про залучення індивідів до складу носія даної норми). 

30 



Роль підприємства як організації, що інтегрує індивіда в інсти-
туціональні відносини, обумовлена тим, що саме в процесі ро-
боти на підприємстві, колективної цілеспрямованої діяльності 
індивід проходить ряд необхідних ступенів у соціальному роз-
витку, перш за все – соціалізації та інституціоналізації. Остан-
нє дозволяє працівникові увійти до співтовариства носіїв різ-
них інститутів, що функціонують у рамках підприємства. Ро-
бота на підприємстві формує основи поведінки особи у вироб-
ничій структурі, тому підприємство виступає «інститутом ін-
ституціоналізації» працівника. 

Отже, підприємство в інституціональному процесі віді-
грає роль генератора і розповсюджувача виробничих інститу-
тів, інкубатора інститутів та індивідуального інституціональ-
ного інтегратора, що потребує при забезпеченні капіталізації 
підприємств використання відповідних механізмів, методів й 
інструментів управління. 

Управління розвитком і капіталізацією підприємств має 
здійснюватися в рамках цілеспрямованої програми дій, роз-
рахованої на перспективу, – концепції управління. Розробле-
на концепція управління капіталізацією та стабілізацією еко-
номічної діяльності промислових підприємств (рис. 4) міс-
тить формулювання цілей, принципів, функцій, механізмів, 
методів, інструментів досягнення цілей, результат, суб'єкти, 
об'єкти управління. Відмітною особливістю даної концепції є 
те, що в ній виявлено державні та суспільні бар'єри на шляху 
забезпечення капіталізації, обґрунтовано перелік ініціаторів 
капіталізації – осіб, зацікавлених у збільшенні ринкової ціни 
підприємства і підвищенні його конкурентоспроможності 
[16, с. 220]. 

Таким чином, необхідність використання концептуаль-
них основ розвитку та забезпечення капіталізації підприємств 
з урахуванням інституціональних змін для розвитку промис-
ловості в Україні на сьогодні вже назріла і тому є об'єктивні 
причини:  
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скорочення випуску промислової продукції та фінансо-
вого результату підприємств; 

зростання кількості збиткових підприємств;  
знос основних засобів промисловості понад 50%; 
низький рівень капітальних інвестицій; 
недостатній рівень продуктивності праці; 
слабка модернізація промисловості та відсутність стиму-

лів у підприємців до нововведень; 
високе енерго- та матеріалоспоживання; 
прихований відплив капіталів із країни.  
Кожне окреме підприємство відповідно до галузі, життє-

вого циклу, зовнішніх і внутрішніх чинників та властивостей 
підприємства як системи повинне вибрати свій власний на-
прям розвитку та забезпечення капіталізації. Серед методів 
розвитку та забезпечення капіталізації слід виділити: 

методи законодавчого й адміністративного управління та 
регулювання капіталізації і соціалізації підприємств;  

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

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

формування та використання інтелектуального, людсь-
кого, соціального капіталу підприємств;  

соціальну політику та соціальну відповідальність бізне-
су; мотивацію праці власників, менеджменту та працівників. 

Використання концептуальних положень щодо управ-
ління капіталізацією та стабілізацією економічної діяльності 
промислових підприємств в умовах змін інституціонального 
середовища, що включають механізм, методи й інструменти 
управління, сприятиме розвитку підприємств в умовах неви-
значеності, нестабільного політичного стану, кризового стану 
економіки України тощо. 
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Ю.З. Драчук, д.е.н., 
І.М. Кочешкова, 
Н.В. Трушкіна  

ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ:  
ДОЦІЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ ІНСТИТУЦІЇ 

ІННОВАЦІЙ1  

Стійкого соціально-економічного розвитку держави, як 
свідчить досвід розвинених зарубіжних країн, можна досягати 
тільки на інноваційній основі за рахунок активного викорис-
тання сучасних наукових розробок. Але, на жаль, в Україні 
досі не сформовано цілісної національної інноваційної систе-
ми, яка б забезпечувала стабільний інноваційний розвиток у 
будь-якій галузі промисловості. Вступ до Світової організації 
торгівлі, а наразі й підписання Угоди про асоціацію України з 
Європейським Союзом передбачає суттєве прискорення інно-
ваційних процесів, спрямованих на зростання випуску й реалі-
зації нової конкурентоспроможної продукції, розширення ви-
робничої діяльності та вихід на світові ринки, зокрема для ву-
гільної галузі – науково-технічне співробітництво та обмін ін-
формацією з метою розвитку та удосконалення технологій у 
сфері вловлювання та зберігання вуглецю, впровадження 
ефективних та «чистих» технологій видобування вугілля. 

Але реалізація інноваційного розвитку вугільної галузі 
унеможливлюється через відсутність: державного фінансуван-
ня та ефективних механізмів залучення коштів приватних ін-
весторів; організаційної та фінансової підтримки інноваційних 
підприємств; ефективної системи контролю за інноваційною 

1 Дослідження виконано в рамках науково-дослідної роботи Ін-
ституту економіки промисловості НАН України «Розвиток інститу-
ціонального середовища промислового виробництва з урахуванням га-
лузевої специфіки» (номер держреєстрації 0113U004371). 
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діяльністю, тобто через відсутність інституційного забезпе-
чення інноваційного розвитку вугільної промисловості. Тому 
пошук шляхів ефективного інституціонального забезпечення 
інноваційного розвитку вугільної галузі є надзвичайно актуа-
льним й своєчасним завданням. 

Питанням інноваційного розвитку та інституціональних 
змін у різних галузях промисловості та економіки країни в ці-
лому приділяють значну увагу науковці різних шкіл, серед 
яких слід відзначити О. Амошу, І. Булєєва, В. Вишневського, 
В. Волошина, В. Дементьєва, О. Катигробову, В. Козюка, 
Ю. Лопатинського, В. Ляшенка, О. Пєстову, Ю. Шкворця, 
А. Чухна [1-13] та багатьох інших. Певні напрацювання сто-
совно інноваційного розвитку та інституціонального забезпе-
чення такого розвитку вугільної галузі є в роботах І. Долі, 
А. Заречнєва, Н. Кокори, Ю. Макогона, Л. Рассуждай, 
І. Фесенко [14-18].  

У вугільній галузі певною мірою відбувається трансфор-
мація відносин власності на основі приватизації державних 
підприємств, створення інтегрованих структур [19], але потре-
бують вирішення такі інституціональні питання, як: зміна ор-
ганізаційних методів дії на галузеву реструктуризацію і соціа-
льно-економічний розвиток шахтарських регіонів, перехід до 
ринкового регулювання на основі принципів ефективності ви-
робництва, соціального захисту населення, зміна системи ре-
гулювання соціально-трудових відносин на основі системи до-
говірних положень [20-22]. Також залишаються невирішеними 
питання структурних змін: технічного переоснащення вироб-
ництва, заміни фізично і морально застарілих основних фон-
дів, екологізації виробництва, переходу на прогресивні ре-
сурсо- й енергозберігаючі технології, зниження негативного 
техногенного впливу на середовище вугільних підприємств, у 
першу чергу шахт, які перебувають у стадії ліквідації [23]. 
Тобто активізація інноваційної діяльності потребує пошуку 
нових підходів до організації взаємовідносин між усіма учас-
никами інноваційного процесу, закріплення певних функцій за 
відповідними органами управління.  
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Метою даної статті є обґрунтування доцільності ство-
рення інституції інновацій у вугільній промисловості, що має 
забезпечити формування інституціонального середовища, яке 
б пов’язало всіх учасників інноваційного процесу при ство-
ренні галузевої інноваційної інфраструктури. 

В Україні дотепер відсутні масштабні інституціональні 
інновації, які б держава здійснювала, бо перехід до ринку поки 
що означає тільки лібералізацію цін і введення приватної вла-
сності на виробничі активи (засоби виробництва). Але реальне 
введення лібералізації цін сталося задовго до прийняття відпо-
відного нормативного документа, який би формалізував, до-
зволив робити без обіцянки покарання те, що фактично вже 
декілька років було нормальною практикою для вугледобув-
них підприємств. Це й договірні ціни, й функціонування чор-
ного ринку вугілля тощо. Щодо введення приватної власності, 
то слід відмітити, що фактично приватизація знову-таки стає 
не більше ніж формалізацією фактичного розподілу правомоч-
ності власності, що виник ще в дореформені часи [24; 25]. 

Якщо розглядати інституціональні зміни на основі зага-
льного поняття життєвого циклу будь-якої системи, то для 
України це означає, що країна пройшла фазу відмирання, зни-
кнення старих інститутів, яка одночасно й паралельно є також 
і фазою виникнення нових інститутів і знаходиться у фазі  ін-
ституціонального проектування. Надалі на етапі імплантації 
нових інститутів важливо буде виділити два принципово різ-
них механізми: державний примус до використання, що при-
пускає вибір нового інституту через механізм політичного ри-
нку і добровільне прийняття вугледобувними підприємствами 
нових правил через механізм ринку інститутів, який ще необ-
хідно створити. 

Треба визнати, що в країні в цілому та у вугільній галузі 
зокрема склався і функціонує, тобто перебуває у стані рівнова-
ги, ринок різнотипних інститутів обміну: невелика частка ци-
вілізованого ринку (з державним гарантом правомочності вла-
сності та їх змін), тоді як переважна його частина розподілена 
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між приватними клановими угодами й одержавленими клано-
вими угодами (з державним гарантом, що діє вибірково, тобто 
не на основі закону, а на основі окремих рішень, що прийма-
ються представниками виконавчої влади). 

У вугільній промисловості наразі переглядаються кодек-
си і стандарти видобутку корисних копалин, які стосуються 
всіх аспектів видобутку вугілля: від геологорозвідки до за-
криття підприємства і врегулювання питань на подальшому 
етапі. Але потребують вирішення питання видачі ліцензій на 
видобуток з чітко зумовленими вимогами відносно подання 
даних і звітності суб’єктами, що господарюють, забезпечення 
повної відкритості на цьому та всіх подальших етапах функці-
онування вугільних підприємств. 

На жаль, вводити нові правила господарювання, які пот-
рібні для ефективного функціонування вугледобувних підпри-
ємств, буде вельми складно, бо переважна більшість керівни-
ків цих підприємств отримує вигоди саме за рахунок діючих 
нині кланових або одержавлених угод. 

Вугільна галузь потребує технічного переоснащення ву-
гледобувного виробництва на інноваційній основі, впрова-
дження готових новітніх технологій з видобутку вугілля, роз-
робки та впровадження системи заходів збагачення вугілля, 
сертифікації продукції, впровадження на підприємствах між-
народної системи забезпечення якості ISO 9000, контролю і 
моніторингу стану якості вугільної продукції.  

Інноваційний шлях розвитку, визнаний основним у су-
часних економічних умовах, потребує пошуку нових підходів 
до реалізації науково-технічного потенціалу промисловості, в 
тому числі й у вугільній галузі, де вирішення питань залежить 
від можливості та вміння використовувати сучасні фінансові 
інструменти та механізми для залучення в галузь позабюджет-
них інвестицій:  

інфраструктуру управління інноваційною діяльністю; 
зацікавленість керівників вугільних підприємств у впро-

вадженні результатів наукових досліджень;  
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наявність системи трансферту технологій у вугільне ви-
робництво, у тому числі при взаємодії науки та бізнесу і якіс-
ній підготовці інноваційних проектів для представлення вен-
чурному інвестору;  

наявну законодавчу і нормативну бази, що регулюють 
інноваційну діяльність у галузі; 

економічну стійкість вугільних підприємств при зни-
женні їх опору негативному впливу чинників зовнішнього се-
редовища;  

наявність часового лагу між упровадженням інновацій-
ної технології у вугільне виробництво та віддачею від упрова-
дження. 

Не можна не погодитися з тим, що для реалізації страте-
гічних напрямів інноваційного розвитку вугільної галузі Укра-
їни в зазначених площинах необхідно побудувати досконалий 
механізм державної політики інноваційного  розвитку [26]. 

Основою механізму інноваційного розвитку вугільної 
галузі може стати модель інституції інновацій, що є поєднан-
ням двох існуючих економіко-соціальних інституцій: вугледо-
бувного комплексу й інноваційно-венчурного бізнесу, які до-
зволять при переході галузі на інноваційний шлях розвитку 
забезпечити взаємодію між органами державної та місцевої 
влади, підприємствами вугледобувного комплексу і організа-
ціями науково-технічної сфери на користь прискореному ви-
користанню досягнень науки і технологій. При цьому до еко-
номічних суб’єктів, з точки зору інституціонального підходу, 
належать: 

добувні підприємства – з видобутку вугілля (викорис-
танню газу метану); 

інвестори – з вкладання інвестицій в об’єкти видобуван-
ня вугілля; 

державні органи влади, що виступають гарантом вико-
нання зобов’язань між учасниками вугледобувного комплексу, 
створюють умови для розвитку інноваційної складової, здійс-
нюють контроль за виконанням норм і правил, залучають до 
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розробки програми інноваційного розвитку галузі групи фахі-
вців із числа соціологів, геологів, екології та ботаніки, громад 
шахтарських міст, колективів вугільних підприємств, місцевих 
підприємців; 

наукові установи – із здійснення науково-дослідної дія-
льності, виконання замовлення на розробку й удосконалення 
вже існуючих технологій, засобів виробництва тощо; 

інноватори – із числа індивідуальних учасників іннова-
ційного процесу, які мають певні навики, самостійно розроб-
ляють інноваційні проекти та в змозі реалізовувати свої інно-
ваційні ідеї (для прикладу, щодо утилізації породних відвалів 
та видобування рідкоземельних елементів);  

споживачі, що діють виходячи з функції споживчої ко-
рисності, вибираючи більш якісну або дешевшу вугільну про-
дукцію із запропонованої на вугільному ринку (див. рисунок).  

 

 

Рисунок. Схема взаємодії економічних суб’єктів 
з інституцією інновацій 
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Інституцію інновацій доцільно створити на базі ДП «На-
уково-технічний центр «Вуглеінновація», що є базовою орга-
нізацією з виконання, координації, експертизи і впровадження 
науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних 
робіт, замовником яких є Міненерговугілля України. При цьо-
му слід визначити відповідальних за зв’язки з державними ор-
ганами влади й відповідальних за зв’язки з конкретними еко-
номічними суб’єктами інституції інновацій. Для розробки про-
грами інноваційного розвитку вугільної галузі, а надалі конк-
ретних інноваційно-інвестиційних проектів слід залучати на 
договірній основі не тільки галузеві наукові установи, а й 
юристів, соціологів, геологів та екологів з метою унеможлив-
лення негативних наслідків. Інституція інновацій повинна ор-
ганізувати обговорення конкретного інноваційно-інвести-
ційного проекту з місцевими органами влади, керівництвом і 
колективом шахт, профспілками, місцевими підприємцями та, 
власне, громадами міста відносно розробки програми враху-
вання місцевих відмінностей і можливої диверсифікації еко-
номічної діяльності підприємства, визначити, хто і в який спо-
сіб буде здійснювати постійний моніторинг виконання цих 
проектів та періодичність ознайомлення з його результатами 
суспільства. З метою забезпечення транспарентності роботи 
галузі слід запровадити подання вугільними підприємствами 
звітності GRI (Global Reporting Initiative) – Міжнародного ста-
ндарту звітності у сфері сталого розвитку – рівня А+ [27] або 
хоча б постійний моніторинг не тільки виконання інноваційно-
інвестиційного проекту по кожному конкретному підприєм-
ству, а взагалі його діяльності. 

Інституція інновацій повинна разом із місцевими орга-
нами влади вирішити питання можливого відновлення роботи 
окремих підприємств, які були містоутворюючими, тобто ви-
ведення їх із переліку підприємств, що ліквідуються, рефор-
мування або навіть відродження соціальної інфраструктури 
шахтарських містечок, особливо монофункціональних. 

Основним завданням інституції інновацій у вугільній га-
лузі є контроль за дотриманням правил і норм, що діють у вуг-
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ледобувному комплексі, усіма економічними суб’єктами. За-
вдяки інституції інновацій у вугільній галузі має сформуватися 
інституціональне середовище, яке б пов’язало всіх учасників 
інноваційного процесу при створенні галузевої інноваційної 
інфраструктури. 

Галузева інноваційна інфраструктура, яка буде створена, 
повинна включати: центри трансферу технологій, бізнес-
інкубатори, технопарки, мережу галузевих коучинг-центрів, 
електронну венчурну ярмарку. 

З метою ефективного функціонування центрів трансферу 
технологій, бізнес-інкубаторів, технопарків, галузевих коу-
чинг-центрів у перші роки їх діяльності державі слід створити 
пільговий режим (преференційний), що використовується 
у країнах світу для інноваційних структур: нові підприємства, 
що виникають у складі відповідних структур, звільняються від 
сплати реєстраційного податку; підприємства, що вже функці-
онують, у перші два-три роки діяльності звільняються від 
сплати податку на прибуток, а надалі виплачують його за зме-
ншеними на 50% ставками; кошти, що направляються підпри-
ємствами на розвиток відповідних структур, виключаються з 
оподаткованого прибутку; підприємства, що входять до складу 
технопарку або є клієнтами або орендаторами бізнес-
інкубатору, звільняються від сплати земельного податку та 
податку на майно. 

Забезпечення в галузі умов щодо функціонування меха-
нізмів фінансування інновацій має здійснюватися галузевими 
органами державної влади на основі розробки прогресивного 
законодавства, створення фондів підтримки інновацій. Необ-
хідне подальше формування законодавчої і нормативної бази, 
що забезпечить захист прав інвесторів, вдосконалення подат-
кової бази, залучення заощаджень населення до інвестиційної 
сфери, приплив іноземного капіталу. 

Джерелами фінансування інноваційної інфраструктури 
можуть бути: внески учасників; державні кошти, але за умови 
виконання державного замовлення; банківські кредити; інозе-
мні та внутрішні інвестиції; цінні папери, які можуть бути ви-
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пущені в обіг, і власне прибуток самої інноваційної інфра-
структури.  

Створення інституції інновацій у галузі дозволить збіль-
шити економічну ефективність взаємодії учасників галузі, 
сформувати стратегічні перспективи розвитку вугільних під-
приємств і всієї галузі в цілому, знизити рівень трансакційних 
витрат. При цьому інституція інновацій може координувати 
впровадження механізму розвитку вугільних підприємств на 
засадах державно-приватного партнерства як сукупності скоо-
рдинованих інвестиційних важелів впливу на процеси управ-
ління діяльністю підприємства в забезпеченні підвищення рів-
ня їх інвестиційної привабливості. Загальновідомо, що держа-
вно-приватне партнерство (ДПП) є ефективним у випадку, де 
потребується реконструкція (оновлення) і для яких ДПП буде 
ефективним засобом «відновлення» з можливістю розподілити 
всі ризики високої вартості проекту та тривалого терміну 
окупності між державним і приватним секторами, а технології 
та інші аспекти модернізованого сектору не підлягають різким 
змінам.  

Міжнародний досвід свідчить, що при реалізації програм 
ДПП уряди більшості країн створюють спеціальний орган для 
координації дій численних державних структур, які беруть 
участь у підготовці інноваційних проектів та прийнятті рішень 
з їх реалізації. У вугільній галузі доцільним є ці функції покла-
сти на інституцію інновацій з урахуванням рекомендацій: 

застосовувати механізми ДПП у рамках здійсненої ін-
фраструктурної політики з прагматичних позицій;  

формувати портфель інноваційних проектів із встанов-
ленням черговості їх реалізації виходячи з галузевих пріорите-
тів та можливостей бюджету;  

нарощувати власний потенціал управління фінансами і 
підвищення ефективності адміністрування в керівництві робо-
тою приватних підрядників при виконанні договірних зо-
бов’язань;  

вести справи ДПП на підставі чітких правил і з прове-
денням відкритих конкурсів [28]. 
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Слід зазначити, що держава в умовах трансформаційного 
розвитку виступає, з одного боку, інститутом підтримки інно-
вацій, а з іншого – безпосередньо новатором, оскільки сама 
здійснює інституціональні інновації, без яких взагалі немож-
ливо уявити інноваційний розвиток. Однак, держава може ви-
конувати ці функції тільки за умови довіри до своїх дій з боку 
економічних суб’єктів. Зростання недовіри до держави, у тому 
числі до її реформаторських функцій у сфері формальних і не-
формальних правил, посилює невизначеність очікувань з при-
воду змін інституціонального середовища, економічної полі-
тики і не сприяє формуванню довготривалих стійких економі-
чних зв’язків між суб’єктами та негативно відображається на 
показниках інноваційного розвитку і економічного зростання 
як окремої галузі, так й країни в цілому. 

Тому держава повинна створити пільгові умови для роз-
робки нових технологій і конкурентоспроможної вітчизняної 
гірничодобувної техніки, удосконалення нормативного та ін-
формаційного забезпечення інноваційного розвитку вугільної 
галузі, забезпечити наукове супроводження всіх технологічних 
процесів за рахунок його стимулювання, підвищення потенці-
алу науково-технічної та інноваційної діяльності через удо-
сконалення законодавчої бази щодо інтелектуальної власності 
та цільових державних програм та фінансування пріоритетних 
напрямів з інноваційного розвитку вугільної галузі, в тому 
числі заходів щодо забезпечення соціального захисту дослід-
ників. 

Висновки. Ураховуючи існуючий стан вугільної галузі та 
необхідність дійсного її реформування на інноваційній основі, 
слід нормативно-правовим чином забезпечити створення ін-
ституції інновацій, до завдань якого входитиме: 

контроль за дотриманням правил і норм, що діють у вуг-
ледобувному комплексі, усіма економічними суб’єктами;  

створення груп високого рівня для розробки програми 
інноваційного розвитку вугільної галузі, а надалі конкретних 
інноваційно-інвестиційних проектів; 

забезпечення транспарентності роботи галузі в цілому та 
кожного окремого вугледобувного підприємства зокрема. 
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Для того щоб сформувати засади ефективного інституці-
онального забезпечення інноваційного розвитку вугільної га-
лузі, слід визначитись із чинниками державного регулюван-
ня такого її розвитку з урахуванням необхідних ринкових 
змін в економіці України, що потребує певних досліджень у 
цьому напрямі. 
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ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ  
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

Необхідність активізації інноваційної діяльності проми-
слових підприємств України пов'язана із зростанням євроінте-
граційних прагнень у зв'язку із приєднанням до Світової орга-
нізації торгівлі, що потребує підвищення конкурентоспромож-
ності вітчизняної продукції. Спостережуване підвищення ін-
новаційної активності промислових підприємств переважно 
пов'язане зі зміною технологій і закупівлею нового обладнан-
ня. Продуктові інновації впроваджуються на досить низькому 
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рівні, що значною мірою обумовлено існуючою на ринку праці 
проблемою дефіциту кваліфікованого персоналу у промисло-
вості. Це викликано невідповідністю обсягів і якості підготов-
ки персоналу професійно-технічними навчальними закладами, 
а також зниженням чисельності персоналу наукових організа-
цій і кількості фахівців, які виконують наукові та науково-
технічні роботи, що підвищує вимоги до персоналу підпри-
ємств при розробці та здійсненні інновацій. При цьому недо-
статня мотивація персоналу до розвитку і нововведень є одні-
єю із причин його низької інноваційної активності. 

Цінність поняття «людський капітал» пояснюється таки-
ми причинами: у концепції людського капіталу людина роз-
глядається в єдності економічного, соціального й індивідуаль-
ного аспектів; у понятті «людський капітал» комплексно ви-
вчаються три групи рис і здібностей, які характеризують лю-
дину в процесі трудової діяльності (фізичні, інтелектуальні та 
психологічні); погляд на людське здоров'я, знання та здібності 
як на капітал, який приносить прибуток, сприяє необхідності 
інвестицій у людину за різними напрямами і на всіх рівнях; 
поняття «людський капітал» характеризує вільну особистість, 
яка є рівноправним  учасником на ринку праці. 

Концептуальні основи теорії людського капіталу закла-
дені такими зарубіжними вченими, як: Л. Туроу [5], Г. Беккер 
[6], Т. Шульц [7], Г. Боуєн [10]. Теоретичні та практичні аспе-
кти формалізації людського капіталу як невід’ємної частини 
нематеріальних ресурсів в умовах інноваційного розвитку 
знайшли відображення в роботах вітчизняних і зарубіжних 
учених: О. Грішнової [3], Р. Капелюшнікова [9], Роберта 
С. Каплана, Д. Нортона [1], П. Друкера [13] та багатьох інших. 

У науці існують підходи до управління окремими елеме-
нтами людського капіталу в умовах інноваційного розвитку. 
Це не дозволяє здійснювати комплексне регулювання складо-
вих людського капіталу для ефективного освоєння та реаліза-
ції нововведень. 

Саме тому деякі питання, пов'язані з формалізацією та 
управлінням людським капіталом промислових підприємств, 
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залишаються невирішеними і потребують подальших науко-
вих досліджень. 

Мета статті полягає у визначенні сутності людського 
капіталу на основі узагальнення теоретичних та практичних 
підходів і його формалізації в умовах інноваційного розвитку. 

Стрімке зростання значимості нематеріальних активів з 
кінця минулого століття і до наших днів обумовлене насампе-
ред змінами на сучасних ринках, пов'язаних із глобалізацією 
економіки, підвищенням динамічності попиту, індивідуаліза-
цією споживання та, як наслідок, зростанням попиту на інно-
ваційні продукти і послуги. У результаті основними чинника-
ми виробництва в сучасній економіці стають інформація та 
знання, а найвищої цінності набувають активи, що мають інте-
лектуальну основу. 

Інвестиції в нематеріальні активи стали переважати над 
інвестиціями в матеріальні й робиться акцент на те, що нема-
теріальні активи є найбільш важливим джерелом стійкого 
створення вартості підприємства. Дослідження зарубіжних 
[1, с. 15] і вітчизняних авторів [2, с. 150] показало, що 40% ри-
нкової вартості компанії не відображаються в балансах. При 
цьому для підприємств високотехнологічних галузей ця цифра 
сягає 50% і більше. 

На сучасному етапі розвитку економіки людський капі-
тал, як основний елемент нематеріальних активів,  вважається 
одним із головних складових стратегії соціального розвитку й 
економічного зростання. У розвинених країнах значення люд-
ського капіталу як одного з найбільш важливих чинників фор-
мування нового якісного рівня суспільства й економіки зрос-
тає з посиленням впливу рівня освіти на ці процеси. Вибір 
пріоритетів розвитку національної освіти та професійної під-
готовки, нарощування інвестицій у персонал забезпечить вихід 
нашої країни на передові позиції у світовій економіці [3, c. 93]. 
За даними Держкомстату України, щорічно опановують нові 
професії безпосередньо на виробництві більше 300 тис. чол., 
що значно більше випуску кваліфікованого персоналу профе-
сійно-технічними навчальними закладами. При цьому щорічно 
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підвищує кваліфікацію на виробництві більш 1 млн чол. Така 
ситуація пов'язана не тільки з невідповідністю обсягів і напря-
мків підготовки персоналу професійно-технічними навчаль-
ними закладами потребам роботодавців, а насамперед з тим, 
що стрімкий розвиток науки і техніки вимагає від учасників 
трудових процесів постійного відновлення знань, умінь і нави-
чок, а також з тим, що підготовка кадрів у професійно-
технічних навчальних закладах здійснюється зараз за 500 про-
фесіями, у той час, коли на виробництві їх використовується 
більше 5 тис. [4, с. 26]. Найбільш ефективно підвищують ква-
ліфікацію працівники промислових підприємств, але сама пе-
ріодичність підвищення кваліфікації значно нижче норматив-
ної порівняно із країнами Європейського Союзу. Рівень квалі-
фікації значної кількості персоналу в нашій країні не відпові-
дає потребам сучасного виробництва, а система підвищення 
кваліфікації та освіти персоналу потребує подальшого розвит-
ку й удосконалення на основі досвіду зарубіжних країн  
[4, с. 27].  

Таким чином, тенденції ринку праці впливають на інно-
ваційну діяльність підприємств, і навпаки. Практика показує, 
що активізація інноваційної діяльності формує потреби у ква-
ліфікованому персоналі, а зменшення чисельності науково-
дослідного конструкторсько-технологічного персоналу нега-
тивно позначається на інноваційному розвитку підприємств. 
Незважаючи на дисбаланс попиту та пропозиції на ринку пра-
ці, по промисловості в цілому спостерігається активізація 
освоєння інноваційної продукції в 2010 р. У 2011 р. питома 
вага інноваційних підприємств збільшилася на 0,8% порівняно 
з 2010 р., що пов'язано з упровадженням нових технологічних 
процесів і техніки.  

Одним із чинників, що вплинули на збільшення кількості 
продуктових інновацій, є стратегічна відповідність створення 
вартості з нематеріальних активів. На рис. 1 відображено про-
цес створення вартості з нематеріальних активів в умовах ін-
новаційного розвитку. 
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Рис. 1. Процес створення вартості з нематеріальних активів 
в умовах інноваційного розвитку [авторська розробка] 

Особливе місце серед трьох видів нематеріальних акти-
вів посідає людський капітал.  

Визначень поняття «людський капітал» багато. Наведемо 
деякі з них. 

У трактуванні Л. Туроу людський капітал являє собою 
«продуктивні здатності, обдарованість і знання» [5, с. 15]. 
Г. Беккер дає інше визначення цього поняття: «людський капі-
тал формується за рахунок інвестицій у людину, серед яких 
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можна назвати навчання, підготовку на виробництві, витрати 
на охорону здоров'я, міграцію й пошуки інформації про ціни й 
доходи» [6, с. 5]. 

В одному напрямі дають визначення людського капіталу 
Т. Шульц: це розвиток знань і здібностей унаслідок «шкільної 
освіти, навчання на робочому місці, зміцнення здоров'я та зро-
стаючого запасу економічної інформації» [7, с. 64-65] і 
Є. Долан та Д. Ліндсей: людський капітал – це форма розумо-
вих здібностей, які здобуваються внаслідок «...формального 
навчання, освіти або на основі практичного досвіду» [8, 
с. 256]. 

Ці визначення людського капіталу мають подібність із 
визначеннями трудового потенціалу. Але в наступних визна-
ченнях розкривається основне призначення людського капіта-
лу – виробляти товари і послуги, приносити прибуток, вигоду. 

Так, Р. Капелюшніков розглядає людський капітал як 
«запас знань, здібностей і мотивацій, які є в будь-якого… і 
…становлять капітал, оскільки формування їх потребує відво-
лікання коштів за рахунок поточного споживання, але при 
цьому вони стають джерелом підвищення продуктивності й 
заробітків у майбутньому» [9, с. 4]. 

У Г. Боуена людський капітал «складається з набутих 
знань, звичок, мотивації та енергії, якими наділені людські іс-
тоти і які можуть використовуватися протягом певного часу з 
метою виробництва товарів і послуг» [10, с. 362]. 

У роботі В. Куценко і М. Євтушенко людський капітал – 
це «сукупність знань, здібностей і кваліфікації, як здатність 
кваліфікованої робочої сили створювати прибуток у вигляді 
частини заробітної плати і прибутку підприємств» [11, с. 136]. 

На думку С. Дятлова, «Людський капітал – це сформова-
ний у результаті інвестицій і накопичений людиною певний 
запас здоров'я, знань, звичок, здібностей, мотивацій, який ці-
леспрямовано використовується в тій або іншій сфері суспіль-
ного виробництва, сприяє зростанню продуктивності праці й 
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тим самим впливає на зростання доходів (заробітків) даної 
людини» [12, с. 83]. 

Аналізуючи наведені визначення людського капіталу, 
можна сказати, що людський капітал являє собою сукупність 
індивідуальних інтелектуальних потенціалів людини у вигляді 
невідчужуваних від особистості компетенцій (знання, вміння, 
навички), відображає взаємозв’язок усіх компонентів людсь-
кого капіталу зі стратегією, яка у свою чергу забезпечує збі-
льшення вартості підприємства. 

Сьогодні вкрай необхідний абсолютно новий рівень 
компетентності працівників, який дозволить усунути розрив 
між операційною діяльністю підприємства і його стратегічни-
ми орієнтирами.  

Класик стратегічного менеджменту П. Друкер ствер-
джує, що сьогодні і як мінімум протягом наступного десяти-
ліття найбільшою проблемою для підприємств стане присто-
сування до зрушення від економіки індустріальної до економі-
ки, заснованої на знаннях.  

Знання працівників як диференційований чинник торка-
ються всіх аспектів менеджменту, включаючи стратегічну 
ефективність, маркетинг, організаційну структуру й інвестиції 
в людський капітал. Кожен із них, безпосередньо або побічно, 
але завжди суттєво залежить від розуміння здатності людей 
справлятися з непередбаченими, глобальними та стрімкими 
змінами.  

Людський капітал, як наймач інформаційної технології – 
вирішальна умова для ефективного управління знанням під-
приємства, яке створює вартість відповідно до стратегічних 
цілей підприємства [13, с. 143]. 

Для правильного формулювання цілей людського капі-
талу необхідно мати чітке уявлення про види компетенцій, які 
сприяють виконанню ключових внутрішніх бізнес-процесів 
підприємства. Опис даних компетенцій дозволить сформувати 
групи найцінніших положень у процесі реалізації стратегії та  
оцінити всі розбіжності між майбутніми потребами підприєм-
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ства й існуючою реальністю. Усунення даних розбіжностей 
можливе шляхом навчання або наймання співробітників, які 
володіють необхідними вміннями. Далі на основі цілей людсь-
кого капіталу  визначаються конкретні завдання, відповідно до 
яких формуються ключові показники ефективності. Ключові 
показники ефективності – це кількісно виражені фінансові й 
нефінансові параметри, які показують, наскільки ефективно 
підприємство досягає поставлених цілей у рамках загально-
прийнятої стратегії. 

Ключові показники ефективності застосовуються і як ін-
струмент матеріального стимулювання, і для оцінки діяльності 
працівника порівняно з іншими працівниками (за цільовими 
значеннями показників). Їх орієнтація на стратегію дозволяє 
спрямувати зусилля працівника на досягнення стратегічно ва-
жливих показників підприємства, виконання яких демонструє 
його особистий внесок у реалізацію стратегії. На рис. 2 наве-
дено карту цілей та завдань людського капіталу в умовах інно-
ваційного розвитку промислового підприємства. 

На основі індивідуально розроблених показників ефек-
тивності людського капіталу, наступного зіставлення планових 
і фактичних даних керівники одержують інформацію, що до-
зволяє їм виконати оцінку ефективності реалізації корпорати-
вної стратегії промислового підприємства.  

У даному випадку це показники плинності кадрів серед 
робітників, які пройшли навчання, загальні показники задово-
леності робітників результатами навчання, середній бал за під-
сумковим іспитом та ін.  

Людський капітал на основі індивідуально розроблених 
показників ефективності вирішує всі ці проблеми, беручи на 
себе управління ключовими процесами, підсилюючи зворот-
ний зв'язок (вплив зовнішнього середовища на чинники діяль-
ності підприємства) за допомогою переведення бачення у 
стратегію, розширення комунікацій і зв'язків підприємства із 
зовнішнім середовищем, здійснюючи бізнес-планування.  
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Рис. 2. Карта цілей та завдань людського капіталу  
в умовах інноваційного розвитку промислового підприємства 

[авторська розробка] 
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Доведено, що подібні операції можуть виконати підгото-
влені фахівці, які використовують у практиці креативний 
стиль та інноваційні можливості трудової діяльності як форми 
прояву людського капіталу. 

Висновки. Аналіз результатів дослідження свідчить, що в 
умовах формування економіки знань персонал підприємств 
має розглядатися як людський капітал, нагромадження якого 
дає змогу підвищити конкурентоспроможність підприємств за 
рахунок активізації інноваційної діяльності. Це дозволить роз-
глядати не тільки рівень кваліфікації персоналу, але й інші 
елементи, що характеризують інноваційну активність людсь-
кого капіталу, такі як: здібності, мотивація, мобільність і стан 
здоров’я.  

Удосконалено методичний підхід до регулювання еле-
ментів людського капіталу в умовах інноваційного розвитку. 
Для цього сформовано карту цілей людського капіталу проми-
слового підприємства. Для правильного формулювання цілей 
людського капіталу необхідно мати чітке уявлення про види 
компетенцій, які сприяють виконанню ключових внутрішніх 
бізнес-процесів підприємства. Опис даних компетенцій дозво-
лить сформувати групи найцінніших положень при реалізації 
стратегії та оцінити всі розбіжності між майбутніми потребами 
підприємства й існуючою реальністю. Усунення даних розбі-
жностей можливе шляхом навчання або наймання співробіт-
ників, які володіють необхідними вміннями. Реалізація запро-
понованого підходу спрямована на підвищення ефективності 
інноваційної діяльності підприємства за рахунок оперативного 
коригування елементів людського капіталу відповідно до кор-
поративної стратегії підприємства.  
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І.В. Бриль, к.е.н., 
А.М. Ревва, к.е.н. 

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА:  
СУЧАСНИЙ СТАН, ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ1 

Із розвитком ринкових відносин і водночас інноваційної 
економіки облік нематеріальних активів в Україні стає з року в 
рік все більш актуальним. Адже стає зрозуміло, що без нала-
годженого обліку й управління нематеріальними активами не-
має перспективи прискореного розвитку промисловості. У да-
ний час уже неможливо уявити працююче підприємство, яке 
не використовує такий інструментарій, як реєстрацію торгової 
марки, авторського права; патентування промислового зразка, 
винаходу (корисної моделі); web-сайти, інформаційні та елект-
ронні технології. З одного боку, нематеріальні чинники все 
активніше використовуються у всіх сферах діяльності (здатних 
привести в дію механізм інноваційного розвитку), а з іншого – 
ще знаходять своє теоретичне осмислення вченими і законода-
вче оформлення політиками. 

На сьогодні ситуація в питаннях управління нематеріа-
льними активами на підприємствах залишається далекою від 
бажаної. Щодо теоретичної основи, то і в літературі питання 
про нематеріальні активи знаходять досить слабке своє висвіт-
лення. А саме: недостатнє дослідження економічної сутності 
нематеріальних активів, недостатня розробленість наукової 
класифікації, відсутність методики обліку окремих операцій із 
нематеріальними активами, невирішеність питань організації 
носіїв інформації, розподілу на балансовий і позабалансовий 
облік, амортизаційної політики, а також не знайшли свого на-

1 Дослідження виконано в рамках НДР ІЕП НАН України «Мето-
ди розвитку та забезпечення капіталізації промислових підприємств в 
умовах інституціональних змін» (2012-2015 рр., номер держреєстрації 
0112U006882). 

  І.В. Бриль,  
А.М. Ревва, 2014 
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лежного висвітлення і питання аналізу нематеріальних активів. 
Тому дослідження даних напрямів є достатньо значимим та 
своєчасним у сучасній економіці нашої держави.  

Визначення ролі нематеріальних активів на підприєм-
ствах висвітлено в роботах Є. Брукінг, Д. Белла, Л. Едвінсона, 
М. Мелоуна та ін. В Україні проблемам нематеріальних акти-
вів у діяльності вітчизняних підприємств присвячено роботи 
А. Чухна, О. Гребешкової, К. Дмитріва, Н. Слободняк, 
О. Мельника, Н. Шпака та ін. [1-6]. Але, незважаючи на доста-
тню кількість розробок у даному напрямі, питання формуван-
ня, обліку, амортизації, визначення оцінки нематеріальних ак-
тивів на підприємстві залишаються відкритими для подальшо-
го їх дослідження. 

Метою статті є обґрунтування сучасних підходів до оці-
нки нематеріальних активів підприємств. 

Сучасний стан економіки нашої держави є таким, що по 
всіх напрямах відбувається зниження показників господарсь-
кої діяльності. Особливо це стосується 2014 року, і без того 
слабо розвинута економіка була підірвана початком бойових 
дій на сході України, що не могло не зачепити економічних, 
фінансових, соціальних питань держави взагалі. Не обійшла ця 
тенденція і напрямів розвитку нематеріальних активів на укра-
їнських підприємствах. Розглянемо створення та використання 
провідних технологій та об’єктів права інтелектуальної влас-
ності (ОПІВ) на підприємствах України у 2013 р. та порівня-
льну динаміку показників інноваційної діяльності підприємств 
України та Донецької області (табл. 1-3; рисунок) [7-9] . 

У 2013 р. кількість підприємств і організацій України, 
які займалися створенням і використанням провідних техноло-
гій та об’єктів права інтелектуальної власності, а також раціо-
налізаторських пропозицій порівняно з 2012 р. зменшилася на 
2,6% і становила 2224, з яких дві третини – промислові під-
приємства.  
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Таблиця 1 
Кількість підприємств, які займалися створенням  
і використанням провідних технологій та ОПІВ,  

раціоналізаторських пропозицій у 2013 р. 
(за видами економічної діяльності), од. 1 

Вид економічної 
діяльності Усього 

Кількість 
підприємств, 
які створили 

провідні 
технології 

Кількість 
підприємств, які 
використовували 

провідні технології 

Кількість 
підприємств, на 
яких викорис-

тані ОПІВ 

Кількість 
підприємств, 

на яких викорис-
тані раціоналіза-

торські пропозиції 
Усього 2224 176 2073 428 146 
Промисловість 1470 62 1395 254 107 
Добувна промисло-
вість і розроблення 
кар’єрів 64 3 59 11 8 
Переробна промисло-
вість 1247 57 1179 227 92 
Постачання електрое-
нергії, газу, пари та 
кондиційованого 
повітря 104 1 102 8 4 
Водопостачання;  
каналізація, пово-
дження з відходами 55 1 55 8 3 
Будівництво 10 – 10 – – 
Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних 
засобів і мотоциклів 18 – 18 – – 
Транспорт, складське 
господарство, пошто-
ва та кур’єрська дія-
льність 242 3 228 28 19 
Інформація та  
телекомунікації 102 8 95 11 – 
Професійна, наукова 
та технічна діяльність 274 69 238 91 4 
з неї      
Наукові дослідження 
та розробки 159 64 128 85 4 
Освіта 65 29 51 33 8 
Охорона здоров’я та 
надання соціальної 
допомоги 37 4 33 10 7 
Надання інших видів  
послуг 6 1 5 1 1 

1 Складено за матеріалами Державної служби статистики України 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 
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Таблиця 2 

Кількість створених провідних технологій у 2013 р.  
за видами економічної діяльності, од. 1 

Вид економічної 
діяльності 

Кількість створених технологій 
Кількість охоронних докуме-
нтів у створених технологіях, 

у т.ч. на 

Усь
ого 

з них за 
держа-
вним 
конт-

рактом 

вина-
хід 

корис-
ну 

модель 

промис-
ловий 
зразок 

нові 
для 
Укра-
їни 

прин-
ципо-
во 
нові 

Усього 486 420 66 78 189 715 108 
Промисловість 141 118 23 1 49 63 61 
Добувна промис-
ловість і розроб-
лення кар’єрів 3 1 2 – – – – 
Переробна  
промисловість 135 116 19 1 33 63 61 
Постачання елек-
троенергії, газу, 
пари та кондиці-
йованого повітря 2 – 2 – – – – 
Водопостачання; 
каналізація, пово-
дження з відхода-
ми 1 1 – – 16 – – 
Транспорт, склад-
ське господарст-
во, поштова та 
кур’єрська діяль-
ність 3 3 – – – – – 
Інформація та  
телекомунікації 13 12 1 1 5 1 10 
Професійна, нау-
кова та технічна  
діяльність 175 142 33 59 77 182 5 
з неї 
Наукові дослі-
дження та розроб-
ки 168 136 32 59 76 176 3 
Освіта 135 128 7 11 53 390 – 
Охорона здоров'я 
та надання соціа-
льної допомоги 11 9 2 6 3 61 – 
Надання інших 
видів послуг 8 8 – – 2 18 32 

1 Складено за матеріалами Державної служби статистики Укра-
їни [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
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Таблиця 3 

Динаміка показників інноваційної діяльності промислових  
підприємств України та Донецької області за 2005-2013 рр.1 

Показник 2005 2010 2011 2012 2013 
Кількість інноваційно акти-
вних підприємств, од.: 
Україна 1193 1462 1679 1758 1715 
Донецька область 77 86 85 91 85 
Частка інноваційно актив-
них підприємств у загаль-
ному обсязі промислових 
підприємств, %: 
Україна 11,9 13,8 16,2 17,4 16,8 
Донецька область 9,8 10,6 10,6 11,8 10,5 
Обсяг реалізованої іннова-
ційної продукції, млн грн: 
Україна 24995,4 33697,6 42386,7 36157,7 35891,6 
Донецька область 4935,5 3651,8 5049,2 4975,0 6130,8 

1 Складено за джерелами [8; 9]. 

Рисунок. Кількість використаних у 2013 р. винаходів, 
корисних моделей та промислових зразків, % 
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Протягом звітного року провідні технології створювали 
176 підприємств, з яких більше третини зосереджено у м. Киє-
ві, 13,6% – у Харківській, 8,0 – Донецькій, 6,3 – Дніпропетров-
ській, 5,1 – Львівській, 4,0 – Луганській, 3,4% – в Івано-
Франківській і Миколаївській областях. За видами економічної 
діяльності: понад третину складають наукові організації, кож-
не третє підприємство належить до переробної промисловості, 
кожне шосте – це установа охорони здоров’я та надання соці-
альної допомоги. 

У 2013 р. підприємствами та організаціями України було 
створено 486 провідних технологій, з яких 13,6% – принципо-
во нові, 16,0% – створені за державним контрактом. Майже 
третину технологій було створено підприємствами й організа-
ціями м. Києва, 18,1% – Харківської,  6,6 – Дніпропетровської, 
5,8 – Донецької і 5,6% – Житомирської областей; у розрізі ви-
дів економічної діяльності: понад третину провідних техноло-
гій було створено науковими організаціями, 29,0% – промис-
ловими підприємствами, 27,8% – установами освіти. Майже 
кожна п’ята технологія створювалася для застосування у сфері 
охорони здоров’я, 18,5% – для виробництва, обробки та скла-
дання, 17,3 – проектування та інжинірингу, 11,1% – комуніка-
цій та управління. 

На створені провідні технології в цілому або на їх елеме-
нти було видано 1012 охоронних документів: 189 – на винахо-
ди, 715 – на корисні моделі та 108 – на промислові зразки. 
Найбільшу кількість охоронних документів на винаходи отри-
мали підприємства м. Києва (34,9% від загальної кількості), 
Дніпропетровської (16,4%) і Миколаївської (14,8%) областей, 
на корисні моделі – м. Києва (33,7%), Харківської (14,8%) та 
Івано-Франківської (13,3%) областей, на промислові зразки – 
Івано-Франківської (50,9%) і Львівської (32,4%) областей та 
м. Києва (9,3%). 

Крім провідних технологій, у 2013 р. 428 підприємств та 
організацій України у своїй діяльності використали 2161 вина-
хід, 28,8% яких створено за рахунок коштів державного бюд-
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жету, 3058 корисних моделей (41,2%), 582 промислові зразки 
(2,6%), а також 146 підприємств використали 11583 раціоналі-
заторські пропозиції.  

Кількість авторів ОПІВ на цих підприємствах становила 
17848 чол., кожен п’ятий з яких – жінка. Із загальної кількості 
авторів ОПІВ 56,8% займалися раціоналізаторською діяльніс-
тю, 13,0% яких – жінки.  

Найбільше фактів використання підприємствами вина-
ходів відбулося у Харківській (22,2%) і Дніпропетровській 
(11,5%) областях та у містах Києві та Севастополі (відповідно 
17,0 і 9,4%), корисних моделей – у Харківській (42,7%), Пол-
тавській (6,1%) і Вінницькій (5,9%) областях та м. Києві 
(20,4%), промислових зразків – у Тернопільській (26,1%), За-
порізькій (15,6%), Харківській (10,7%) та Вінницькій (7,4%) 
областях. У розрізі видів економічної діяльності найбільше 
винаходів впроваджувалося на підприємствах переробної про-
мисловості (48,1%), в організаціях, що виконували досліджен-
ня і розробки (24,5%), в установах освіти (15,9%); найбільша 
кількість корисних моделей – в освітніх установах (47,6%) та 
наукових організаціях (25,8%), промислових зразків – на підп-
риємствах переробної промисловості (92,8%).  

Половину раціоналізаторських пропозицій упроваджено 
на підприємствах переробної промисловості, 43,6% – транспо-
рту та зв’язку. Значна частина використаних рацпропозицій 
припадає на підприємства Дніпропетровської і Донецької об-
ластей (33,9 і 31,7% відповідно).  

Під оцінкою розуміється комплекс заходів юридичного, 
економічного, організаційно-технічного та іншого характеру, 
спрямованих на встановлення цінності об’єкта оцінки як това-
ру. Облік нематеріальних активів на підприємстві відбувається 
згідно з Податковим кодексом України [10, ст. 14.1.120].  

Найбільш часто при оцінці об’єктів нематеріальних ак-
тивів використовують такі види вартості. 

Первинна вартість – сума витрат на придбання або ство-
рення об’єкта нематеріальних активів і витрат на доведення 
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його до стану, в якому він придатний до використання у за-
планованих цілях. Це вартість нематеріального активу, за яким 
він первинно враховується на балансі підприємства. Опис си-
туацій, у яких відбувається визначення первинної вартості не-
матеріального активу на підприємстві, наведено в табл. 4. 

Залишкова вартість – первинна вартість за мінусом нара-
хованої амортизації. 

Ліквідаційна вартість – сума коштів, яку компанія очікує 
отримати за об’єкт нематеріальних активів після закінчення 
строку його корисного використання, за вирахуванням очіку-
ваних витрат на його вибуття. 

Балансова вартість – вартість, за якою об’єкт нематеріа-
льних активів відображається у бухгалтерському балансі після 
вирахування накопиченої амортизації. 

Відновлювальна вартість (або вартість відтворення) не-
матеріального активу визначається сумою витрат, які необхід-
но здійснити, щоб відновити втрачений актив. 

Ринкова вартість – найбільш імовірна ціна, якої повинен 
досягти нематеріальний актив на конкурентному і відкритому 
ринках із дотриманням усіх умов справедливої торгівлі, свідо-
мих дій продавця і покупця, без впливу незаконних стимулів. 
При цьому слід зазначити: 

мотивації покупця і продавця мають типовий характер; 
обидві сторони добре поінформовані, проконсультовані 

та діють, на їх думку, з урахуванням своїх інтересів; 
нематеріальний актив був виставлений на продаж доста-

тню кількість часу; 
оплата здійснена у грошовій формі; 
ціна є нормальною, не порушена специфічними умовами 

фінансування та продажу [11]. 
Нематеріальні активи потребують оцінки при: 
купівлі або продажу; 
розрахунку вкладу (у вигляді нематеріального активу) до 

статутного капіталу організації; 
переуступці прав (повних або неповних) на нематеріаль-

ний актив за договором про передачу; 
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Таблиця 4 

Визначення первинної вартості нематеріальних активів 
Ситуації придбання  

(надходження) 
нематеріальних активів 

Визначення первинної вартості  

1. Придбання 
за плату в інших 
організацій і 
фізичних лиць  

Вартість самого нематеріального активу; послуги сторонніх 
організацій, пов’язані з придбанням та оцінкою об’єктів 
нематеріальних активів; 
митні платежі, реєстраційні збори, державні мита й інші 
платежі, здійснені у зв’язку з придбанням чи отриманням 
прав на об’єкти нематеріальних активів; податки та інші 
платежі в бюджет згідно із законодавством; інші витрати, 
безпосередньо пов’язані з придбанням об’єктів не матері-
альних активів 

2. Придбані за обміном 
на інше майно 

Вартість майна, що передається, за якою воно було відобра-
жено в обліку, якщо інше не передбачено законодавством 

3. Безоплатне 
отримання від інших 
організацій 

Ринкова вартість; у випадку неможливості оцінки за ринко-
вою вартістю, вартість визначається за згодою сторін, але не 
нижче балансової вартості, за якою даний нематеріальний 
актив числився у сторони, що його передає 

4. Створені самим 
підприємством 

Сума фактичних витрат на створення нематеріальних акти-
вів, які включають витрати на матеріальні цінності, оплату 
праці, послуги сторонніх організацій, патентні мита та ін.  

5. Внесення засновника-
ми за рахунок їх внеску 
 у статутний фонд під-
приємства 

Сума грошової оцінки, погоджена засновниками (учасника-
ми) на день підписання договору про створення підпри-
ємства і (чи) затвердження статуту; сума експертної оцінки у 
випадках, встановлених законодавством 

визначенні страхових сум, виплат та відсотків при стра-
хуванні нематеріального активу; 

використанні нематеріального активу як застави у про-
цесі кредитування; 

збільшенні маси оборотних коштів організації за рахунок 
прискореної амортизації нематеріальних активів; 

оптимізації бази оподаткування. 
Необхідність у достовірній оцінці нематеріальних акти-

вів виникає при купівлі-продажу прав на об’єкти  інтелектуа-
льної власності, продажу ліцензій на використання вищезазна-
чених об’єктів, визначенні збитків у разі порушення прав вла-
сника інтелектуальної власності, внесення вкладу у статутний 
капітал, оцінки бізнесу при отриманні кредиту [13; 14].  

Класифікацію нематеріальних активів, згідно з якими 
може відбуватися їх бухгалтерська оцінка (загальноекономіч-
ний та бухгалтерський підходи) на підприємстві, наведено в 
табл. 5. 
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Таблиця 5 
Класифікація нематеріальних активів 1 

Класифікаційна ознака Групи нематеріальних активів 
Загальноекономічний підхід 

Належність до галузі Ті, що використовуються у промисловос-
ті, сільському господарстві, лісовому господарстві, 
будівництві, в інших галузях 

Функціональне призначення Виробничі та невиробничі 
Відношення до процесу екс-
плуатації 

Функціонуючі та нефункціонуючі 

Строк використання Від 1 до 5 років; від 5 до 10 років; від 10 до 20 років; 
понад 20 років 

Нормативне регулювання Регульовані патентним правом, авторським правом, 
іншими галузями права 

Ступінь відчуження Відчужувані та невідчужувані 
Вплив на фінансові результати Об’єкти, що чинять прямий і непрямий вплив 
Етапи життєвого циклу нема-
теріальних активів 

Розробка, виведення на ринок, зростання, зрілість 
і занепад 

Стадії кругообігу руху коштів Процес постачання, виробництва і продажу товарів 
(робіт, послуг) 

Ступінь вкладу індивідуальної 
праці робітників підприємств 

Одноосібні, пайові, придбані 

Бухгалтерський підхід 
Наявність матеріального носія Ті, що мають і не мають матеріального носія 
Види нематеріальних активів Твори науки, літератури, мистецтва; програми для 

ЕОМ; винаходи; корисні моделі; селекційні досяг-
нення; секрети виробництва (ноу-хау); товарні зна-
ки і знаки обслуговування; ділова репутація 

Використання механізму амор-
тизації 

Ті, що амортизуються і не амортизуються 

Відношення до господарського 
суб’єкта  

Власні й орендовані 

1 Розроблено на основі джерел [12; 15-18]. 
 
 

Від способу надходження нематеріальних активів в ор-
ганізацію залежить порядок розрахунку їх первинної вартості. 
Нематеріальні активи можуть надходити в результаті: 

придбання за плату; 
безоплатного отримання; 
виробництва самою організацією; 
внесення як внеску до статутного капіталу. 
Придбання організаціями вже створених іншими юриди-

чними та фізичними особами об’єктів виняткових прав може 
здійснюватися за договорами поступки прав, авторськими до-
говорами про використання твору, договорами про передачу 
ноу-хау та в інших випадках. 
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Нематеріальні активи вважаються створеними самою ор-
ганізацією, якщо: 

1) виключне право на результати інтелектуальної діяль-
ності, отримане в порядку виконання службових обов’язків 
або за конкретним завданням роботодавця, належить організа-
ції-роботодавцю; 

2) виключне право на результати інтелектуальної діяль-
ності, отримане автором (авторами) за договором із замовни-
ком, що не є працедавцем, належить організації-замовнику; 

3) свідоцтво на товарний знак або на право користування
найменуванням місця походження товару видано на ім’я орга-
нізації. 

Таким чином, нематеріальні активи можуть створювати-
ся як власними силами організації (господарський спосіб), так 
і шляхом залучення сторонніх організацій (підрядний спосіб). 

Тому для вирішення питань про приналежність права на 
використання створеного власними силами організації немате-
ріального активу важливе значення має його правове оформ-
лення. 

Нематеріальні активи можуть надходити в організацію 
як внесок від засновників (учасників) до її статутного капіта-
лу. При цьому можливість формування статутного капіталу 
негрошовими засобами (зокрема, шляхом передачі нематеріа-
льних активів) має бути записана в установчих документах 
організації. Також нематеріальні активи можуть бути передані 
організації безоплатно третіми особами [16]. 

Усі існуючі на даний момент методи оцінки, які викори-
стовуються незалежними оцінювачами, базуються на одному з 
трьох класичних підходів: 

дохідний (визначення потенційної прибутковості акти-
ву); 

ринковий (порівняння оцінюваного об’єкта з близькими 
аналогами, які були реалізовані на ринку); 

витратний (встановлення витрат на придбання активу). 
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Застосування того чи іншого методу оцінки залежить від 
цілей і завдань, що постають перед оцінювачем, виду вартості, 
який необхідно визначити, а також від доступної оцінювачу 
інформації. Отримання узгоджених результатів при викорис-
танні різних методів, що базуються на двох і більше класичних 
підходах, є свідченням правильності та неупередженості про-
веденої оцінки. Вказані підходи застосовуються як у російсь-
кій, так і в зарубіжній практиці. 

Сутність дохідного підходу полягає в тому, що нематері-
альний актив оцінюється виходячи з того, який дохід він змо-
же принести в майбутньому. На прибутковий підхід спирають-
ся два найбільш поширених методи: дисконтованих доходів і 
прямої капіталізації. Це найбільш універсальні методи, що за-
стосовуються до будь-яких видів майнових комплексів. 

Ринковий підхід об’єднує всі методи оцінки нематеріа-
льних активів, засновані на аналізі ринкової інформації. За да-
ним підходом (підхід прямого порівняльного аналізу прода-
жів) оцінка нематеріальних активів здійснюється шляхом по-
рівняння недавніх продажів інших об’єктів з оцінюваним 
об’єктом. Найчастіше цей підхід використовується в умовах 
функціонування відкритого ринку, коли є інформація за схо-
жими угодами. Крім порівняльного підходу, який за вказаним 
критерієм також відносять до ринкового, застосовуються  
методи розрахунку на основі галузевих стандартів та методи 
ранжирування / рейтингу. 

При використанні витратного підходу нематеріальні ак-
тиви оцінюються переважно в сумі витрат на їх створення, 
придбання і введення в дію. Слід зазначити, що доцільність 
застосування даного методу оцінюється по-різному. У профе-
сійній оцінці витратний підхід вважається одним з основних, 
разом з дохідним і ринковим. Хоча при витратному підході 
оцінена вартість може значно відрізнятися від ринкової (оскі-
льки між витратами і корисністю немає прямого зв’язку), зу-
стрічається чимало випадків, коли виправданий саме витрат-
ний підхід, наприклад, для обчислення податку на майно, при 
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страхуванні окремих складових майна, судовому розділі майна 
між власниками, розпродажі майна на відкритих торгах тощо 
[19]. 

Розглянуті методи, за допомогою яких відбувається 
оцінка нематеріальних активів, тією чи іншою мірою викорис-
товуються в сучасній практиці. Оптимальними є поєднання 
методів, доповнення одного іншим, оскільки специфіка оцінки 
нематеріальних активів полягає в тому, що точно здійснити 
оцінку достатньо важко. 

Проблема комерційного використання нематеріальних 
активів у сучасній практиці є комплексною, багатогранною, 
вона зачіпає галузі економіки, права, маркетингу, бухгалтерсь-
кого та податкового обліку; включає правові, технологічні, 
економічні, виробничі, соціальні та психологічні аспекти. Це 
як теоретична, так і прикладна проблема: нематеріальні активи 
можуть і мають продаватися, а отже, повинні мати і вартісну 
оцінку. 

Висновки. Таким чином, на сьогоднішній день роль не-
матеріальних активів у майні організації чи підприємства зро-
стає. Швидкі якісні технічні зміни, розповсюдження інформа-
ційних технологій, ускладнення та інтеграція фінансового ри-
нку України – усе це потребує більш детального вивчення та 
більш ємного, повного використання об’єктів нематеріальних 
активів. Тому найважливішим питанням в активізації викорис-
тання нематеріальних активів на підприємствах є оцінка їх 
вартості, облік якої необхідний не тільки у виробничому про-
цесі, але і при інших господарських операціях організації.  

В обліку та звітності нематеріальні активи відображають 
за первинною і залишковою вартістю. Визначено, що існують 
три підходи до оцінки вартості нематеріальних активів: 

дохідний – вартість об’єкта нематеріальних активів 
приймається на рівні поточної вартості тих переваг, які має 
підприємство від його використання;  
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порівняльний – використовується при оцінці ринкової 
вартості нематеріальних активів виходячи з даних про недавно 
здійснені угоди з аналогічними нематеріальними активами; 

витратний – коли визначається вартість відтворення, при 
цьому нематеріальні активи оцінюються як сума витрат на їх 
створення, придбання і введення в дію.  

Кожен із цих методів потребує особливого підходу до 
оцінки активів. Вибір відповідного способу оцінки вартості 
нематеріальних активів залежить від конкретних умов і ситуа-
цій, хоча важливу роль тут відіграє і різновид об’єктів оцінки. 
Якщо одні активи при оцінці є універсальними, то такі як ці-
льові організаційні витрати, вартість результатів НДДКР та ін. 
можуть бути оцінені тільки на основі витратного підходу. 

Процес визначення вартості цього виду майна підприєм-
ства або організації є досить складним, потребує великої ува-
ги, знання і здатності орієнтуватися в сучасних умовах, але ж 
нематеріальні активи – це не просто патенти, ліцензії та інші 
об’єкти інтелектуальної власності. Це основа, фундамент існу-
вання і розвитку виробництва й економіки в цілому в умовах 
сучасних ринкових відносин, коли особлива перевага віддаєть-
ся наукомісткому виробництву та сфері НДДКР. 
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ 
ПОВЕДЕНИЕМ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Организация эффективного управления в современных 
условиях предусматривает необходимость оптимизации взаи-
модействия людей на промышленных предприятиях, планиро-
вания и регулирования их действий с учетом последствий по-
ведения персонала. Все чаще управленцы сталкиваются со 
сложностями в функционировании предприятий, вызванными 
влиянием организационного поведения индивидов, групп, 
функциональных структур на эффективность и результатив-
ность работы. 

Механизм взаимодействия персонала на промышленных 
предприятиях является сложным. Основными особенностями 
промышленных предприятий, как сложных структур с пози- 
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ции организации работы, являются: сложность отраслевой 
структуры; разнообразие специализации и видов работ; много-
вариантность серийности производства; сложность производ-
ства и технологических процессов; высокий уровень трудоем-
кости продукции и большие трудовые затраты. Персонал про-
мышленных предприятий имеет сложную количественную и 
качественную структуру, значительный набор полномочий. 
Именно поэтому управление персоналом на таких предпри-
ятиях сложный процесс  и нуждается в особом подходе [1]. 

Своевременным и актуальным является исследование 
индивидуально-психологических характеристик личности, ее 
мотивации и отношения к различным составляющим трудово-
го процесса, вертикальных и горизонтальных коммуникаций и 
межличностных отношений, тенденций организационного раз-
вития и реакций на изменения, что даст возможность иденти-
фицировать и прогнозировать поведение персонала предпри-
ятий в конкретных ситуациях [2, с. 3]. Понимание того, что 
влияет на действия отдельных сотрудников предприятия, пре-
доставит возможность управлять организационным поведени-
ем как отдельных индивидуумов, так и групп и организации в 
целом.  

Отдельные аспекты организационного поведения персо-
нала рассматривались в работах многих зарубежных и отече-
ственных ученых, в то же время вопросы, связанные с ком-
плексным мотивационным управлением организационным по-
ведением персонала, за счет учета мотивационных факторов 
при реализации всех функций управления процессом труда на 
промышленных предприятиях, остаются открытыми. 

Целью статьи является разработка механизма управления 
организационным поведением персонала на предприятиях.  

В качестве регуляторов поведения личностей и групп 
выступают правовые нормы и декреты государства (политиче-
ские регуляторы), производственно-административные распо-
рядки, организационные уставы и инструкции (организацион-
ные регуляторы), обычаи, традиции, общественное мнение 
(общественные регуляторы). Мораль как система нравствен-
ных норм, являющаяся формой общественного сознания, так-
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же выполняет функцию регулятора поведения. В хозяйствен-
ных организациях, понимающих ценность человека, регулиро-
вание его поведения осуществляется на основе стимулирова-
ния направлений, соответствующих мотивам поведения. Зада-
ча такой организации – выявить актуальные мотивы поведения 
работника, лежащие в их основе потребности, интересы, цен-
ностные ориентации и обеспечить адекватное внешнее воздей-
ствие, т.е. стимулирование (при условии, что это реально вы-
полнимо). В этом случае эффективность воздействия наи-
большая, причем иногда при минимальных затратах. Из всей 
совокупности факторов экономического развития сейчас могут 
быть реально использованы, развиты субъективные социаль-
ные ресурсы, а особенно мотивационные. Это не означает, что 
они наиболее просты и доступны: очень важно то обстоятель-
ство, что управление мотивацией реально осуществимо уже 
сейчас на уровне организации, доступно любому управленцу 
[3]. 

Рассмотрим подробнее ключевые факторы, определяю-
щие организационное поведение персонала. 

В управлении организационным поведением имеет 
смысл выделить три важнейшие стадии, каждая последующая 
из которых зависит от предыдущей, но полностью не предо-
пределяется ею. 

Формирование внешней мотивированности сотрудников. 
Формирование модели поведения сотрудников. 
Предопределение формы реализации модели поведения 

сотрудника. 
Рассмотрим сущность выделенных стадий управления 

организационным поведением более подробно. 
Как было отмечено выше, внешняя мотивированность 

обусловлена наличием у сотрудника выраженного внешнего 
мотива трудовой деятельности и фактом удовлетворенности 
или неудовлетворенности данного мотива. Удовлетворенность 
выраженного внешнего мотива порождает такие типы сотруд-
ников, как «рабочие лошадки» и «одержимые», неудовлетво-
ренность – «оппортунистов» и «деструктивистов». 
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При этом рассматриваемые внешние мотивы могут быть 
осознанными и неосознанными самим сотрудником. Осознан-
ные мотивы превращаются в цели, которые сотрудник ставит 
перед собой и стремится достичь посредством выполнения 
своей трудовой деятельности. Тогда понятие удовлетворенно-
сти мотива можно считать эквивалентным понятию степени 
достижения сотрудником своих целей. И осознанные цели, и 
неосознанные мотивы представляют собой некую планку при-
тязаний сотрудника, достижение которой приводит к удовле-
творению трудовой деятельностью и внешней мотивированно-
сти. Однако с точки управления наличие цели делает позицию 
сотрудника менее гибкой, сложнее поддающейся корректи-
ровке извне. Это может приводить к негативным последстви-
ям, если цели сотрудника не совпадают с целями организации 
(по Месаровичу – раскоординированы), и наоборот, к устой-
чивому позитивному поведению, если цели согласуются с це-
лями организации, в частности если они были навязаны самой 
организацией. Так или иначе цели определяются мотивами со-
трудника и если и могут быть откорректированы, то лишь по-
средством изменения мотивов с их последующим осознанием 
сотрудником. 

Мотивы сотрудника зависят от множества факторов и 
могут подвергаться корректировке по нескольким направлени-
ям: 

Потребности → мотивы. Потребности являются универ-
сальными мотивообразующими факторами. Несмотря на то 
что потребности у всех людей похожие, порожденные ими мо-
тивы могут существенно отличаться. Ключевыми причинами 
отличий является такие индивидуальные особенности челове-
ка, как восприятие (когнитивные особенности) и критериаль-
ная основа (эмпирический опыт). Очевидно, что условия жиз-
ни, обстоятельства, события с которыми сталкивается человек 
в процессе своей жизнедеятельности (эмпирический опыт), у 
всех уникальные, и они откладывают отпечаток на уровень 
притязаний субъекта. С другой стороны, одни и те же события 
могут по-разному отразиться на восприятии субъектом: в за-
висимости от его характера, типа личности, психологических и 
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когнитивных особенностей они могут иметь у одних людей 
высокое влияние на формирования мотивов, а у других – прак-
тически не оказывать никаких последствий. В любом случае 
данное направление формирования мотивов сотрудника слабо 
поддается управлению со стороны организации. Однако в 
отдельных ситуациях можно говорить о возможности искусст-
венной актуализации новых потребностей, как правило, более 
высокого уровня. В этом случае формирование соответствую-
щих новых мотивов становится более прогнозируемым и под-
дается привнесению извне. 

Поведение других людей, группы, коллектива → моти-
вы. Человек в той или иной степени является существом стад-
ным. Явлению стадного поведения людей  посвящено множе-
ство авторитетных научных работ, причем не только в психо-
логии, но и в экономике [4, 5, 6, 7]. В рамках данного исследо-
вания ограничимся лишь утверждением, что единодушное со-
гласованное поведение коллектива (или отдельных авторитет-
ных представителей) способно актуализировать социальную 
потребность в причастности, принадлежности к группе, что 
актуализирует соответствующие мотивы. Степень влияния по-
ведения других людей на актуализацию данной потребности 
зависит от еще одной индивидуальной особенности человека – 
степени конформизма. Люди с высокой степенью конформиз-
ма склонны прислушиваться к мнению других людей, перени-
мать его и корректировать свое поведение соответствующим 
образом. Люди с низким уровнем конформизма более незави-
симы от мнения других, более «автономны» и для них данное 
направление формирования мотивов сотрудника будет менее 
эффективным. 

Публично заявленная позиция → мотивы. На поведение 
людей часто оказывает влияние подверженность психики сле-
довать природным автоматизмам. Такими автоматическими 
реакциями, влияющими на поведение, могут быть: принцип 
взаимного обмена (желание ответить добром на добро, злом на 
зло), принцип последовательности (желание не противоречить 
самому себе), принцип социального доказательства и автори-
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тета (в условиях неполной информации наделение большей 
важностью чужого мнения, чем своего) и т.п. В частности, 
реализация одного из этих принципов, а именно принципа по-
следовательности, может существенно повлиять на поведение 
сотрудника, если он явно публично выразил свое отношение 
по поводу определенных объектов, событий, явлений – заявил 
свою позицию. Отказ от заявленной позиции, признание ее 
ошибочной – эмоционально и психологически очень трудоем-
ки, поэтому заявленная позиция будет влиять на поведение 
человека, актуализировав мотив самоутверждения. Грамотно 
организованное управление поведением персонала, помимо 
всего прочего, предполагает создание условий, когда сотруд-
ник в дискуссионных вопросах не вынужден будет занимать 
категоричную позицию, от которой потом будет трудно отсту-
питься. А если она уже заявлена, это необходимо учитывать 
при моделировании организационного поведения сотрудника 
и создании условий для достижения компромиссных решений. 

Реализация функций управления персоналом → мотивы. 
Здесь отражены самые разнообразные возможные организаци-
онные механизмы актуализации и формирования мотивов пер-
сонала: выработка и поддержание корпоративных ценностей, 
обучение и развитие персонала, прививание целей отдельным 
сотрудником на индивидуальном уровне, согласование целей 
сотрудников с целями предприятия и т.д. Возможность пред-
приятия целенаправленно влиять на мотивы своих сотрудни-
ков является одним из основных инструментов механизма мо-
тивационного управления организационным поведением. 

Качество реализации функций управления трудовым 
процессом также определяет, насколько согласуются «условия 
труда» в широком смысле с уже сформированными мотивами 
сотрудников, и определяет степень удовлетворенности этих 
мотивов. Описанные аспекты первой стадии управления орга-
низационным поведением (формирование внешней мотивиро-
ванности) представлены в верхней части каузальной модели 
(рис. 1).  
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Рис. 1. Каузальная модель формирования организационного 
поведения сотрудника 
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Вторая стадия управления организационным поведением 
(формирование модели поведения сотрудника) дополняет 
внешнюю мотивированность внутренней мотивацией сотруд-
ника. 

Внутренняя мотивация как возможность получения удо-
вольствия от самого содержания труда определяется, очевид-
но, самим видом выполняемой сотрудником трудовой дея-
тельности. Насколько выполняемая работа нравится или не 
нравится зависит от индивидуальных интересов работника, 
которые в свою очередь, как и мотивы их потребностей, опре-
деляются в течение всей жизни когнитивными особенностями 
и эмпирическим опытом человека. Можно утверждать, что 
внутренняя мотивация к конкретному виду работы слабо под-
дается или не поддается вообще внешней корректировке. 
Единственная возможность увеличить уровень внутренней мо-
тивации к трудовой деятельности – ввести в состав выполняе-
мых данным сотрудником работ те, к которым внутренняя мо-
тивация выше, и уменьшить долю тех, к которым она низкая. 
Очевидно, такая стратегия подходит не для всех профессий, 
так как требует индивидуального подхода к каждому сотруд-
нику, что на практике не всегда возможно и имеет смысл. Од-
нако для отдельных ключевых специалистов, уникальных и 
редких способностей/знаний, отвечающих за важный процесс, 
решающих новые задачи, реализующих инновационные меро-
приятия, от которых требуется активное созидательное пове-
дение, – данному аспекту должно быть уделено особое внима-
ние. В частности, эти идеи реализуют различные техники обо-
гащения труда, практикуемые в некоторых западных компани-
ях. 

Собственно сочетание внутренней мотивации и внешней 
мотивированности определяет положение сотрудника в моти-
вационной классификации организационного поведения и дает 
представление о модели поведения данного сотрудника, пре-
допределяя его возможные намерения в процессе реализации 
своей трудовой деятельности. Разрабатываемый  мотивацион-
ный механизм управления организационным поведением пер-
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сонала направлен именно на использование вышеперечислен-
ных факторов, на основании которых формируются поведен-
ческие намерения сотрудников. 

Третья стадия управления организационным поведением 
(предопределение формы реализации модели поведения со-
трудника) служит для корректировки намерений сотрудников 
и выражения этих намерений в положительной (или хотя бы 
приемлемой) для предприятия форме. Таким образом, данная 
стадия доводит намерения до интенций, которые отражают 
фактическую форму реализации поведения сотрудников. В 
основе этих интенций, очевидно, лежит результат второй ста-
дии управления организационным поведением – модель пове-
дения сотрудника. Однако при этом подключается также дей-
ствие следующих факторов. 

Компетенции, профессионализм. Как уже отмечалось 
выше, для того чтобы трудовая деятельность была конструк-
тивной и функциональной, мало одних позитивных намерений 
сотрудника. Даже высоко мотивированный сотрудник, если он 
некомпетентный, будет демонстрировать дисфункциональное 
организационное поведение. И наоборот, высокопрофессио-
нальный сотрудник, даже если он слабо мотивирован, склонен 
принимать конструктивные решения и демонстрировать функ-
циональное организационное поведение. Поэтому задача по-
вышения квалификации персонала, проведение тренингов, 
процедур подготовки и переподготовки персонала являются 
важной задачей управления организационным поведением. 
Также еще одним направлением управления организационным 
поведением в этом аспекте является актуализация потребности 
в познании и развитии, в результате чего сотрудник сам стано-
вится мотивированным к повышению своей квалификации, 
что приводит и к увеличению мотивации при решении новых 
сложных задач. 

Характер и личностно-психологические характеристики 
сотрудника. Существует множество психологических и со-
циологических подходов к выделению самых разнообразных 
психологических особенностей человека, влияющих на его 
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поведение. Наверное, одной из самых известных и научно раз-
работанных классификаций является выделение темперамен-
тов: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. Упрощенно, 
в ней темперамент человека определяется двумя критериями: 
скорость мыслительных реакций (высока у холерика и сангви-
ника) и способность контролировать эмоции (высока у сангви-
ника и флегматика). Существует и ряд других классификаций 
темперамента: классификация К.Г. Юнга (с выделением четы-
рех психологических функций: мышление, чувство, ощуще-
ние, интуиция), Г. Айзенка (экстраверсия – интроверсия), ко-
торые лишь частично совместимы друг с другом. Тем не менее 
тип темперамента является важным фактором, который влияет 
на форму реализации модели поведения сотрудника и который 
необходимо учитывать при управлении организационным по-
ведением.  Быстрые реакции холерика и сангвиника могут 
быть ошибочны, так как за время принятия решения не удает-
ся охватить весь спектр значимых аспектов. Повышенная эмо-
циональность холерика и меланхолика также может привести 
к вытеснению рациональных аспектов эмоциями. С другой 
стороны, обстоятельные размышления флегматика и меланхо-
лика могут быть неуместными при необходимости принятия 
быстрых решений. Поэтому на практике часто можно наблю-
дать ситуацию, когда при решении новых ответственных задач 
участие принимают специалисты с разным темпераментом и 
особенностями мыслительных процессов, которые уравнове-
шиваются друг с другом, что способствует принятию более 
выверенных и сбалансированных решений. Однако, очевидно, 
для ряда должностей и видов трудовой деятельности может 
быть определен предпочтительный (или, наоборот, нежела-
тельный) тип темперамента. 

Ожидаемые условия и обстоятельства трудовой дея-
тельности также способны оказывать влияние на выбор фор-
мы модели организационного поведения. Так, отсутствие кон-
троля «рабочих лошадок» может привести к проявлению у них 
организационного поведения «уклонистов», когда то же самое 
вознаграждение можно получить меньшими усилиями; у 
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«одержимых» – проявлению поведения «энтузиастов», когда 
сотрудник работает ради своего удовольствия, игнорируя цели 
предприятия. Наоборот, наличие контроля часто способно 
дисциплинировать сотрудников с неконструктивными моде-
лями поведения и заставить их принимать приемлемые для 
предприятия формы поведения. То же относится к координа-
ции трудовых процессов, системе передачи ответственности 
при выполнении  трудовых задач, системе материального сти-
мулирования и ее привязке к результатам индивидуальной 
деятельности, системе планирования и организации труда: в 
условиях неразберихи, хаоса, сбоев, безответственности, не-
справедливости в большей степени могут стать активными 
дисфункциональные формы организационного поведения. 

Очевидно, что обозначенными ожиданиями сотрудников 
относительно условий реализации его труда необходимо 
управлять. Ожидания эти могут быть и необъективными: за-
ниженные представления о качестве организационной системы 
могут приводить к дисфункциональным формам поведения, 
завышенные – к излишней самонадеянности. Даже если реаль-
но не удается выстроить идеальную организационную систему 
с качественной реализацией всех функций управления, не ка-
ждый сотрудник должен знать существующие слабые места. 
Наоборот, сильные места системы необходимо демонстриро-
вать. Солдат, считающий, что его положение безвыходно, не 
может быть на 100% функциональным; с другой стороны, по-
ведение солдата, считающего, что он не победим, также дест-
руктивно. Поэтому задача управления представлениями со-
трудников является одновременно важной и сложной: эти 
представления и ожидания должны соответствовать тем тру-
довым задачам, которые решает данный сотрудник. Отклоне-
ния в ту или иную сторону приводят к ухудшению формы реа-
лизации организационного поведения. Перечисленные аспек-
ты, определяющие именно третью стадию управления органи-
зационным поведением, не входят непосредственно в область 
действия разрабатываемого мотивационного механизма, но 
представляют объекты управления для некоего организацион-
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ного механизма формирования интенций поведения персона-
ла, призванного корректировать интенции сотрудников в рам-
ках их модели поведения, предопределенной мотивационным 
механизмом. 

Наконец, на качество труда, как результат реализации 
выбранной сотрудником формы организационного поведения, 
оказывают влияние реальные условия и обстоятельства, ко-
торые имели место при выполнении сотрудником своих тру-
довых задач. Отметим, что если ожидания сотрудника совпа-
дают с реальными обстоятельствами, то качество труда будет 
коррелировать с выбранной формой реализации организаци-
онного поведения  (низкое качество при деструктивных фор-
мах и высокое – при конструктивных). Если же реальные ус-
ловия и обстоятельства трудовой деятельности сотрудника не 
совпадают с его ожиданиями, – результат может быть произ-
вольный (в том числе низкое качество труда при конструктив-
ных формах поведения и даже высокое – при неконструктив-
ных). Опять же учет данных аспектов управления организаци-
онным поведением не входит в состав разрабатываемого мо-
тивационного механизма, однако они должны учитываться в 
организационном механизме в виде блока информационно-
коммуникационного обеспечения. 

Таким образом, под управлением организационным пове-
дением персонала будем понимать целенаправленные воздей-
ствия системы управления предприятия на факторы организа-
ционного поведения с целью формирования устойчивых моде-
лей конструктивного и функционального поведения сотрудни-
ков, а также корректировки формы реализации этих моделей 
(интенций). 

Общая концепция управления организационным поведе-
нием представлена на рис. 2. Концепция предполагает разра-
ботку мотивационного механизма управления организацион-
ным поведением. Под таким механизмом понимается совокуп-
ность теоретических и практических подходов, методов и мо-
делей обеспечения наблюдаемости и управляемости организа- 
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ционного поведения персонала за счет управления мотиваци-
онными факторами, реализация которых в системе управления 
предприятия позволит повысить качество труда персонала. 
Разрабатываемый мотивационный механизм управления орга-
низационного поведения включает два направления: мотива-
ционный механизм формирования моделей организационного 
поведения работников и организационный механизм форми-
рования поведенческих интенций работников. В настоящей 
статье представлены разработки лишь первой, основной, части 
механизма – механизма формирования моделей организацион-
ного поведения.  

На основании каузальной модели (рис. 1) выделены ос-
новные аспекты (факторы), которые должны учитываться при 
разработке мотивационного механизма и которые определяют 
условия внутренней и внешней мотивации сотрудников, пред-
определяя модель организационного поведения. По горизонта-
ли на рис. 2 показаны функции управления, реализация кото-
рых должна учитывать эти аспекты для обеспечения формиро-
вания конструктивных и функциональных моделей поведения. 
На пересечении выделенных мотивационных факторов и 
функций управления обозначены направления совершенство-
вания системы управления предприятием с целью повышения 
мотивированности персонала и формирования конструктив-
ных моделей поведения и поведенческих интенций.  

Верхняя часть схемы отражает задачи механизма форми-
рования моделей организационного поведения, в основе кото-
рого лежат мотивационные инструменты. Решение обозначен-
ных задач при реализации той или иной функции управления 
позволит сформировать устойчивые модели поведения, дви-
жущие деятельность работников, обеспечить индокринацию 
работников в организации, их причастность, заинтересован-
ность в качественных результатах труда. 

Нижняя часть схемы отражает задачи механизма форми-
рования поведенческих интенций, которые организационны-
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ми, административными методами корректируют форму вы-
ражения моделей поведения, формируя более приемлемые для 
предприятия интенции в случае сохранения деструктивных 
моделей поведения или же унифицируя формы выражения по-
ведения при моделях конструктивных. 

Основные составляющие элементы разрабатываемого 
механизма управления организационным поведением персо-
нала на промышленных предприятиях представлены на рис. 3. 
Верхняя часть представленного на рисунке механизма отража-
ет задачи обеспечения наблюдаемости и анализа процессов 
мотивации и управления организационным поведением. Мно-
гие задачи наблюдения лежат в плоскости психологических 
наук и обеспечиваются использованием методик, хорошо раз-
работанных дисциплинами социальной психологией и психо-
логией труда. К таким задачам относятся задачи определения 
доминантных потребностей работников, их личностно-
психологических качеств, склонности к конформизму и лидер-
ству и т.д. Стандартной задачей считаем также задачу квали-
фикационной оценки персонала, уровня их знаний и умений. 
Соответствующие методики не рассматриваются в работе, они 
известны и находятся в открытом доступе и их использование 
предполагается в работе без каких либо изменений (на схеме 
выделены обычным курсивом). Методы и подходы, которые 
разрабатываются или совершенствуются, выделены на рис. 3 
жирным курсивом. 

Среди задач анализа мотивационных факторов в работе 
предложены критерии оценки процессов труда, которые по-
зволяют выделить характеристики трудовых задач, влияющих 
на мотивацию их исполнителей, а также критерии анализа сис-
темы управления предприятием, позволяющие выделить ха-
рактеристики системы управления и взаимодействий на пред-
приятии, которые также оказывают влияние на мотивацию со-
трудников. 
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Ядро мотивационного механизма управления организа-
ционным поведением персонала составляет мотивационный 
механизм формирования моделей организационного поведе-
ния. В рамках этого механизма решаются три крупные задачи: 
управления гигиеническими факторами, влияющими на удов-
летворенность трудовой деятельностью, управление внешней 
мотивацией и управление внутренней мотивацией. Для каждой 
из этих задач разработаны соответствующие научно-
методические подходы и модели. 

Так, в рамках управления гигиеническими факторами 
разработаны принципы обеспечения соответствия характери-
стик процессов труда мотивационным установкам сотрудни-
ков, а также научно-методический подход обеспечения соот-
ветствия мотивационных установок сотрудников характери-
стикам системы управления предприятием. Реализация данно-
го инструментария позволит обеспечить необходимые условия 
мотивированности персонала и формирования конструктив-
ных моделей поведения сотрудников. 

Научно-методические подходы к управлению внешней и 
внутренней мотивацией, разработанные в рамках данного ме-
ханизма, обеспечивают достаточные условия для формирова-
ния требуемых предприятию моделей поведения. 

Организационный механизм формирования поведенче-
ских интенций, включающий организационные и администра-
тивные инструменты корректировки форм реализации моделей 
поведения персонала, в данной статье не рассматривается, хо-
тя и является перспективным направлением исследования, не-
обходимым для практической реализации в системах управле-
ния предприятиями разрабатываемого мотивационного меха-
низма управления организационным поведением. 

Эффективность предлагаемого механизма управления 
организационным поведением персонала предлагается оцени-
вать по двум критериям: с точки зрения повышения качества 
труда, повышения его производительности и с точки зрения 
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качества трудовых ресурсов: снижения текучести кадров, вы-
бытия, затрат на подготовку, замену сотрудников и т.д. 

Поскольку предлагаемые методы управления организа-
ционным поведением являются малозатратными, можно с уве-
ренностью предполагать, что их реализация на предприятиях 
позволит повысить эффективность использования трудовых 
ресурсов, а также эффективность производственной и админи-
стративной деятельности персонала предприятий. 

Таким образом, для определения основных движущих 
причин, побуждающих работников к тем или иным поведенче-
ским паттернам, разработана каузальная модель формирова-
ния организационного поведения сотрудника. Данная модель 
позволяет идентифицировать основные причинно-
следственные факторы, оказывающие влияние на формирова-
ние устойчивой модели поведения сотрудника и формы ее 
реализации в организационной системе. При этом выявлено, 
что отнесение того или иного сотрудника к определенной ка-
тегории в мотивационной классификации зависит не только от 
самого сотрудника, его психологии, когнитивного и эмпириче-
ского опыта, а в большой степени и от качества организации и 
реализации функций управления на предприятии. 

Концепция управления организационным поведением 
персонала на промышленном предприятии предполагает раз-
работку соответствующего мотивационного механизма, со-
стоящего из двух частей: мотивационного механизма форми-
рования моделей организационного поведения как устойчивых 
потенциальных намерений персонала и организационного ме-
ханизма управления поведенческими интенциями – как физи-
ческой готовности персонала выражать эти намерения в при-
емлемой для предприятия форме. Задача разработки первого, 
мотивационного, механизма является ключевой, поскольку 
закладывает методологическую основу формирования на 
предприятиях устойчивых позитивных поведенческих моделей 
персонала, учитывающих комплексное воздействие всех зна-
чимых мотивационных факторов. 
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ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА НІМЕЧЧИНИ  
В КОНТЕКСТІ ЇЇ НЕОІНДУСТРІАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 

У березні 2010 р. було узгоджено [1, c. 1-7, 10-11], а у 
червні схвалено [2, c. 1-4, 11-12] нову європейську стратегію 
економічного розвитку на 10 років «Європа 2020: стратегія 

 Н.Ф. Васильєва, 2014 
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розумного, сталого і всеохоплюючого зростання», що стала 
програмою подальшого розвитку неоіндустріальної економіки 
країн Європейського Союзу (ЄС). 

Стратегія «Європа 2020» встановлює три основних чин-
ники зміцнення економіки ЄС: розумне зростання – економіка 
заснована на знаннях; стійке зростання – створення економі-
ки на основі доцільного використання ресурсів, поліпшення 
стану екології та конкуренції, тобто просування ідеї більш до-
цільного використання природних ресурсів, поліпшення стану 
екологічного середовища і конкурентоспроможності в еконо-
міці; всеохоплююче зростання – економіка високого рівня 
зайнятості населення, яка прагне до економічного, соціального 
і територіального об’єднання. 

Для досягнення поставлених цілей Стратегії «Європа 
2020» як пріоритетні висунуто сім напрямів, серед яких перше 
місце посідає «Інноваційний Союз», який передбачає 
об’єднання зусиль для створення і впровадження інновацій, 
що дозволить використовувати інноваційні ідеї у виробництві 
товарів та послуг. 

Розроблена нова програма об’єднала Рамкову програму 
науково-технологічного розвитку ЄС – 7РП, рамкову програму 
розвитку конкурентного середовища та інновацій і Європейсь-
кий інститут інновацій і технологій. Метою об’єднання всіх 
трьох джерел фінансування стало створення єдиного механіз-
му підтримки всіх стадій інноваційного ланцюга, щоб макси-
мально підтримати вихід продукту на ринок, а також значно 
спростити і зробити більш ефективною процедуру доступу до 
фінансів. 

Ця програма отримала назву «Horizon 2020» [3], її 
бюджет на період 2014-2020 рр. перевищить 80 млрд євро. При 
цьому інтегральний бюджет на дослідження й інновації 
(включаючи всі джерела) буде збільшено на 46% у співвідно-
шенні з попереднім (2007-2013 рр.). Рамкова програма розвит-
ку конкурентоспроможності та інновацій разом з Європейсь-
кою мережею підтримки підприємництва перетворена на Про-
граму «Конкурентоспроможність підприємств» (COSME) з 
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бюджетом на 2014-2020 рр. у 2,5 млрд євро, яка буде повністю 
орієнтована на механізми поліпшення фінансової та інших 
форм підтримки підприємств. 

У цілому пріоритет у програмі «Horizon 2020» віддано 
високоефективним технологіям – еко-, нано-, біо-, та інфотех-
нологіям, зосередженим на вирішенні соціальних і глобальних 
проблем («зелена економіка», енергетика, транспорт, зміни у 
кліматі та старіння населення). Створений Європейський дос-
лідницький простір дозволить подолати несприятливі умови, 
які заважають приватному сектору здійснювати інвестиції у 
дослідження, розробки й інновації, запобігти фрагментації  
докладених зусиль, ліквідувати небажане дублювання витрат і 
робіт у науково-технічній сфері різними регіонами.  

Завдяки об’єднанню кадрового потенціалу, дослідниць-
ких програм й інфраструктури, спільному використанню знань 
і міжнародній науково-технічній кооперації дістав подальшого 
розвитку обмін інформацією, знаннями і технологіями, науко-
вими досягненнями вченими, поступово долаються перешкоди 
у співпраці між: 

країнами – за допомогою створення багатонаціональних 
консорціумів із залученням дослідників з усіх країн світу; 

різними типами організацій – університетами, наукови-
ми центрами, комерційними і приватними підприємствами, у 
тому числі малими і середніми, великими компаніями; 

різними дослідницькими дисциплінами; 
національними фінансовими фондами. 
Реалізація програми «Horizon 2020» сприятиме виконан-

ню Стратегії «Європа 2020», тобто прискоренню розвитку нео-
індустріальної економіки країн ЄС. Формування неоіндустріа-
льного розвитку країн ЄС пов’язане з успішним розвитком 
промисловості, зокрема машинобудівної галузі. 

Найбільшими світовими центрами машинобудування за-
раз є Євросоюз, Китай, США і Японія. ЄС залишається поки 
найбільшим світовим центром машинобудування за загальним 
валовим випуском продукції. Серед країн ЄС на найбільшу 
увагу заслуговує дослідження стану машинобудівної галузі 
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Німеччини, досвіду здійснення в цій країні інноваційних пере-
творень, що може бути актуальним для України. 

Дослідженню проблем побудови неоіндустріальної еко-
номіки в Україні й інших країнах світу відведено важливу 
роль у працях К. Баранової, О. Білоруса, Є. Бєлашова, В. Бєло-
ва, В. Вишневського, Б. Данилишина, А. Задоя, Л. Збаразської, 
В. Кондратьєва, В. Ляшенка, О. Собкевича, С. Тульчинської, 
Л. Федулової, Н. Шелюбської та ін. Проте подальшого дослі-
дження заслуговують проблеми, що виникають у машинобуді-
вній галузі країн ЄС стосовно підвищення інноваційної актив-
ності підприємств. 

Мета статті – дослідити стан машинобудівної галузі Ні-
меччини та інструменти, які використовуються для підтримки 
інноваційних підприємств у німецькій економіці, визначити 
можливість їх застосування для прискорення формування нео-
індустріальної економіки України.  

За останні 10 років  до світових лідерів машинобудівної 
галузі ввійшов Китай, а за виробленою умовно-чистою проду-
кцією навіть посів перше місце у світі. У цей же період серед-
ньорічні темпи приросту випуску машинобудівної продукції в 
ЄС склали лише 1,1%, а в США і Японії навіть спостерігалося 
падіння (на 1,1 і 3,1% відповідно). Якщо зайнятість у галузі в 
2000-2012 рр. у розвинених країнах скорочувалася (у США – 
на 2,6% на рік, у Японії – на 3,3 у ЄС – на 1,5% на рік), то в 
Китаї вона зростала щорічно на 5,8% і досягла 6 млн чол. [4], у 
два рази перевищивши показник зайнятості у країнах Євросо-
юзу. На це вплинув загальний процес перенесення машинобу-
дівних потужностей із Заходу на Схід. Питомі трудові витрати 
в Китаї в два рази нижче, ніж у Японії, у три рази нижче, ніж у 
США, і майже в п'ять разів нижче, ніж у ЄС. 

Конкурентні позиції європейських країн у сфері маши-
нобудування ослаблені ще і порівняно більш низьким показ-
ником продуктивності праці, що складає 54 тис. дол. (у США – 
91 тис. дол., у Японії – 97 тис. дол.). Це можна пояснити різ-
норідним характером економік країн, що входять до ЄС. Од-
нак навіть у провідній країні Західної Європи – Німеччині 
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продуктивність праці в машинобудуванні складає тільки 70 
тис. дол. [4]. 

Розглянемо стан розвитку машинобудування серед країн 
ЄС на прикладі Німеччини. Німеччина є найбільшою держа-
вою Західної Європи (табл. 1), за індексом глобальної конку-
рентоспроможності (2014-2015 рр.) посідає 5 місце серед 144 
країн світу [5], за глобальним індексом інновацій (2014 р.) – 13 
місце серед 143 країн світу [6] і за рівнем розвитку машинобу-
дування є однією з провідних країн світу (табл. 2). 

Таблиця 1 

 Основні економічні показники Німеччини  
за 2009-2013 рр. [7; 8] 

Економічні показники 2009 2010 2011 2012 2013 
Населення, млн чол. 82,3 82,3 81,5 81,3 81,0 
ВВП (по ППС), млрд дол.  2810.7 2810.7 3085.0 3123.0 3227,0 
ВВП на душу населення  
(по ППС), дол. 34151,9 34151,9 37852,8 38413,3 39839,5 
Темпи зростання ВВП, % -5,1 3,7 3,0 0,9 0,5 
Розмір номінального ВВП,  
млрд дол.  3307.2 3286.5 3629.0 3367.0 3593,0 
Темпи зростання обсягу проми-
слового виробництва, % -15,0 9,0 8,0 0,0 -0,3 
Рівень інфляції, % 0,2 1,1 2,3 2,0 1,6 
Рівень безробіття, % 7,7 7,1 7,1 6,5 5,3 
Обсяг експорту, млрд дол. 1145,0 1303,0 1547,0 1492,0 1493,0 
Обсяг імпорту, млрд дол. 956,7 1099,0 1333,0 1276,0 1233,0 
Державний борг, % до ВВП 74,1 83,4 80,6 81,7 79,9 

 

Таблиця 2 

Питома вага країн ЄС у розвитку машинобудування  
у 2012 р., % [4] 

Країна Виробництво Умовно-чиста продукція Зайнятість 
Німеччина 38 41,5 34,1 
Італія 19,1 15,6 15,1 
Франція 7,9 7,9 8,6 
Великобританія 6,3 7,1 6,6 
Іспанія 3,9 3,9 4,1 
Польща 1,9 2,3 4,8 
Чехія 2,0 1,9 4,5 
Словаччина 0,5 0,4 1,3 
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За рівнем розвитку машинобудування Німеччина прак-
тично у два рази випереджає Італію, хоча частка Німеччини в 
європейському машинобудуванні за останні десятиліття змен-
шилася (з 42% у 1990-х роках до 38% у 2012 р.). 

Машинобудування займає провідне становище в еконо-
міці країни: на нього припадає 13% усього виробництва обро-
бної промисловості (у середньому по країнах Євросоюзу – 
9%). Німецьке машинобудування відоме широкою розмаїтістю 
продукції. У той же час останні 15 років тут посилювалася 
спеціалізація. На провідні 10 підгалузей машинобудування в 
1995 р. припадало 48% продукції галузі, а в 2012 р. – вже 63%. 
Питома вага верстатобудування зросла з 3 до 6%. Більш висо-
кими темпами розвивалася підшипникова промисловість, час-
тка якої зросла з 5,6 до 8%. Обидві підгалузі мають тісні спад-
ні зв'язки з інвестиційними галузями, насамперед з автомо-
більною промисловістю, що складає потужний загальноєвро-
пейський індустріальний кластер. Значення цих підгалузей 
машинобудування в Німеччині істотно вище, ніж у середньому 
по ЄС (де 4% належить верстатобудуванню і 6% – підшипни-
ковій промисловості). 

Іншим важливим сектором залишається енергетичне 
машинобудування. Його частка в загальній продукції галузі в 
середині 2000-х років досягала в Німеччині 17%. Пізніше цей 
показник знизився до 14%. Це пояснюється особливістю конт-
рактів на виробництво великих турбін для електростанцій, ви-
конання яких має тривалий часовий лаг. Німеччина з такими 
великими виробниками, як «Siemens», займає помітний сег-
мент глобального ринку турбін. 

Компаніям у країні надані дуже сприятливі умови для 
досліджень і розробок, виробництва найважливіших технічних 
компонентів. Створена в Німеччині інфраструктура, що вклю-
чає податкові пільги, визнана експертами Євросоюзу як «най-
краща практика». Проте машинобудівні компанії зіштовху-
ються з проблемами структурних зрушень і високої заробітної 
плати. Традиційно в цій галузі робився акцент на виробництво 
всередині країни в рамках однієї корпорації. У 1990-х роках 

100 



ситуація стала змінюватися. Багато компаній перетворилися на 
глобальних гравців, що мають виробничі майданчики на най-
більш важливих зарубіжних ринках. 

Тривалий процес консолідації галузі супроводжувався в 
Німеччині активними злиттями і поглинаннями. Це призвело 
до припинення діяльності ряду великих корпорацій. Так, кор-
порація «Mannesmann» була поглинена в 1999 р. британською 
телекомунікаційною компанією «Vodafone». Дочірні компанії 
корпорації, такі як «Mannesmann Rexroth» (виробник гідравлі-
чного устаткування) і «Demag Cranes», були продані. Через 
якийсь час обидві ці компанії ввійшли до складу «Siemens». А 
ще пізніше «Rexroth» була придбана компанією «Bosh», а 
«Demag Cranes» у 2002 р. перейшла під контроль американсь-
кої машинобудівної компанії «Terex». 

Німецькому машинобудуванню властиві тісні зв'язки 
компаній уздовж усього ланцюжка доданої вартості. Така осо-
бливість базується не тільки на довгостроковій і надійній коо-
перації, але і на обміні технологіями, а також стандартами 
якості. Це сприяє збереженню стабільного співробітництва 
навіть в епоху тотальної глобалізації. Великі компанії демон-
струють більшу зацікавленість у підтримці своїх національних 
постачальників. 

З часу возз'єднання Німеччини країни Центральної та 
Східної Європи стали частиною ланцюжків доданої вартості 
німецьких машинобудівних компаній. Це дозволяє, з одного 
боку, використовувати більш низькі трудові витрати для ефек-
тивного фінального складання устаткування в самій Німеччи-
ні, а з іншого – організовувати виробництво і фінальне скла-
дання на важливих регіональних ринках з метою швидшого 
доступу туди німецького устаткування. 

Останніми роками в Німеччині все більша увага приділя-
ється штандортній політиці, у рамках якої успішно реалізу-
ються окремі елементи промислової, інноваційної і технологі-
чної політики стосовно до конкретного регіону.  

Хоча в окремих випадках німецька держава, як і раніше, 
позначає так звані інноваційні галузі, але все більше дотриму-
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ється загальної (а не специфічно галузевої) підтримки іннова-
ційних економічних суб'єктів, вплив яких на майбутні струк-
турні народногосподарські зміни сьогодні важко визначити. 

Важливо, що загальним правилом здійснення інновацій-
них перетворень у Німеччині стала реалізація повсюдної сис-
теми моніторингу й оцінки ефективності проектів НДДКР за 
державної підтримки, у тому числі за участю міжнародної  
експертизи. 

Заслуговує на увагу аналіз існуючих державних програм 
й інструментарію щодо підтримки інноваційних підприємств у 
німецькій економіці. Основні державні інструменти підтримки 
інноваційної активності підприємств у Німеччині можна роз-
ділити на прямі, непрямі та спеціальні. 

Прямі інструменти державної підтримки відіграють у 
Німеччині особливо важливу роль, оскільки за відсутності  
«розкрученого» ринку приватного венчурного капіталу за анг-
ло-американським зразком держава змушена брати на себе 
значну частку фінансування нових підприємств. Варто відзна-
чити, що при виділенні державної допомоги інноваційні пока-
зники підприємства відіграють незначну роль. Як правило, фі-
нансову підтримку одержують підприємства, показники ко-
мерційної діяльності яких відповідають вимогам, необхідним 
для одержання кредиту, у тому числі в частині наявного стар-
тового капіталу. 

Традиційно підприємства, що здійснюють інвестиції в 
НДДКР, мають право на одержання визначених податкових 
пільг, серед яких слід відзначити прискорену амортизацію 
устаткування, зменшення оподатковуваної бази щодо податку 
на прибуток на величину здійснених інвестицій, можливість 
перенесення невикористаних податкових пільг на майбутні 
періоди та ін. Основна проблема полягає в тому, що загальний 
рівень оподаткування в Німеччині залишається все ще досить 
високим – навіть після проведення реформи підприємницьких 
податків у 2008 р., що перешкоджає здійсненню інноваційної 
діяльності підприємств різного розміру. Високі податки допо-
внюються і високими соціальними відрахуваннями. 
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На інноваційні підприємства малого і середнього бізнесу 
поширюється ряд додаткових пільг. Вони, зокрема, мають мо-
жливість через Kf (банк, що  спеціалізується на фінансуванні 
малого і середнього бізнесу) одержувати пільговий «підприє-
мницький кредит» із фіксованими ставками по кредиту. Якщо 
річний оборот підприємства не перевищує 50 млн євро (верхня 
межа малого і середнього підприємства по річному обороту), 
то за рахунок підприємницького кредиту можуть фінансувати-
ся до 3/4 здійснених інвестицій. Інші підприємства можуть фі-
нансувати через підприємницький кредит не більше 2/3 своїх 
інвестицій. Максимальний розмір кредиту складає 5 млн євро, 
однак для підприємців малого і середнього бізнесу він може 
бути збільшений. Кредит видається терміном на 10 років; при-
чому в перші два роки здійснюються тільки процентні випла-
ти, погашення кредиту починається з третього року.  

Непрямі інструменти покликані сприяти як генеруван-
ню інновацій, так і їх поширенню. Полягають вони у створенні 
загальних сприятливих і передбачуваних умов для ведення  
бізнесу. Для розвитку інноваційної активності, зокрема, особ-
ливе значення мають такі рамкові умови, як захист інтелектуа-
льної власності й розвинене патентне право; на думку експер-
тів ОЕСР, у цій сфері Німеччина досягла високого рівня захис-
ту. Певні проблеми мають місце у зв'язку з високим рівнем 
регулювання ринків, у тому числі у сфері ціноутворення. У 
цілому емпіричні дослідження свідчать про те, що скорочення 
регулювання веде до активізації інноваційної активності. 

Одночасно було виявлено закономірність, відповідно до 
якої загальне зниження прибуткових і підприємницьких подат-
ків має більш позитивний вплив на генерування, впроваджен-
ня і поширення інновацій порівняно з наданням окремих тим-
часових податкових пільг і звільненням від податків для знову 
створених підприємств. У цілому експерти ОЕСР дійшли ви-
сновку, що непрямі інструменти сприяння інноваціям (як у 
сфері створення рамкових умов, так і у сфері податкової полі-
тики) є ефективнішими, ніж прямі пільги, розповсюджені в 
Німеччині. Останні найчастіше не досягають поставленої мети 
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сприяння інноваціям, а лише тимчасово ведуть до зростання 
доходів сторони, яка їх отримує. Пряма підтримка приводить 
до використання державних коштів на фінансування визначе-
ної технології або продукту, і ціна помилки в цьому випадку 
може бути дуже високою. Непряме сприяння – через зниження 
регулювання і невисокі податки – веде до сукупної активізації 
діяльності з НДДКР. 

Спеціальні інструменти – цілеспрямована масштабна 
підтримка окремої галузі або великих підприємств. Вони по-
винні, на одностайну думку фахівців, використовуватися у ви-
няткових випадках і бути обмежені часом. Як правило, йдеться 
про політично мотивовані «об'єкти престижу» (зокрема, у ба-
гатьох державах періодично лунають заклики створити власну 
«силіконову долину» тощо). 

Комплексне використання найрізноманітніших інстру-
ментів є основним змістом сучасної політики з неоіндустрі-
ального розвитку економіки Німеччини і припускає системне 
використання значно більш широкого, ніж раніше, комплексу 
інструментів господарського регулювання, націлених на вирі-
шення безлічі завдань інноваційного розвитку, щодо створен-
ня для господарюючих суб'єктів і найманої робочої сили «ло-
кальних» рамкових умов, що сприяють підвищенню їх конку-
рентоспроможності. 

Досвід Німеччини свідчить, що ключовими завданнями 
зростання інноваційної активності промислових підприємств з 
метою реалізації неоіндустріального розвитку економіки є: 

посилення ролі держави в забезпеченні послідовності та 
ефективності реалізації всіх стадій інноваційного процесу від 
НДДКР до комерціалізації та виведення на ринок нової проду-
кції з високою доданою вартістю; 

структурна перебудова промислового сектору завдяки 
зростанню частки наукоємних та високотехнологічних вироб-
ництв;  

розвиток кооперації між науково-дослідним та виробни-
чим секторами; 
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розвиток державно-приватного партнерства в інновацій-
ній сфері; 

залучення висококваліфікованих кадрів через розширен-
ня зовнішніх зв’язків підприємств;  

розвиток аутсорсингу та зростання інвестиційної при-
вабливості підприємств-членів мережевих структур; 

усунення диспропорцій у соціально-економічному роз-
витку регіонів та розвиток міжрегіональних зв’язків через за-
безпечення державної підтримки створення та розвитку регіо-
нальних і міжрегіональних кластерів у галузях, які мають най-
вищий потенціал виробництва продукції, конкурентоспромо-
жної на внутрішньому та зовнішніх ринках. 

Державна політика підтримки розвитку інноваційної ак-
тивності промислових підприємств, якої дотримується Німеч-
чина, полягає у: 

оновленні законодавчої та нормативно-правової спрямо-
ваної на підтримку та розвиток інноваційної складової діяль-
ності підприємств; 

сприянні розвитку інноваційної інфраструктури, ство-
ренні або призначенні організацій, відповідальних за реаліза-
цію інноваційної політики держави; 

використанні сучасних інформаційних технологій (Ін-
тернету, онлайн-послуг) як більш ефективних механізмів вза-
ємодії промислових підприємств, науково-дослідних, освітніх 
організацій та органів державної влади. 

Так, у Німеччині Федеральним міністерством економіки 
і технологій у 2012 р. було створено агентство Kompetenznetze 
Deutschland, яке об’єднує найбільш інноваційні технологічні 
кластери з метою отримання синергетичного ефекту. 

В Україні діють лише окремі елементи інноваційної ін-
фраструктури, що перешкоджає створенню ефективної націо-
нальної інноваційної системи України, яка б відповідала су-
часним ринковим вимогам та давала б можливість налагодити 
завершений цикл інноваційної діяльності у промисловості – 
від створення інновацій до впровадження їх у виробництво.  
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Досвід Німеччини показує, що інновації можливі тільки 
за наявності загального сприятливого інституціонального сере-
довища в державі, помірного оподаткування, розвиненої сис-
теми кредитування, якісної системи освіти та ін. Ці чинники в 
цілому більше впливають на інновації, ніж надання численних 
дрібних і великих податкових, митних та інших пільг, а також 
інших преференцій.  

У Німеччині й інших країнах світу за наявності істотного 
технологічного відставання здійснюється разом із підтримкою 
національної інноваційної діяльності імпорт технології. При 
цьому на перший план виходить питання про менеджмент ін-
новаційних процесів на рівні окремого економічного суб'єкта. 
Українські менеджери, особливо в малому і середньому бізне-
сі, повинні мати необхідні знання, навички, компетенції у сфе-
рі організації ефективної взаємодії між усіма підрозділами пі-
дприємства, які беруть участь в інноваційному процесі, – це 
НДДКР, виробництво, маркетинг, збут. Іншими словами, через 
управління інноваціями вони повинні вміти поєднувати в єди-
ний процес ідеї, новітні розробки, створення (або придбання) 
інноваційного продукту (технології, послуги) і його наступну 
комерціалізацію, тобто успішний вихід на ринок. 

Таким чином, використання досвіду здійснення іннова-
ційної політики Німеччиною дозволить прискорити форму-
вання неоіндустріальної економіки України.  
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ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ТА ЙОГО РОЛЬ 
У СТРАТЕГІЧНОМУ РОЗВИТКУ  

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Період переходу до ринкового механізму господарюван-
ня характеризувався загальним погіршенням соціально-
економічної ситуації в Україні, обумовленої рядом проблем, 
пов'язаних зі скороченням матеріального виробництва, зрос-
танням безробіття, значними розривами в рівні доходів насе-
лення. 

Незважаючи на те що останніми роками економічна си-
туація в Україні стабілізується, наслідком тривалої кризи ста-
ло зменшення попиту на робочу силу з боку промислових 
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підприємств, досить високим залишається рівень безробіття, 
неефективно використовується людський капітал. Усе це ви-
кликає соціальну напруженість у суспільстві й тому потребує 
вживання невідкладних заходів, за допомогою яких можна по-
ліпшити соціально-економічну ситуацію. 

Розвиток економіки країни насамперед ґрунтується на 
ефективному використанні її економічного потенціалу, важли-
вою складовою якого є людський капітал. У комплексі склад-
них соціально-економічних проблем, пов'язаних із ринковими 
перетвореннями, важлива роль належить збереженню і підви-
щенню людського капіталу промислових підприємств. Це 
обумовлено високою інтелектуальною насиченістю, наявними 
науковими досягненнями вітчизняної промисловості, зростан-
ням попиту на продукцію машинобудівних і металургійних 
підприємств України. 

Найбільш яскравими представниками серед сучасних 
вітчизняних і зарубіжних учених, які досліджують теоретичні 
та методологічні аспекти сутності людського капіталу та його 
ролі у стратегічному розвитку підприємств, є: В. Антонюк, 
О. Грішнова,  Дж. Мінсер, Р. Каплан, Д. Нортон, С. Дятлов,  
В. Щетинін, Л. Владикіна, Нівен Пол Р., Нільс-Горан Ольве 
[1-9] та ін. 

Дж. Мінсер пов'язує людський капітал не тільки із прос-
тою передачею та нагромадженням у людей доступних знань, 
але і з виробництвом нових знань, що є джерелом інновацій і 
технічних змін [3].  

С. Дятлов людський капітал розуміє як сформований у 
результаті інвестицій і накопичений людиною певний запас 
здоров'я, знань, навичок, здібностей, мотивацій, які доцільно 
використовуються в тій або іншій сфері суспільного відтво-
рення, сприяють зростанню продуктивності праці й ефектив-
ності виробництва і тим самим впливають на збільшення заро-
бітків (доходів) даної людини [5]. 

Людський капітал в економічній літературі розглядаєть-
ся як з позицій формування даного капіталу, так і з боку його 
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використання та визначення його впливу на економічні проце-
си. Найчастіше під людським капіталом розуміється сукуп-
ність певних характеристик працівника, які позитивно впли-
вають на його продуктивність праці [10]. 

Аналіз наукових публікацій свідчить, що немає єдиного 
розуміння категорії «людський капітал». У роботах названих 
авторів питанням управління стратегією підприємства за до-
помогою складових людського капіталу також не приділяється 
значної уваги.  

Таким чином питання, пов'язані з впливом людського 
капіталу на реалізацію стратегічних цілей промислових під-
приємств, є актуальними і потребують подальших наукових 
досліджень. 

Метою статті є визначення ролі людського капіталу у 
стратегічному розвитку промислових підприємств; обґрунту-
вання взаємозв’язків між корпоративними стратегічними ці-
лями й індивідуальними можливостями окремих працівників. 

Сучасні умови функціонування підприємств, що харак-
теризуються постійними змінами зовнішнього середовища, 
зростанням конкуренції у всіх сферах діяльності, припускають 
пошук інструментів, які дозволять оперативно реагувати на їх 
вплив і вибудовувати стратегію розвитку з урахуванням цих 
факторів. При цьому кожне підприємство формує власну так-
тику адаптації внутрішніх структур і систем управління до об-
межень і можливостей економічного, політичного і соціально-
го оточення. Однак далеко не всі підприємства володіють мис-
тецтвом органічної комбінації стратегічних і поточних завдань 
своєї діяльності. Одним із таких інструментів є збалансована 
система показників (ЗСП) підприємства. Збалансована система 
показників – це система управління ефективністю підприємства, 
що складається із взаємопов’язаних фінансових і нефінансових 
показників, які відображають досягнення стратегічних цілей у 
різних аспектах бізнесу і на всіх рівнях управління підприємства 
[4].  
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Засновниками концепції стратегічного управління, яка 
базується на збалансованій системі показників, є Р. Каплан і  
Д. Нортон [4]. 

Сьогодні, разом з одержанням прибутку і підвищенням 
капіталізації промислових підприємств, пріоритетними на-
прямками стратегічного розвитку є: збереження та розширення 
частки ринку збуту продукції, удосконалення внутрішніх біз-
нес-процесів, що досягаються за допомогою ефективного 
управління людським капіталом. Людський капітал сьогодні 
являє собою найцінніші активи та згідно зі стратегічними ці-
лями підприємства забезпечує бажаний дохід і створює конку-
рентні переваги. 

Знання працівників як диференційований фактор торка-
ються всіх аспектів менеджменту, включаючи стратегічну 
ефективність, маркетинг, організаційну структуру й інвестиції 
в людський капітал. Кожен із них, безпосередньо або побічно, 
але завжди суттєво, залежить від розуміння здатності людей 
справлятися з непередбаченими, глобальними та стрімкими 
змінами [11]. Людський капітал, як наймач інформаційної тех-
нології, – вирішальна умова для ефективного управління знан-
ням підприємства, яке створює вартість відповідно до страте-
гічних цілей підприємства.  

Суб'єктами формування і використання людського капі-
талу є як окремі індивідууми, так і держава, домогосподарства, 
громадські організації, що інвестують кошти в його форму-
вання, роботодавці, які є споживачами людського капіталу і 
беруть участь у його формуванні й розвитку. Об'єктом даних 
економічних відносин є якісні характеристики людини, сфор-
мовані  в результаті інвестицій, продуктивні здібності, знання, 
здоров'я, мотивація та мобільність, які вона використовує в 
економічній діяльності для одержання доходу. 

Стратегія розвитку людського капіталу в системі ЗСП 
спрямована на підвищення якісних характеристик персоналу, 
створення умов для безперервного навчання, розвитку й удо-
сконалення професійних навичок і особистих якостей кожного 
працівника підприємства.  
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Розробка стратегії включає кілька етапів: оцінка якості 
робочої сили; визначення необхідних параметрів якості пра-
цівників; наявність резервів підвищення якості; визначення 
мети і завдань стратегії підприємства; розвиток трудового по-
тенціалу; обґрунтування основних шляхів і засобів досягнення 
поставленої мети. 

Метою стратегії розвитку людського капіталу підприєм-
ства є створення цілісної та всеосяжної моделі розвитку лю-
дей, формування ініціативної, творчої, інноваційної поведінки, 
досягнення оптимальної професійно-вікової структури кадрів. 

Стратегію розвитку людського капіталу найчастіше  
пов'язують із професійним навчанням, при цьому вона має  
містити такі елементи: 

розвиток людського капіталу шляхом професійного на-
вчання; 

підвищення компетентності, професійної майстерності за 
допомогою передачі досвіду; 

підвищення загальної культури працівників шляхом реа-
лізації загальноосвітніх, культурних, естетичних програм; 

забезпечення оптимальної вікової структури кадрів і 
структури щодо стажу шляхом професійної ротації. 

Три перших елементи стратегії розвитку людського капі-
талу підприємства безпосередньо пов'язані з навчанням. Тому 
у вузькому розумінні стратегію розвитку людського капіталу 
можна розглядати як стратегію організаційного навчання,  
метою якої є формування інтелектуального капіталу підприєм-
ства. 

Основними завданнями стратегії організаційного на-
вчання є: збереження, відновлення і поповнення запасу знань 
підприємства шляхом упровадження системи безперервного 
навчання протягом усього трудового життя працівників; ство-
рення організації, що навчається. 

Залежно від прийнятої на підприємстві стратегії форму-
люються цілі людського капіталу: стратегія глобалізації може 
бути представлена метою «підвищити рівень знання співробі-
тниками іноземних мов», стратегія зростання вартості – «залу-
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чити талановитих молодих фахівців», стратегія збільшення 
обсягу продажів – «забезпечити наявність компетенцій, що 
дозволяють адаптувати продукти до індивідуальних вимог клі-
єнтів», стратегія зниження собівартості продукції – «забезпе-
чити зростання продуктивності праці за рахунок ефективної 
системи мотивації» тощо. На рис. 1 відображено взаємозв’язок 
людського капіталу з іншими складовими ЗСП у рамках зага-
льноприйнятої стратегії підприємства. 

ЗСП промислового підприємства       Стратегічний рівень 

Фінанси Клієнти 

Корпора- 
тивна мета 

Досягти конку- 
рентоспро- 
можної 
структури 
витрат 
 

Показник 
Сукупні 
витрати  у 
відсотках 
 від ви- 
ручки 

Заходи 
Знизити відсоток 
відходів і браку, 
підвищити ефек-
тивність викорис-
тання виробничих 
потужностей 

Корпора- 
тивна мета 

Збільшити 
доходи від 
нових клієнтів 

Показник 
Відсоток 
нових 
клієнтів 

Заходи 
Приваб-
лювати 
клієнтів 
рівнем 
якості 
продукції  

Внутрішні бізнес-процеси Людський капітал 

Корпора-
тивна мета 

Максимізу-
вати вико-
ристання 
наявних ак- 
тивів підпри- 
ємства 

Показник 
Коефіцієнт 
оборотності 
товарно-
матеріаль-
них запасів 

Заходи 
Збільшити 
кількість 
нових 
продуктів по 
відношенню 
до наявних 
потужностей 

Корпоратив- 
на мета 

Розвивати на- 
вички управ-
ління якістю,  
удоскона- 
лення вироб- 
ничих процесів  

Показник 
Оцінка 
компетен-
цій співро- 
бітника 
підприєм-
ства 

Заходи 
Визначити 
ключові 
компетенції, 
необхідні для 
досягнення 
корпоратив-
ної мети 

Рис. 1.  Взаємозв’язок людського капіталу з іншими  
складовими ЗСП у рамках загальноприйнятої стратегії 

промислового підприємства [авторська розробка] 
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Збалансована система показників є сполучною ланкою 
між стратегією і її реалізацією. Фінансова і клієнтська складові 
у ЗСП – це підсумки, які підприємство має намір досягти: збі-
льшення вартості для акціонерів за допомогою зростання до-
ходів і підвищення ефективності; розширення частки підпри-
ємства в загальних витратах клієнта, що досягається збере-
женням і розширенням клієнтської бази, задоволенням спо-
живчих запитів, освітою та лояльністю покупців.  

Фінансова складова описує матеріальні результати реалі-
зації стратегії за допомогою фінансових показників.  

Клієнтська – визначає споживчу пропозицію для цільо-
вих клієнтів, що є необхідною умовою, за якої нематеріальні 
активи створюють вартість.  

Процеси внутрішньої складової та людського капіталу є 
рушійною силою стратегії. Внутрішня складова визначає ство-
рення нових або вдосконалення існуючих процесів, що мають 
значення для реалізації стратегії. Складова людського капіталу 
відображає нематеріальні активи, необхідні для підтримки 
процесів створення вартості: знання, здібності, навички, стан 
здоров’я, креативне мислення. 

Людський капітал містить такі складові:  
біофізичний капітал; 
інтелектуальний; 
соціальний. 
Саме ці три види капіталів у сукупності найбільш повно 

відображають внутрішню структуру людського капіталу. 
Біофізичний капітал являє собою життєво важливі ре-

сурси людини, її фізичний і психологічний потенціал, розгля-
нуті в контексті здатності створення вартості [12, с. 21-22].  

Іншим важливим компонентом людського капіталу є ін-
телектуальний капітал – це сформовані в процесі формально-
го, неформального й інформального навчання знання, інфор-
мація та креативні здібності людини [12, с. 21-22].  

Характеризуючи властивості інтелектуального капіталу 
людини, насамперед необхідно відзначити ті, які притаманні 
людському капіталу [13]. 
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По-перше, людський капітал не відчужуваний, він не 
може існувати окремо від людини. 

По-друге, людський капітал не збережний, він існує 
тільки у поточний час, і час, протягом якого він не використо-
вувався, упущений назавжди. 

По-третє, у процесі формування людського капіталу за-
діяні як вроджені,  так сформовані в процесі виховання здібно-
сті людини. 

На рис. 2 наведено механізм реалізації стратегічних ці-
лей промислового підприємства за допомогою складових люд-
ського капіталу. 

Місія, 
цінності, 
бачення 

Збалансована система показників 
цілі нефінансових складових 

ключові показники 
норми ініціативи 

Стратегія 

Цілі та показники людського капіталу в рамках загальноприйнятої стратегії 

Біофізичний 
капітал 

Інтелектуаль-
ний капітал 

Соціальний 
капітал 

Цілі людського 
капіталу 

1. Забезпечити 
найкращу 
організацію праці. 
2. Забезпечити 
соціальну 
захищеність членів 
колективу. 
3. Розробити моделі
робочих місць 

Показник 
илюдського 

капіталу 
1. Кількість
лікарняних на 
1000 чол. на рік. 
2. Кількість днів 
хвороби на один 
лікарняний на рік. 
3. Середній вік 
працівників 

Показники 
людського 
капіталу 

1. Середній
стаж роботи. 
2. Соціальний 
статус. 
3. Сімейний 
стан. 
4. Житлові
умови. 
5. Наявність
дітей 

Показники 
людського 
капіталу 

1. Кількість
років навчання. 
2. Кількість
видів освіти. 
3. Кількість
стажувань на 
одного 
працівника 

Цілі людського 
капіталу 

1. Забезпечити 
визнання корпо- 
ративних цін-
ностей кожним 
працівником. 
2. Мотивувати 
працівників за 
досягнення 
стратегічних 
цілей

Цілі людського 
капіталу 

1. Здійснити 
100-відсоткове 
перенавчання 
працівників. 
2. Визначити 
вимоги до знань 
і вмінь 
працівників 

Рис. 2. Механізм реалізації стратегічних цілей промислового 
підприємства за допомогою складових людського капіталу 

[авторська розробка] 
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Стратегічні цілі людського капіталу, як правило, харак-
теризуються високим ступенем актуальності для підприємства 
і відповідно мають переглядатися не рідше одного разу на рік. 
При цьому їх необхідно оцінювати за такими критеріями: 

1) розробити таку кількість показників, яка дозволить
дати всебічну оцінку відповідної стратегічної мети; 

2) спростити до мінімуму розрахунки розроблених пока-
зників, що характеризують дану мету; 

3) здійснювати періодичний контроль за досягненням ці-
льових значень відповідних показників, і у випадку їх масово-
го невиконання переглядати стратегічну мету; 

4) виконувати оцінку внеску кожного співробітника під-
приємства в досягнення корпоративних цілей і розробляти 
відповідні заходи, спрямовані на поліпшення показників 
діяльності співробітників.  

Співробітник, який брав участь у розробці стратегічних 
цілей, повинен мати відповідний рівень кваліфікаційної підго-
товки, тобто його професійні знання, навички та здібності ма-
ють відповідати обійманій посаді. 

Для правильного формулювання цілей людського капі-
талу необхідно мати чітке уявлення про види компетенцій, які 
сприяють виконанню ключових внутрішніх бізнес-процесів 
підприємства. Опис даних компетенцій дозволить сформувати 
групи найцінніших положень у процесі реалізації стратегії та  
оцінити всі розбіжності між майбутніми потребами підприєм-
ства й існуючою реальністю. Усунення даних розбіжностей 
можливе шляхом навчання або наймання співробітників, які 
володіють необхідними вміннями. 

Більшість підприємств, що впроваджують ЗСП, прагнуть 
створити унікальні цілі людського капіталу, що визначають їх 
конкурентні переваги, зневажаючи при цьому виділенням від-
повідного обсягу ресурсів на їх реалізацію. Цілі людського ка-
піталу будь-якого підприємства так чи інакше пов'язані з пев-
ними витратами на навчання і розвиток персоналу, підвищен-
ня кваліфікації та впровадження наукових розробок, однак 
кошти в таких випадках найчастіше заощаджуються, тим са-
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мим гальмуючи процес досягнення стратегічних цілей підпри-
ємства [14]. 

Гроші, використовувані як «паливо» для роботи моделі 
заохочення співробітників, розглядаються не як операційні 
витрати, а як довгострокові інвестиції, від науково обґрунто-
ваного та своєчасного вкладення яких залежить одержання 
прибутку підприємством і в майбутньому зростання його вар-
тості.  

Висновки. Обґрунтовано реалізацію стратегії промисло-
вого підприємства за допомогою збалансованої системи пока-
зників,  яка  виступає сполучною ланкою між формулюванням 
стратегії і її втіленням у вигляді ефективного використання 
складових людського капіталу. Людський капітал відіграє 
ключову роль у всіх чотирьох аспектах діяльності підприєм-
ства, тому що від компетентності й навичок працівників зале-
жить досягнення цілей інших складових у системі стратегічно-
го розвитку підприємства. 

Збалансована система показників дозволяє виявити за-
лежність між показниками індивідуальної оцінки працівників і 
комплексною системою показників діяльності підприємства, 
виступаючи інструментом опису стратегічних цілей кожного 
аспекту діяльності підприємства. У результаті впровадження 
збалансованої системи показників підприємство одержує мож-
ливість не просто аналізувати й оцінювати результати діяльно-
сті за минулий період, але й ефективно управляти своєю ді-
яльністю на основі даного аналізу. 
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А.В. Матюшин, к.э.н., 
А.В. Аборчи  

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ  
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СПЕЦИФИКИ  

НАЦИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ РАЗВИТИЯ 

В структуре экономических систем практически каждой 
развитой страны современного мира можно найти особый фи-
нансовый институт, который в своём названии имеет словосо-
четание "банк развития" ("development bank") (далее – БР). За-
частую такие банки являются частью более обширной сети 
институтов развития в стране, представляя собой особый ин-
струмент для реализации государственной экономической по-
литики в той или иной отрасли или перспективном направле-
нии. Такой банк выполняет дополнительные функции по обес-
печению долгосрочного кредитования социально значимых 
проектов, реализация которых должна содействовать эконо-
мическому росту, модернизации экономики и др. 

В Украине также существуют финансовые институты, 
именуемые банками развития, в частности Украинский банк 
реконструкции и развития (УБРР), Украинский банк содейст-
вия развитию (УБСР), а также частный Всеукраинский банк 
развития (ВБР). Однако де-факто эти банки являются обыч-
ными универсальными банками, предоставляющими традици-
онный спектр банковских услуг и имеющими к развитию эко-
номики опосредованное отношение. Их низкая макроэкономи-
ческая эффективность и отсутствие значимого для развития 
эффекта приводит к необходимости кардинальной реорганиза-
ции данных институтов и пересмотру акцентов их деятельно-
сти. Этим и обусловливается актуальность исследования со-
держательных аспектов деятельности БР в направлении адек-
ватной реализации заданий, намеченных для данного институ-
та в Украине. 

 А.В. Матюшин, 
А.В. Аборчи, 2014 
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Современные исследования проблем функционирования 
банков развития, начатые в работах У. Даймонда [1], Ш. Боски 
[2], П. Робертса [17],  находят своё продолжение в работах за-
рубежных и отечественных исследователей с учётом новых 
экономических, институциональных реалий, обусловленных в 
том числе мировым финансовым кризисом 2007-2008 гг. Роль 
БР в национальных экономиках разных стран исследована в 
работах  [3; 5; 6; 9 и др.], соответствующая роль правительства 
представлена в работах [4; 11; 20], стратегические проблемы 
функционирования банков развития анализируются в работах 
[13; 17; 18 и др.]. Учёные Украины и стран СНГ также уделя-
ют значительное внимание соответствующей проблематике 
применительно к отечественным условиям [21; 22; 23; 24; 25; 
26; 28; 29 и др.]. 

Целью данной статьи является обобщение теоретических 
подходов отечественных и зарубежных исследователей к оп-
ределению специфики национального БР. Это позволит выде-
лить общие черты их функционирования, а также выявить со-
временные тренды в исследованиях по данной проблеме. 

Одним из наиболее известных исследователей проблем 
функционирования БР является У. Даймонд, который в 1957 г. 
опубликовал работу «Development banks» [1]. В ней автор от-
мечает, что несмотря на схожие названия БР в разных странах 
могут значительно отличаться друг от друга по собственности, 
сферам деятельности, политики и операциям. Вместе с тем 
У. Даймонд констатирует, что исходя из схожих функций БР в 
экономике обобщающим для них есть тот факт, что все они 
являются спонсируемыми правительством финансовыми уч-
реждениями, направленными в первую очередь на предостав-
ление долгосрочных кредитов в экономику. Именно эти уч-
реждения сыграли ключевую роль в послевоенном восстанов-
лении и интенсивном развитии экономик Европы и Японии во 
второй половине ХХ в. 

Вскоре после появления работы У. Даймонда было 
опубликовано ещё одно исследование Ш. Боски «Problems and 
Practices of Development Banks», в которой автор отмечает, что 
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термином «банк развития» обозначаются правительственные 
или частные институты, основной функцией которых является 
осуществление средне- и долгосрочных инвестиций в про-
мышленные проекты [2]. Данное определение несколько отли-
чается от точки зрения У. Даймонда, в частности, оно предпо-
лагает, что БР может быть как государственным, так и част-
ным. Однако когда речь идет о национальном БР, зачастую 
имеются в виду институты, так или иначе контролируемые 
правительством. 

Большая часть исследователей, посвятивших свои рабо-
ты проблемам функционирования национальных БР, приводят 
определения, во многом схожие с приведенными выше. Так, 
С. Чандрасекар отмечает, что правительства создают БР, наде-
ляя их полномочиями («mandate») на предоставление долго-
срочных кредитов на условиях, которые обеспечивают устой-
чивость поступления инвестиций в экономику [3]. В связи с 
этим основной целью создания БР является обеспечение того, 
чтобы процессы финансовой экспансии в банковском секторе 
совпадали с экономической политикой правительства, частью 
которой является целевое направление необходимого коли-
чества кредитов по приемлемой процентной ставке в те или 
иные сферы экономики. 

В работе Э. Леви, А. Микко и У. Паницца [4] отмечается, 
что понятием БР зачастую описывается финансовый институт, 
в первую очередь сориентированный на осуществление долго-
срочного финансирования, которое, как считается, будет гене-
рировать положительные эффекты для развития экономики, 
однако не охватывается частными кредиторами. Стандартны-
ми задачами БР также являются кредитование сельскохозяй-
ственного производства и сокращение региональных диспро-
порций. Схожее с этим определение БР приводится также в 
работе Е. Гутиерес, Х. Рудольфа, Т. Хома и Е. Бенеит [5], где, 
в частности, отмечается, что деятельность БР предполагает 
ликвидацию пробелов в недофинансировании частным секто-
ром таких сфер экономики, как сельское хозяйство или жи-
лищный сектор, вследствие того, что деятельность коммерче-
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ского банка зачастую сфокусирована на других, более доход-
ных сферах экономики. 

В исследовании Дж. Амукс и М. Тойода [6], которое по-
священо анализу роли национальных БР Азии, отмечается, что 
БР являются правительственными финансовыми учреждения-
ми, которые, как правило, учреждаются на ранней стадии про-
мышленного развития. Они служат источником долгосрочного 
финансирования для отраслей, которые считаются важными 
для экономического развития, но которые недофинансируются 
за счёт частного сектора. БР также могут использоваться для 
выполнения других проектов, соответствующих государствен-
ной политике. Исследуя исторические особенности ряда азиат-
ских БР, авторы приходят к выводу, что по мере экономиче-
ского развития, расширения финансового дерегулирования и 
появления частных источников дешевого долгосрочного кре-
дита потребность в таких банках снижается, что, однако, не 
приводит к исчезновению данного типа банков даже в разви-
тых постиндустриальных странах. 

Французский исследователь Р. Собрейра при анализе 
особенностей функционирования БР и влияния на них поло-
жений Базельского соглашения - ІІ [7] отмечает, что определе-
ние БР является институтом, заинтересованным в развитии 
национальной экономики. По своей природе они нацелены на 
удовлетворение специфических потребностей, которые связа-
ны с процессом экономического развития и могут быть с оп-
ределенной точностью идентифицированы обществом. БР яв-
ляются гибридными финансовыми институтами, соответ-
ствующими объективным условиям развития национальной 
экономики и социально-экономическому профилю страны, в 
которой они создаются. 

Обширное статистическое исследование БР было прове-
дено специалистами мирового банка Ж. Луна-Мартинесом и 
К.Л. Висенте [8]. Авторы на примере 90 БР из 61 страны мира 
провели анализ, в котором выявили их цели и функции, услу-
ги, предоставляемые БР в разных странах, кем они регулиру-
ются и контролируются, а также ряд других особенностей. Ха-
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рактеризуя сущность БР, исследователи отмечают, что данные 
финансовые институты развития исторически создавались 
правительствами с целью предоставления кредитов и других 
финансовых услуг лицам и частным фирмам, а также в страте-
гические отрасли экономики. Такие банки необходимы тогда, 
когда частные финансовые институты не могут либо не хотят 
направлять ресурсы в те отрасли экономики, которые опреде-
лены государственной политикой. 

В работе по исследованию теоретико-практических осо-
бенностей БР в Бразилии, выполненной С. Лаззарини, А. Му-
саччио и др. [9], авторы анализируют подходы к определению 
назначения БР в разных странах и приходят к выводу, что 
ключевыми характеристиками этих институтов являются их 
государственный статус и акцент на решении проблем и про-
валов, возникающих на кредитных рынках. БР особенно важ-
ны в случае необходимости кредитования долгосрочных про-
ектов в странах со значительными ограничениями капитала, 
где они могут способствовать ликвидации дефицита капиталь-
ных инвестиций, а также повышению эффективности в старых 
отраслях и созданию новых. 

Достаточно обширное определение сущности и роли БР 
в экономике приводится в исследовании Д. Смолридж и др. 
[11]. Авторы считают, что национальные БР являются управ-
ляемыми, поддерживаемыми либо субсидируемыми государ-
ством институтами, которые имеют полномочия на реализа-
цию государственной политики. Такие банки могут иметь раз-
ные формы и размеры и фактически для них не существует 
некой единой операционной модели. Они могут различаться 
по структуре собственности и активов, финансовым и полити-
ческим целям, надзорным требованиям и функциональным 
назначениям. Вместе с тем практически все они находятся в 
привилегированном положении на национальных кредитных 
рынках, которое обеспечивается для содействия достижения 
БР основной цели – финансирования инновационной деятель-
ности частного сектора с учётом всех специфических особен-
ностей его развития. 
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В работе «Rethinking the Role of National Development 
Banks», выполненной специалистами Департамента по эконо-
мическим и социальным вопросам ООН [18], анализируются 
положения Монтеррейского консенсуса Международной кон-
ференции по финансированию развития [13]. В нём, в частно-
сти, отмечается, что страны признают необходимость укреп-
лять и развивать национальный финансовый сектор, поощряя 
планомерное развитие рынков капитала посредством банков-
ских систем и других институциональных механизмов, на-
правленных на решение потребностей финансирования разви-
тия. При этом БР, коммерческие и другие финансовые инсти-
туты могут быть действенным инструментом для облегчения 
доступа к источникам финансирования для хозяйствующих 
субъектов [п.17]. 

В трудах Н. Финжерман [14], В. Сандифорда [15], а так-
же М. Шарма и У. Тимити [16] анализируются практические 
особенности функционирования БР небольших государств, 
таких как Гренада, Сент-Люсия, островных государств Тихого 
океана, а также региона Минас-Жерайс в Бразилии. Авторы 
приводят определения БР, которые во многом совпадают с 
проанализированными выше. Так, Н. Финжерман отмечает, 
что БР, как правило, являются государственными учрежде-
ниями, которые направлены на содействие экономическому и 
социальному развитию. Их появление связано с реакцией пра-
вительств на провалы рынка, которые приводили к снижению 
стратегических инвестиций [14]. В. Сандифорд резюмирует, 
что все БР в восточной части Карибского бассейна в первую 
очередь являются правительственно финансируемыми и под-
держиваемыми финансовыми институтами, созданными для 
содействия экономическому развитию страны [15]. М. Шарма 
и У. Тимити указывают на то, что исторически БР в Тихооке-
анских государствах были правительственными структурами, 
которые создавались для поощрения и поддержки перспектив-
ных среднесрочных и долгосрочных проектов, не получавших 
финансирования со стороны коммерческих банков. Немало-
важной причиной появления БР, по мнению Н. Финжерман, 
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также является тот факт, что коммерческие и частные банки, 
следуя логике краткосрочной прибыли с низким риском, не 
финансируют высокорисковые инвестиции, которые имеют 
ключевое значение для экономического развития. 

В исследовании П. Робертса из Массачусетского техно-
логического института [17], которое посвящено проблемам 
частных и государственных БР, автор указывает на то, что БР 
являются уникальными по своим характеристикам финансо-
выми учреждениями для экономически слаборазвитых стран. 
Такие банки специализируются на предоставлении высокорис-
ковых долгосрочных кредитов, способствующих индустриали-
зации. Именно это отличает БР от традиционных коммерче-
ских банков, которые зачастую специализируются на финан-
сировании надёжных активов в развитых странах. 

Анализу роли БР в индустриальном развитии Турции по-
священа работа Г. Озтурка и др. [18]. В ней БР характеризуют-
ся как государственные финансовые учреждения, которые свя-
заны с предоставлением долгосрочных кредитов не только в 
прибыльные проекты, но и в социально значимые. За счёт та-
ких банков обеспечивалась индустриализация многих стран в 
ХІХ-ХХ вв., когда БР оказывали не только финансовую, но и 
техническую помощь развивающимся корпорациям. Также 
при содействии этих банков осуществлялась поддержка и со-
действие развитию предпринимательства. 

Несколько отличающееся от приведенных выше опреде-
ление БР приводит Ж. Торне в работе, посвященной формиро-
ванию успешной основы функционирования национальных БР 
[19]. Автор отмечает, что БР являются одной из форм вмеша-
тельства в финансовую систему, которая направлена на устра-
нение, провалов рынка в части предоставления финансирова-
ния, направленного на решение социально-экономических за-
дач, таких как равенство и ликвидация нищеты. Фактически 
финансирование развития автор видит как деятельность в тех 
сегментах рынка, которые некачественно обслуживаются  
частными финансовыми институтами. Еще одно определение 
БР приводится в работе Л. Бранда [20], где исследуется влия-
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ние финансового кризиса 2008-2009 гг. на деятельность фи-
нансовых институтов развития. По мнению автора, классиче-
ской ролью БР является заполнение пробелов в национальной 
финансовой системе в части способности обеспечения долго-
срочного кредитования в слабо развитых и развивающихся 
странах. Они направлены на разрешение проблем неэффек-
тивности финансового рынка, где частный капитал не спосо-
бен принять на себя риски, связанные с кредитованием заве-
домо неблагонадёжного заёмщика. 

В отечественной научной среде и странах СНГ исследо-
вания особенностей функционирования БР только набирают 
обороты. Связано это с тем, что в постсоветских странах срав-
нительно недавно осознали необходимость создания по-
настоящему крупного и действенного БР, способного спра-
виться с комплексом задач по развитию экономики в ХХІ в. 
При этом в практике работы БР как в Украине, так и в других 
постсоветских странах существует множество проблем, кото-
рые ещё предстоит решить совместными усилиями как теоре-
тиков, так и практиков. 

В монографии под редакцией В. Адрианова [21], где дос-
таточно подробно проанализирована деятельность глобаль-
ных, региональных и национальных финансовых институтов 
развития, авторы отмечают, что основной целью националь-
ных БР является финансирование приоритетных проектов, 
обеспечивающих развитие национальной экономики. Регио-
нальные и международные БР являются важнейшим источни-
ком финансовых ресурсов для модернизации экономик в пер-
вую очередь развивающихся стран. С их помощью обеспечи-
вается доступность значительных финансовых ресурсов, пре-
доставляемых на льготных условиях, что не может быть дос-
тигнуто при традиционном коммерческом подходе к кредито-
ванию. Зачастую, в отличие от частных финансовых институ-
тов и коммерческих банков, БР нацеливаются на решение за-
дач, которые определены перед ними государством и не пре-
следуют первоочередное извлечение прибыли. В основном 
финансовые институты развития не осуществляют традицион-

 125 



ных для финансовых посредников функций проведения расчё-
тов, принятия депозитов и выдачи краткосрочных ссуд. 

Концептуальные основы функционирования националь-
ного БР рассматриваются в работе С. Захарина [22]. На основе 
анализа зарубежного опыта автор обосновывает необходи-
мость создания украинского БР, который должен быть направ-
лен на поддержку и финансирование капиталоёмких инфра-
структурных проектов со значительным сроком окупаемости. 
Также банк должен содействовать созданию крупных импор-
тозамещающих производств и обеспечить качественный про-
рыв в сфере производственного инвестирования. 

К схожему выводу приходит и российский исследова-
тель Я. Дубенецкий, который при анализе деятельности глав-
ного российского БР – Внешэкономбанка – отмечает, что 
главной целью деятельности института является содействие 
всеобщей технологической модернизации, прежде всего обра-
батывающей промышленности; воссозданию и продвижению 
отраслей высоких технологий; созданию на этой основе со-
временной конкурентоспособной экономики, а также подъему 
общей промышленной культуры страны [23]. 

Т. Васильева, В. Онищенко и С. Козьменко исследуют 
перспективы специализированных национальных институтов 
развития экономики через призму создания в национальной 
экономике инновационно-инвестиционных банков [24; 25]. 
Авторы акцентируют внимание на том, что украинская эконо-
мика вот уже много лет как нуждается не в одном, а в ряде 
специализированных государственных инновационных бан-
ков, банков реконструкции и развития и инвестиционных бан-
ков, которые бы специализировались на осуществлении порт-
фельных и реальных инвестиций в инновационный сектор 
экономики на комиссионной основе либо за счёт собственных 
средств [25]. В современных условиях только через них от-
крывается возможность привлекать внебюджетные средства 
для долгосрочного инвестирования в инновационные сферы 
экономики, при этом обеспечивая как программно-целевое, 
так и текущее финансирование. Ученые приходят к выводу, 
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что создание БР зачастую является результатом политической 
инициативы, с помощью которой из государственного бюдже-
та выделяется определенная сумма и именно власть очерчива-
ет основные задачи для деятельности такого банка. Данные 
банки получают возможность аккумулировать средства также 
из внебюджетных источников и использовать их для долго-
срочного инвестирования в инновации [24]. 

Необходимость создания в структуре банковской систе-
мы Украины национального БР постулируется также в работе 
А. Даниленко [26], которая посвящена совершенствованию 
модели управления экономикой и финансовым механизмам её 
реализации. Его основной целью будет содействие своевре-
менному обеспечению финансовыми ресурсами предприятий 
реального сектора экономики, которые осуществляют инве-
стиционные проекты, утверждённые правительством. Сущест-
вование БР, по мнению автора, также поможет минимизиро-
вать влияние денежной эмиссии на инфляцию, так как креди-
тование экономики позволит отсрочить период роста налично-
го денежного оборота до того, как будет непосредственно за-
вершен тот или иной инвестиционный проект. 

Достаточно глубокое исследование теоретико-
практических аспектов деятельности БР проведено в работах 
Ю. Киндзерского [27; 28]. Говоря о сущности и роли БР, автор 
отмечает, что их деятельность направлена на долгосрочное 
финансирование проектов, создающих значительные позитив-
ные социально-экономические эффекты, которые не могут 
быть полностью профинансированы частным сектором [27]. 
Это определение наиболее близко к тем, которые приводят в 
своих работах многие зарубежные авторы. В несколько видо-
измененном виде его приводит также Н. Шелудько, которая 
отмечает, что деятельность БР направлена на обеспечение фи-
нансирования ключевых отраслей национальной экономики, 
которые вследствие долгосрочности реализации, низкой до-
ходности или высоких рисков непривлекательны для частного 
капитала [29]. 
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С. Савинский и Д. Смахтин, исследуя теоретико-
практические особенности функционирования БР Китая, счи-
тают, что такие банки являются специфической финансово-
кредитной организацией, которая представляет собой нечто 
среднее между коммерческим банком и институтом с бюджет-
ным финансированием: средства выделяются государством, 
однако предоставляются они на основе платности и возвратно-
сти [30]. Основной целью БР, как отмечают авторы, является 
реализация правительственной социально-экономической по-
литики. 

Таким образом, на основе анализа теоретических подхо-
дов к определению БР и их роли в экономике можно выделить 
следующие основные содержательные аспекты, характери-
зующие специфику национального БР (см. таблицу). 

Таблица 
Основные содержательные аспекты, характеризующие  

специфику национального БР 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Классические работы 

У. Даймонд, 
1957 [1] + + 
Ш. Боски, 
1959 [2] + + + + 
П. Робертс, 
1969 [17] + 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Работы современников – зарубежных исследователей 
Э. Леви, 
А. Микко и 
У. Паницца, 
2004 [4] 

+ + + 

М. Шарма и 
У. Тимити, 
2004 [16] 

+ + + 

Дж. Амукс и 
М. Тойода, 
2006 [6] 

+ + + + 

В. Сандифорд, 
2007 [15] + + 
Р.Собрейра, 
2008 [7] + + 
Н.Финжерман, 
2009 [14] + + + 
Г. Озтурк и 
др., 2009 [18] + + + 
С. Чандрасе-
кар, 2011 + + + 
Е. Гутиерес, 
Х. Рудольфа, 
Т. Хома и 
Е. Бенеит, 
2011 [5] 

+ 

Ж. Торне, 
2011 [19] + + 
Ж. Луна-
Мартинес и 
К.Л. Висенте, 
2012 [8] 

+ + 

С. Лаззарини, 
А. Мусаччио и 
др., 2012 [9] 

+ + + 

Д. Смолридж 
и др., 2013 
[11] 

+ + 

Л. Банда, 2014 
[20] + + 

Работы современников – отечественных исследователей и специалистов 
СНГ 

С. Савинский 
и Д. Смахтин, 
2007 [30] 

+ + 

Я. Дубенец-
кий, 2008 [23] + 

129 



Окончание таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Н. Шелудько, 
2009 [29]   +  +  + 
С. Захарин, 2010 
[22]    + +   
Ю.Киндзерский, 
2011 [28]    + +  + 
Т. Васильева, 
В. Онищенко и 
С. Козьменко, 
2011 [24; 25] 

  +  +   

В. Андрианов, 
2012 [21]    + + +  
А. Даниленко, 
2013 [26]    + +   

 
Таким образом, на основе анализа теоретико-

методологических подходов, отображенных в таблице, можно 
констатировать, что под национальным БР следует понимать 
финансовый институт, находящийся в полном либо частичном 
правительственном подчинении, основной целью которого яв-
ляется (а) аккумулирование и кредитное распределение фи-
нансовых ресурсов (на особых условиях), направляемых на 
реализацию масштабных средне- и долгосрочных проектов по 
техническому и технологическому обновлению реального сек-
тора экономики, а также (б) ликвидация провалов рынка в час-
ти недофинансирования приоритетных, социально и экономи-
чески значимых для государства отраслей экономики.  

По сути, данное определение созвучно с большей частью 
проанализированных выше дефиниций. Вместе с тем содержа-
тельно оно отличается практически от каждого из них, так как 
акцентирует внимание на двух принципиальных моментах:  

во-первых, независимо от степени участия государства в 
управлении БР его ресурсы на специальных льготных услови-
ях должны направляться на реализацию перспективных и зна-
чимых для страны проектов; 

во-вторых, сферы и направления деятельности БР со 
временем могут меняться и будут определяться исходя из те-
кущего состояния экономики и масштабов недофинансирова-
ния тех или иных отраслей. 
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Перспективными направлениями исследований по дан-
ной проблеме следует назвать исследование институциональ-
ных особенностей национальных БР в контексте проводимой 
экономической политики государства. 
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Л.М. Рассуждай, к.е.н., 
В.В. Горощенко, к.е.н. 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ  
ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОДАНОЇ  

ВАРТОСТІ В ГІРНИЧОДОБУВНОМУ КОМПЛЕКСІ 
УКРАЇНИ1 

Сучасний рівень розвитку економіки характеризується 
глобалізацією і динамізмом. Для стабільного розвитку націо-
нальної економіки необхідно, щоб випереджаючими темпами 
розвивалася гірничодобувна промисловість, що неможливо без 
модернізації її матеріально-технічної бази. Модернізація при-
пускає не тільки оновлення, але і приведення гірничодобувно-
го виробництва у відповідність до нових вимог та норм техні-
чного розвитку та нових показників якості продукції. Даний 
процес потребує залучення в галузь великих інвестицій, а про-
блема вибору ефективного варіанта їх вкладень набуває особ-
ливої актуальності. Тільки системний підхід до вирішення ін-
вестиційних проблем у галузі дозволить українським гірничо-
добувним компаніям не втратити зовнішні ринки і максималь-
но адаптуватися до сучасних ринкових умов і вимог. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування і розробка ре-
комендацій щодо створення продукції з високою доданою вар-
тістю у гірничодобувному комплексі на основі активізації та 
стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності, спрямо-
ваної на здійснення технічної та організаційної модернізації 
гірничодобувного виробництва. 

Для вирішення зазначеної мети поставлено такі завдан-
ня: 

1 Дослідження виконано в рамках НДР ІЕП НАН України «Мето-
ди розвитку та забезпечення капіталізації промислових підприємств в 
умовах інституціональних змін» (2012-2015 рр., номер держреєстрації 
0112U006882). 

 Л.М. Рассуждай, 
В.В. Горощенко, 2014 
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дослідження економічної сутності показника «економіч-
на додана вартість» та факторів, які впливають на діяльність 
гірничодобувних компаній на основі цього показника; 

аналіз поточного стану та інноваційно-інвестиційного 
розвитку гірничодобувних підприємств з метою створення та 
підвищення економічної доданої вартості у гірничодобувному 
комплексі країни; 

визначення ключових факторів створення вартості у гір-
ничодобувному комплексі на основі концепції економічної до-
даної вартості; 

обґрунтування доцільності застосування ціннісно-
орієнтованого підходу до управління гірничодобувним під-
приємством з метою активізації інвестування в модернізацію і 
нові технології з глибокої переробки та комплексного викори-
стання природних копалин; 

Гірничодобувна промисловість України являє собою 
комплекс галузей, що здійснюють видобуток і збагачення ко-
рисних копалин. У складі галузі виділяють: паливну, гірничо-
хімічну, гірничорудну промисловості, видобуток мінеральної 
технічної сировини та інших видів неметалевої сировини (гра-
фіт, глина, будівельні матеріали тощо). Україна має потужний 
гірничодобувний потенціал і займає одне з провідних місць 
серед європейських країн з видобутку залізних і марганцевих 
руд, кам'яного і бурого вугілля та ін. Економіка України забез-
печена розвіданими запасами на 20-30 років уперед. Для задо-
волення внутрішнього попиту і щоб не втратити зовнішні рин-
ки, українські гірничо-збагачувальні комбінати повинні здійс-
нювати модернізацію енергоємного і давно морально застарі-
лого виробничого обладнання, розширювати асортимент гото-
вої продукції з високою доданою вартістю. 

Це потребує подальшого розвитку методів і технологій 
стратегічного управління підгалузями гірничодобувного ком-
плексу, ефективного фінансового управління компаній. Тому 
актуальним стає завдання визначення вартості компанії, фак-
торів, що її формують, а також оцінки результатів інвестицій-
ної діяльності. На внутрішніх ринках об'єктами угод купівлі-
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продажу стають не тільки товари, але й цілі компанії. Тому в 
інноваційній економіці існує проблема адекватної оцінки вар-
тості бізнесу. Реальна оцінка вартості бізнесу створює умови 
для економічної привабливості гірничодобувних компаній, 
залучення інвестицій та впровадження інновацій. Оцінка ді-
яльності компаній на основі показника економічної доданої  
вартості дає більш точну відповідь на питання про стійке ста-
новище компаній у даному секторі економіки. Водночас прак-
тичні розробки та дослідження не вичерпують усіх аспектів 
розглянутої проблеми. У зв'язку з цим більшої актуальності 
набувають питання оцінки ефективності діяльності на базі 
економічної доданої вартості, виявлення ключових факторів 
створення вартості на основі стимулювання інвестиційної ді-
яльності та використання інструментарію економетричного 
моделювання при оцінці інвестиційної програми розвитку 
компаній. 

Ефективне функціонування гірничодобувних підпри-
ємств є однією з центральних проблем, що постають перед су-
спільством, пов'язаних із зростанням дефіциту сировинних ре-
сурсів, посиленням конкуренції, глобалізацією бізнесу, збіль-
шенням підприємницьких ризиків [1]. У зв'язку з цим змінився 
підхід до оцінки ефективності функціонування підприємств, 
ефективності використання інвестованого в підприємство ка-
піталу, формування позитивного зовнішнього і внутрішнього 
середовища, оптимізації бізнес-процесів, управління вартістю 
підприємства [2]. 

Тому останнім часом для оцінки ефективності функціо-
нування підприємств використовуються нові теоретичні роз-
робки. Одним із затребуваних інструментів є концепція EVA 
(Ekonomic Value Added – англ.) – економічна додана вартість 
[3]. Авторами методу EVA є американські фахівці Б. Стюарт і 
Д. Стерн. Серед емпіричних робіт, у яких розглядаються ре-
зультати впровадження EVA на практиці, слід виділити роботи 
С. Вівера, Г. Бідла та Р. Боуена. Ці автори вивчали можливості 
використання EVA в діяльності західних компаній. Стосовно 
до вітчизняних умов концепція EVA розглядається в роботах 
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О. Шербанової, А. Расказової, С. Валдайцева, М. Федорової, 
А. Грязнової. 

Основна ідея використання EVA полягає в тому, що ак-
ціонери повинні отримати норму повернення прибутку за при-
йнятий ризик [3]. В існуючих підходах вітчизняних і зарубіж-
них авторів показник EVA розуміється як чистий операційний 
прибуток після сплати податків, зменшений на сукупний інве-
стиційний капітал [4]. 

Роль показника EVA в оцінці ефективності зводитиметь-
ся до такого: 

визначає напрям додаткового інвестування капіталу з 
метою отримання найбільшої доданої до нього вартості; 

дозволяє виміряти дійсну прибутковість підприємств, а 
також керувати ними з позицій їх власників; 

показує джерела отримання додаткового прибутку; 
підвищує прибутковість за рахунок поліпшення викори-

стання капіталу; 
виступає інструментом мотивації менеджерів підприєм-

ства [5]. 
Систематизація різних підходів до створення доданої  

вартості дозволяє зробити такі висновки [6]: 
розширюються джерела доданої вартості, які включають 

не тільки роботу працівників, діяльність підприємців, інтенси-
вність споживання, але й інновації; 

змінюється інтенсивність впливу факторів на джерела 
доданої вартості: від рівноправної участі кожного фактора до 
мінливої участі залежно від часових періодів (етапів ланцюжка 
доданої вартості); 

посилюється вплив на формування ціни і, як наслідок, 
отримання доданого продукту (прибутку) від індивідів до гру-
пи покупців; 

розширюються межі розподілу доданої вартості – від 
власників підприємства до кожного власника фактора вироб-
ництва, який бере участь у ланцюжку доданої вартості. 

Сутність EVA проявляється в тому, що цей показник ві-
дображає додавання доданої вартості до ринкової вартості  
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підприємства і дає оцінку ефективності діяльності підприємст-
ва через визначення того, як це підприємство оцінюється рин-
ком. У зв'язку з цим ринкова вартість підприємства дорівнює 
сумі чистих активів (за балансовою вартістю) та EVA майбут-
ніх періодів, приведена до даного часу [7]. Крім того, наголо-
шується, що значення EVA визначає поведінку власників під-
приємства по відношенню до інвестування в дане підприєм-
ство. А саме якщо: 

EVA = 0, тобто ринкова вартість підприємства дорівнює 
балансовій вартості чистих активів. У цьому випадку ринко-
вий виграш власника при вкладенні в дане підприємство дорі-
внює нулю, тому він однаково виграє, продовжуючи операції 
на даному підприємстві або вкладаючи кошти в банківські де-
позити; 

EVA > 0 означає приріст вартості підприємства, що сти-
мулює власників до подальшого вкладення коштів у підприєм-
ство; 

EVA < 0 веде до зменшення ринкової вартості підприєм-
ства та означає втрату капіталу. 

Виділяються такі напрями підвищення показника EVA: 
збільшення прибутку при використанні наявного обсягу 

капіталу; 
зменшення обсягу капіталу, що використовується, при 

збереженні прибутку на колишньому рівні; 
зменшення витрат на залучення капіталу. 
У рамках даних напрямів можуть бути здійснені такі ви-

ди організаційно-економічних заходів: виробництво нових ви-
дів продукції; освоєння нових ринків; упровадження більш  
рентабельних суміжних ланок виробничо-технологічних лан-
цюжків; ліквідація збиткових або недостатньо прибуткових 
сфер діяльності (у тому числі ліквідація підприємства); зміна 
структури капіталу [8]. 

У роботі [9] досліджено фактори прямого та комплекс-
ного впливу високої частки мінерально-сировинного сектору 
на темпи економічного розвитку країни. На підставі викорис-
тання системного аналізу доведено, що видобуток природних 
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ресурсів не завжди приносить додану вартість і негативно 
впливає на функціонування гірничодобувного комплексу.  

У сучасних умовах найбільшу актуальність мають такі 
параметри підприємства, як конкурентоспроможність продук-
ції, що виробляється, стабільність функціонування та економі-
чне зростання. Основним способом досягнення високого рівня 
цих параметрів може стати активізація інвестиційно-
інноваційних процесів на гірничодобувних підприємствах за 
умови здійснення комплексної модернізації на базі впрова-
дження досягнень науки та техніки у відповідних галузях нау-
ки, зокрема нових технологій, матеріалів, обладнання тощо. 

Для забезпечення високоефективного відновлення виро-
бництва інноваційна модернізація має включати не лише мас-
штабне перетворення техніки і технології виробництва, але і 
торкатися питань організації праці, підготовки й перепідготов-
ки кадрів, управління галуззю і передбачати компенсаційні 
механізми негативного впливу видобутку природних ресурсів 
на функціонування гірничодобувного комплексу, зокрема:  
підвищення частки інвестицій, спрямованих на розвідку і ви-
добуток корисних копалин; розвиток фінансової системи краї-
ни; стимулювання оновлення фондів; залучення вітчизняних 
та іноземних інвестицій; удосконалення системи державної 
підтримки в умовах приватизації; підвищення рівня гірничого 
обладнання; збільшення ресурсів на НДР й інтенсифікацію ін-
новаційних процесів; модернізація і диверсифікація виробниц-
тва; державно-приватне партнерство. 

Вживання цих заходів потребуватиме державного регу-
лювання та стимулювання, оскільки проекти інноваційної мо-
дернізації потребуватимуть залучення значних обсягів інвес-
тицій, бо пов’язані з реконструкцією не тільки самого гірничо-
добувного підприємства, але і гірничо-збагачувального, ма-
шинобудування, інших суміжних виробництв. 

Отже, основними завданнями модернізації гірничодо-
бувної галузі є:  

поліпшення якості залізорудної сировини; 
технічне переоснащення технологічних процесів; 
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розширення виробничих потужностей кар’єрів і пере-
робного комплексу; 

оптимізація технологій збагачення на основі впрова-
дження й ефективного використання досягнень сучасної науки 
і техніки; 

модернізація виробництва на основі кластерного підхо-
ду, що інтегрує всі ланки гірничодобувного виробництва від 
науки до збуту гірничої продукції; 

відтворення порушених у результаті гірничого виробни-
цтва природних екосистем;  

розширення і заповнення мінерально-сировинної бази за 
видами мінеральної сировини, що видобувається; 

розвиток технологій повного вилучення корисних ком-
понентів із глибокою переробкою мінеральної сировини; 

масштабне впровадження у практику діяльності підпри-
ємств ГМК; 

проектне управління на основі міжнародних стандартів.   
Реалізація даних напрямів має здійснюватися в рамках 

єдиної державної стратегії за умов: прозорості діяльності гір-
ничодобувних компаній; поступового збільшення фінансуван-
ня науки до рівня європейських країн; удосконалення гірничо-
го законодавства; посилення системи державного контролю і 
регулювання у сфері надрокористування, включаючи впровад-
ження стратегічного планування й управління галуззю; удо-
сконалення системи підготовки і перепідготовки наукових  
кадрів, висококваліфікованих менеджерів, інженерно-техніч-
них працівників. 

Для обґрунтування комплексної модернізації у гірничо-
добувному комплексі варто використовувати такі принципи: 

інноваційності. Формування нової економічної моделі 
інноваційного відтворення  гірничодобувного комплексу має 
бути ти направлене на: відкриття рентабельних, інфраструк-
турно доступних родовищ ліквідних корисних копалини (при-
ріст запасів); підвищення ринкової прибутковості сировинної 
бази у найближчій перспективі; задоволення поточної і на пер-
спективу потреби країни в мінеральній сировині з урахуван-
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ням міжнародних зобов'язань; інтеграція у світове надрокори-
стування; приріст ВВП за рахунок економічно обґрунтованого 
видобутку і використання мінеральної сировини; 

державного регулювання (стимулювання). Ринок не мо-
же бути регулятором гірничодобувного комплексу економіки 
і, навпаки, комплекс не є елементом ринкового саморегулю-
вання. Держава має регулювати всі процеси на основі довго-
строкового планування і постійного моніторингу; 

стратегічного планування. Стратегіям розвитку галузей 
гірничодобувного комплексу має передувати генеральна схема 
інноваційного розвитку продуктивних сил за умов: забезпе-
чення збалансованості в часі та просторі розвитку галузей, що 
виробляють і споживають мінеральну сировину; концентрації 
бюджетних коштів на перспективних об'єктах надрокористу-
вання; урахування геологічних, технологічних, інвестиційно-
економічних, інфраструктурних, соціально-економічних, еко-
логічних, геополітичних чинників; 

нормативності. Обсяги бюджетних коштів на МГДК ма-
ють обґрунтовуватися за допомогою системи гірничо-
геологічних, технологічних, економічних, екологічних норма-
тивів, які становлять інформаційну основу оцінки; 

результативності. Результативність функціонування еко-
номічних механізмів модернізації гірничодобувного комплек-
су має оцінюватися за бюджетними, галузевими і регіональ-
ними критеріями. Оцінка результативності має виконуватися 
на етапах геологорозвідувальних робіт, видобутку і первинної 
переробки корисних копалини і подальшого використання мі-
неральної сировини. 

Згідно із сформованою на сьогодні методологією розвит-
ку високоіндустріальних суспільств однією базових умов ста-
лого розвитку модернізованого високотехнологічного гірни-
чодобувного комплексу (МВГДК) є інтегрована за цілями і 
завданнями роль усіх його складових, наведених на рисунку 
[10].  
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Рисунок. Структурні блоки МВГДК 

Структура модернізованого високотехнологічного гірни-
чодобувного комплексу включає такі блоки:  

науковий – наукові організації всіх форм власності, 
конструкторські бюро, вищі навчальні заклади, наукові під-
розділи підприємств, проектні та проектно-вишукувальні 
організації, дослідні заводи, які виконують фундаментальні та 
прикладні дослідження, розробки для потреб комплексу; 

науково-виробничий – корпорації та підприємства, що 
виробляють наукомістку продукцію (питома вага витрат на 
НДДКР у річній доданій вартості перевищує середній або 
деякий спеціально встановлений для галузі рівень); 

освітній – вищі, середні спеціальні навчальні заклади, 
центри з підготовки і перепідготовки менеджерів (включаючи 

Нау-
ковий  

Науково-виробничий 

Освітній  

Інфраструктурний 

Управлінський  

Соціальний 
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управління нововведеннями та інноваційними підприємства-
ми); 

інфраструктурний – інноваційно-технологічні парки, по-
забюджетні фонди НДДКР, венчурні інноваційні фонди, лізин-
гові компанії, фонди сприяння малому та середньому підпри-
ємництву та інші організаційні елементи інфраструктури; 

управлінський – міністерства та відомства, управлінські 
структури на державному і регіональному рівнях, конкуруючі 
галузі, які здійснюють функції щодо забезпечення функціону-
вання та розвитку МВГДК; 

соціальний – суб'єкти соціального забезпечення, що за-
безпечують збереження і поповнення інтелектуального та кад-
рового потенціалу модернізованого комплексу. 

Принципово важливою є постійна робота держави, сус-
пільства і самого бізнесу з гармонізації всіх складових, без чо-
го в модернізації гірничодобувного комплексу важко розрахо-
вувати на успіх. У даний час сучасний стан галузі багато в чо-
му тримається завдяки основам, закладеним у радянський пе-
ріод її формування. Пріоритетність у вживанні заходів щодо 
даних напрямів не може мати постійного характеру і визнача-
ється лише відставанням будь-яких складових у досягненні 
загальних цілей і завдань. 

На сьогодні проблеми системного характеру мають місце 
практично по всіх вищезазначених складових, проте найбільш 
критичними з них є науковий і управлінський блоки. Істотною 
мірою від належного рівня відстає соціальний блок. Усі ці  
завдання можуть бути максимально успішно вирішені тільки 
на основі якісного державно-приватного партнерства. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
В УМОВАХ ЗДІЙСНЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ  

ТА ОНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА 

Недостатні темпи інноваційного розвитку економіки 
України значною мірою обумовлені зниженням питомої ваги 
машинобудування в сукупній структурі промисловості держа-
ви і незадовільним рівнем конкурентоспроможності продукції 
внаслідок швидкого старіння техніко-технологічної бази виро-
бництва підприємств галузі. Темпи й обсяги оновлення основ- 
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ного капіталу підприємств машинобудівного комплексу є 
вкрай низькими при одночасному високому рівні зносу вироб-
ничого обладнання, який складає більше 50% балансової вар-
тості. Однією з головних причин недостатнього оновлення 
техніко-технологічної бази виробництва є нераціональне 
управління процесами формування і використання основного 
капіталу, обмеженість фінансових ресурсів, недосконалість 
державного стимулювання та регулювання інноваційного роз-
витку промисловості.  

Актуальним питанням теорії та практики управління 
технічним оновленням виробництва, державного регулювання 
технічного розвитку промислових підприємств присвячено 
дослідження вітчизняних і зарубіжних учених. Науково-
теоретичні та методологічні аспекти відтворення основного 
капіталу, обґрунтування форм, методів і способів його 
відшкодування розглянуто у працях В. Александрової, 
Ю. Бажала, Д. Львової, О. Пасхавера, О. Цигічка. Значний 
внесок у дослідження економічних проблем інноваційного ро-
звитку підприємств та процесів інвестиційного забезпечення 
технічного оновлення виробництва зробили вчені  О. Амоша, 
В. Захарченко, М. Іванов, М. Крупка, О. Пампура. Завдяки 
розробкам цих авторів створено вагоме науково-методичне 
підґрунтя з проблем управління оновленням матеріально-
технічної бази виробничих підприємств. 

Разом з тим існуючі наукові підходи та економічні мето-
ди управління технічним оновленням виробництва не врахо-
вують сучасних умов господарювання, які полягають у суттє-
вому підвищенні ринкових вимог до продукції внаслідок не-
обхідності прискорення темпів інноваційного розвитку, а та-
кож процесів економічної інтеграції і глобалізації, які відбу-
ваються в сучасному світі. При цьому результати здійснення 
технічного оновлення виробництва викликають зміни прак-
тично в усіх сферах діяльності підприємства і держави, що 
обумовлює складність оцінки його ефективності й результа-
тивності. Усе вищезазначене обґрунтовує потребу в подаль-
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шому дослідженні проблем управління технічним оновленням 
виробництва й оцінки ефективності його здійснення на під-
приємствах.  

Можливості технічного оновлення виробництва необ-
хідно розглядати у взаємозв'язку з процесами формування і 
використання прибутку підприємства. Формування прибутку 
передбачає обґрунтування цільової потреби в прибутку в обся-
гах, необхідних для ефективного забезпечення розвитку під-
приємства, прогнозування можливостей отримання прибутку 
за окремими видами діяльності; формування цільових критері-
їв норми прибутку по підприємству і забезпечення їх досяг-
нення.  

Метою статті є наукове обґрунтування доцільної та ра-
ціональної структури використання чистого прибутку підпри-
ємства в умовах необхідності здійснення технічного оновлен-
ня виробництва. 

Розподіл прибутку є процесом формування й обґрунту-
вання напрямів його подальшого використання відповідно до 
цілей і завдань розвитку підприємства. У процесі розподілу 
прибутку підприємства передбачається своєчасна сплата пода-
тків і формування фінансових ресурсів, утворених за рахунок 
прибутку, для розвитку окремих видів діяльності або викорис-
тання за окремими напрямами. Під час розподілу чистого при-
бутку підприємства необхідне формування системи пропорцій 
розподілу прибутку на частину, що капіталізується, і частину, 
що споживається [1, c. 627]. Частина прибутку, що спожива-
ється, являє собою кошти, які спрямовуються на виплату диві-
дендів, матеріальне стимулювання персоналу і соціальний роз-
виток підприємства. Частина прибутку, що капіталізується, 
включає кошти, які спрямовуються на виробничий розвиток, 
формування резервного фонду, а також інші форми капіталіза-
ції прибутку. Досліджуючи прибуток як інструмент фінансо-
вого зростання підприємства, А. Бабо визначив частину при-
бутку, що капіталізується, як «чисте самофінансування» і вка-

148 



зав на існування щільного взаємозв'язку між часткою самофі-
нансування й інвестуванням в основний капітал [2, c. 107].  

Існує безліч факторів, що впливають на пропорції розпо-
ділу чистого прибутку, ступінь інтенсивності прояву яких та-
кож різноманітний. Деякі фактори визначають передумови до 
зростання частини прибутку, що споживається, інші обумов-
люють необхідність збільшення частини, що капіталізується. 
Здійснення технічного оновлення виробництва формує потре-
бу у збільшенні частини чистого прибутку, що капіталізується, 
а саме питомої ваги коштів, що спрямовуються на розвиток 
виробництва. При цьому необхідно забезпечити одночасне 
збільшення прибутку за всіма напрямами або, принаймні, не 
допустити зменшення частини прибутку, що споживається. 

З метою виявлення закономірностей формування струк-
тури розподілення чистого прибутку підприємства за напря-
мами використання було досліджено фінансові результати дія-
льності ВАТ «Рутченківський завод «Гірмаш». Використання 
чистого прибутку на підприємстві здійснюється за напрямами 
згідно із структурою розподілення прибутку (табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Структура використання чистого прибутку  
ВАТ «Рутченківський завод «Гірмаш», % 

Напрями  
використання 

Структура розподілення чистого прибутку 

фактична економічно 
доцільна 

в умовах  
динамічної моделі  

оподаткування 
Чистий прибуток, 
у тому числі: 100 100 100 
   резервний фонд 7 5 3,5 
   розвиток виробництва 46 47 54 
   соціальний розвиток 15 21,5 20 
   матеріальне заохочення 7,5 11 10 
   виплата дивідендів 23 15 12 
   інші 1,5 0,5 0,5 
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Аналіз свідчить, що значна питома вага сукупного обся-
гу чистого прибутку спрямовується на виплату дивідендів і 
складає 23% у структурі його використання. Суттєва частка 
чистого прибутку надходить до резервного фонду і використо-
вується за іншими напрямами, наприклад з метою поповнення 
оборотних коштів. При цьому частка коштів, що спрямову-
ються на матеріальне заохочення та соціальний розвиток, є 
недостатньою і складає 7,5 і 15% відповідно. Таке співвідно-
шення в рамках розподілення чистого прибутку не забезпечує 
бажаного розвитку соціальної сфери підприємства і поповнен-
ня фонду матеріального заохочення, недостатньо стимулює 
розвиток виробництва при одночасному використанні значної 
частки прибутку як виплат за дивідендами і не може бути роз-
глянуте як раціональна структура використання прибутку в 
умовах необхідності технічного оновлення виробництва. 

Досвід господарської діяльності провідних українських 
підприємств машинобудування свідчить про те, що при раціо-
нальній структурі розподілу прибутку питома вага коштів, що 
спрямовуються на соціальний розвиток, має складати не мен-
ше ніж 20%. Підвищення якості та рівня конкурентоспромож-
ності знову освоєної складної машинобудівної продукції зале-
жить не тільки від можливостей упровадження прогресивної 
техніки і технології, але також визначається кваліфікацією, 
досвідом і знаннями працівників, фахівців і керівників, їх став-
ленням до роботи та загальною культурою виробництва, що 
припускає застосування системи матеріального стимулювання 
[3, с. 298].  

Упровадження й ефективне використання системи мате-
ріального стимулювання освоєння нової техніки і нової про-
дукції є невід'ємною умовою підвищення якості та збільшення 
обсягів її виробництва. Системи матеріального заохочення і 
стимулювання праці, визнання трудових заслуг повинні бути 
гнучкими і мати достатній мотиваційний ефект для формуван-
ня у працівників цільової настанови на підвищення якості 
продукції, скорочення витрат виробництва і розвиток їх заці-
кавленості в розробці й освоєнні нової техніки. Відповідно до 
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цих вимог питома вага коштів, що спрямовуються на матері-
альне заохочення, у структурі використання чистого прибутку, 
за оцінками провідних фахівців, має складати більше ніж 10% 
[62, с.299]. 

В умовах необхідності здійснення технічного оновлення 
виробництва підприємство має здійснювати дивідендну полі-
тику за залишковим принципом. Це означає, що в процесі роз-
поділу чистого прибутку пріоритетним завданням є форму-
вання фонду розвитку виробництва, потім – фондів матеріаль-
ного стимулювання і соціального розвитку і в останню чергу 
визначається обсяг коштів, які спрямовуються на виплату ди-
відендів. При цьому дивідендна політика має ґрунтуватися на 
визначенні необхідної та раціональної пропорційності між по-
точним споживанням прибутку власниками і її майбутнім зро-
станням, що максимізує ринкову вартість підприємства і за-
безпечує його стратегічний розвиток [4, с. 637]. Відмова з боку 
власників від дивідендів в умовах необхідності здійснення 
технічного оновлення виробництва відбиває їх прагнення до 
одержання додаткового доходу, що стає можливим у результа-
ті приросту капіталу в майбутньому. Так, у США є відомими 
ситуації, коли великі акціонери вимагали скасування виплати 
дивідендів і перерахування чистого прибутку в повному обсязі 
у фонд розвитку виробництва або резервний фонд [5, с. 134]. 
Тому для власників акцій перспективний приріст вартості їх 
капіталу найчастіше має більше значення, ніж швидке одер-
жання дивідендів. 

При використанні динамічної моделі оподаткування 
структура розподілу чистого прибутку підприємства має бути 
трансформована відповідним чином.  

Застосування динамічної моделі оподаткування прибут-
ку підприємства можливе тільки за умови дотримання вимоги, 
згідно з якою приріст чистого прибутку, отриманий за рахунок 
зниження ставки оподаткування, буде спрямований винятково 
на цілі технічного оновлення виробництва. Таким чином, пи-
тома вага прибутку, який використано з метою розвитку ви-
робництва, зростатиме в міру освоєння нової техніки. При 
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цьому відповідним чином зміниться питома вага інших напря-
мів використання прибутку. Одночасно обсяг коштів, що 
спрямовуються на соціальний розвиток, матеріальне заохо-
чення, а також у резервний фонд, підвищуватиметься внаслі-
док зростання прибутку підприємства, що підлягає оподатку-
ванню. Прибуток підприємства, у свою чергу, збільшувати-
меться внаслідок зростання обсягів реалізації і скорочення 
витрат виробництва, обумовлених упровадженням та освоєн-
ням нових виробничих технологій. 

В умовах динамічної моделі оподаткування після спла-
ти податку на прибуток, визначеного за ставкою оподаткуван-
ня відповідно до запропонованої шкали згідно з рівнем вико-
ристання виробничої потужності й досягнутих темпів зростан-
ня прибутку, необхідно здійснити розподіл чистого прибутку 
за зазначеними напрямами. При цьому обов'язковим є дотри-
мання головної умови реалізації даної моделі – використання 
отриманого приросту чистого прибутку виключно з метою ре-
алізації технічного оновлення виробництва. Одночасно основ-
на частина чистого прибутку має бути розподілена за всіма 
напрямами відповідно до  рекомендованої структури її вико-
ристання. Для цього необхідно визначити розмір чистого при-
бутку за базисною ставкою оподаткування і розподілити його 
за відповідними напрямами. Надалі приріст прибутку, отрима-
ний за рахунок зниження динамічної ставки оподаткування, 
спрямовується за статтею «розвиток виробництва». Основний 
розподіл чистого прибутку за напрямами в умовах застосуван-
ня динамічної моделі оподаткування здійснюється за форму-
лою 

 (1) 

де Rj – сума коштів, що спрямовуються на j-й елемент структу-
ри використання чистого прибутку; 

rj – питома вага j-го елемента в рекомендованій структу-
рі використання чистого прибутку; 
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Пч0 – чистий прибуток, розрахований за базовою став-
кою оподаткування (25%). 

Визначення обсягу коштів, що спрямовуються на розви-
ток виробництва, в умовах використання динамічної моделі 
оподаткування з метою реалізації технічного оновлення ви-
робництва здійснюється за формулою 

(2) 

де   Rрп – сума коштів, що використовуються з чистого прибут-
ку на розвиток виробництва; 

rрп – питома вага статті «розвиток виробництва» у реко-
мендованій  структурі використання чистого прибутку; 

Пчd – чистий прибуток, розрахований за динамічною став-
кою оподаткування відповідно до досягнутих рівня викорис-
тання виробничої потужності та темпу приросту прибутку 
підприємства, що підлягає оподаткуванню. 

Застосування рекомендованого методу розподілу чисто-
го прибутку сприятиме поетапному збільшенню питомої ваги 
коштів, що спрямовуються на розвиток виробництва. При 
цьому зменшення питомої ваги інших елементів структури ви-
користання чистого прибутку не буде супроводжуватися зни-
женням абсолютного обсягу фінансових надходжень унаслідок 
збільшення темпів зростання прибутку, що підлягає оподатку-
ванню, і зменшенням податкової ставки в рамках динамічної 
моделі оподаткування.  

Варіанти використання чистого прибутку ВАТ «Рутчен-
ківський завод «Гірмаш» при різних структурах його розподі-
лення та умов оподаткування відображено на рисунку. Показ-
ники використання чистого прибутку розглянуто для умов 
технічного оновлення виробництва машинобудівного підпри-
ємства, коли рівень використання виробничих потужностей 
складає 65%, а темп приросту прибутку, що підлягає оподат-
куванню, – 50%. Динаміку структури використання чистого 
прибутку досліджено для таких варіантів:  
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Структура використання прибутку
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виплата дивидендів

матеріальне заохочення

соціальний розвиток

розвиток виробництва

резервний фонд

Рисунок. Показники використання чистого прибутку  
підприємства при різних варіантах його розподілення 

 та умовах оподаткування 

а) оподаткування прибутку за базовою ставкою (25%) і 
розподілення згідно з економічно доцільною структурою ви-
користання чистого прибутку;  

б) оподаткування прибутку за динамічною ставкою від-
повідно до досягнутих темпів приросту прибутку та рівня ви-
користання виробничої потужності (22,5%) і розподілення 
згідно з економічно доцільною структурою використання чис-
того прибутку;  

в) оподаткування прибутку за динамічною ставкою 
(22,5%) і розподілення згідно із запропонованою методикою 
використання чистого прибутку з метою реалізації технічного 
оновлення виробництва. 

Використання чистого прибутку, отриманого за умов 
оподаткування за динамічною ставкою, пропорційно економі-
чно доцільній структурі забезпечує рівномірне зростання фі-
нансування за всіма цільовими напрямами, проте не відповідає 

Тис. грн 
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основній умові запропонованого механізму оподаткування – 
стимулювання технічного оновлення виробництва. Одночасно 
використання рекомендованої методики розподілення чистого 
прибутку в умовах динамічного оподаткування з метою реалі-
зації технічного оновлення виробництва дозволяє використо-
вувати ресурси більш доцільно, спрямовуючи кошти, отримані 
за рахунок зменшення податкової ставки, на техніко-
технологічний розвиток виробництва. За даною методикою 
структура використання чистого прибутку трансформується 
таким чином, що збільшення питомої ваги і, відповідно, обсягу 
коштів, спожитих з метою розвитку виробництва, не зменшує 
надходжень за іншими статтями відносно рівня оподаткування 
за базовою ставкою. При цьому збільшення темпів приросту 
прибутку, що підлягає оподаткуванню, забезпечує подальше 
зростання питомої ваги коштів, які спрямовуються на розвиток 
виробництва, при одночасному збільшенні обсягів фінансу-
вання всіх напрямів використання чистого прибутку підприєм-
ства (табл. 2).  

Таблиця 2 
Показники розподілення чистого прибутку в умовах  
динамічного оподаткування (рівень використання 

 виробничої потужності 65%) 

Показники 
Темп приросту прибутку, що  

підлягає оподаткуванню 

10% 50% 100% 
Прибуток, що підлягає оподаткуванню, 
тис. грн 289 394 525 

Ставка оподаткування, % 24,5 22,5 20 

Чистий прибуток, тис. грн, у тому числі: 218,2 305,4 420 

     резервний фонд 10,8 14,8 19,7 

     розвиток виробництва 103,3 148,7 211,3 

     соціальний розвиток 46,6 63,5 84,7 

     матеріальне заохочення 23,8 32,5 43,3 

     виплата дивідендів 32,5 44,3 59,1 

     інші 1,1 1,5 2,0 
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Досліджуючи економічні основи розподілу прибутку в 
умовах ринкової економіки, В. Юров підкреслював важливу 
роль прибутку в системі економічних інтересів і стимулів [5, 
c. 89-91]. Стимулююча функція прибутку виявляється під час
його розподілу, що визначає її роль в економічному розвитку 
як на макро-, так і на мікрорівні. При цьому сила стимулів за-
лежить не тільки від розміру прибутку, але і від політики під-
приємства у сфері його розподілу. В умовах рекомендованої 
моделі оподаткування та методу розподілення чистого прибу-
тку відбувається стимулювання технічного оновлення вироб-
ництва, що спонукає суб’єктів господарювання використову-
вати виробничі потужності більш повно й ефективно, що може 
бути досягнуто за рахунок упровадження нової техніки, техно-
логії, пожвавлення інноваційно-інвестиційної активності. На-
рощування прибутку за рахунок зменшення витрат, підвищен-
ня продуктивності техніко-технологічної бази виробництва, 
активізації інноваційної діяльності, завантаження і повне ви-
користання виробничих потужностей формують умови для 
більш пільгового оподаткування, що дозволяє отримувати ще 
більший обсяг прибутку.  

Висновки. Таким чином, відбувається замкнутий цикл: 
зростання прибутку та збільшення рівня використання вироб-
ничої потужності сприяють зменшенню ставки оподаткування, 
що, у свою чергу, дозволяє отримувати ще більш суттєве зрос-
тання прибутку і досягати більш повного завантаження вироб-
ничих потужностей. 

Приріст чистого прибутку, отриманий підприємством в 
умовах динамічного оподаткування, має бути використаний 
виключно з метою технічного оновлення виробництва. Кошти, 
накопичені у фонді розвитку виробництва, мають бути спря-
мовані на придбання нового більш прогресивного і високотех-
нологічного обладнання, здатного здійснювати виробництво 
інноваційної продукції. Якщо діюче на підприємстві облад-
нання характеризується високим рівнем фізичного і морально-
го зносу, то необхідно, перш за все, забезпечити вибуття таких 
основних засобів з експлуатації і зняття їх з обліку. Одночасно 
частка коштів цільового фінансування може спрямовуватися 
на ліквідацію застарілого обладнання.  
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ПІДВИЩЕННЯ  КАПІТАЛІЗАЦІЇ  ТА РОЗВИТОК 
ПРОМИСЛОВИХ  ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ  

АДАПТАЦІЙНОГО  ПІДХОДУ1 

Складні трансформаційні процеси, що відбуваються сьо-
годні в світогосподарській системі в цілому й у кожній окре-
мій країні, призводять до високої нестабільності макросередо-
вища діяльності промислових підприємств, а посилення кон-
курентної протидії з боку інших суб'єктів господарювання – їх 
мікросередовища. Така ситуація потребує від підприємств 
створення механізмів, спрямованих на пристосування до мін-
ливого зовнішнього оточення з метою недопущення зниження 

1 Дослідження виконано в рамках НДР ІЕП НАН України «Мето-
ди розвитку та забезпечення капіталізації промислових підприємств в 
умовах інституціональних змін» (2012-2015 рр., номер держреєстрації 
0112U006882). 
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ефективності своєї діяльності. У той же час більшість вітчиз-
няних підприємств у кризових умовах продемонстрували свою 
нездатність протистояти сучасним викликам, що відобража-
ється на загальних підсумках діяльності промислового сектору 
України.  

Так, за даними Державної служби статистики України, у 
2013 р. порівняно з попереднім роком індекс промислової 
продукції становив 95,3%. У добувній промисловості за підсу-
мками 2013 р. випуск продукції зріс на 0,4%, у тому числі у 
видобутку металевих руд – на 4,6%. Разом із цим скорочення 
обсягу виробництва продукції спостерігалося у видобутку 
кам’яного та бурого вугілля – на 2,4%, сирої нафти та природ-
ного газу – на 2,7%. У переробній промисловості індекс про-
мислової продукції становив 92,3%. У металургійному вироб-
ництві, виробництві готових металевих виробів за підсумками 
2013 р. спад виробництва продукції становив 5,8%, у машино-
будуванні – 13,8, у виробництві хімічних речовин і хімічної 
продукції – 17,5%. На підприємствах із виробництва харчових 
продуктів обсяг виробленої продукції у 2013 р. зменшився на 
5,5%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, 
виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 6,2% [1]. 

Негативні наслідки кризових явищ позначилися і на по-
казниках капіталізації промислових підприємств. Найбільш 
пристосованими до складних сучасних умов виявилися великі 
корпорації. У рейтингах провідних вітчизняних підприємств 
перше місце, як і в попередні роки, посідає «Метінвест» – най-
більший в Україні виробник залізорудної сировини і сталі, що 
також має суттєві складнощі, з якими він зіткнувся в останній 
період часу [2; 3]. 

У нестабільному, складному і досить ворожому середо-
вищі, у якому доводиться сьогодні працювати промисловим 
підприємствам, актуальним є впровадження заходів, що дозво-
лять більш ефективно адаптуватися до існуючих умов і забез-
печити стабілізацію виробництва та підвищення капіталізації 
підприємств. 
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Проблеми розвитку промислового виробництва у кризо-
вих і посткризових умовах, його структурного і технологічно-
го оновлення, підвищення капіталізації підприємств перебу-
вають сьогодні в центрі уваги широких кіл науковців і фахів-
ців, серед яких слід виділити О. Амошу, І. Алексєєва, Н. Брю-
ховецьку, І. Булєєва, В. Вишневського, В. Гейця, Г. Карчеву, 
М. Кизима, В. Ковальова, М. Козоріз, Е. Кравченко, А. Оста-
пенко, Е. Пономаренко, В. Приходько, Л. Фролову, В. Хаусто-
ву, С. Шумську, І. Яремко. 

Незважаючи на вагомий науковий доробок, питання по-
шуку дієвих механізмів успішного функціонування і підви-
щення капіталізації промислових підприємств у сучасних умо-
вах, створення підґрунтя для узгодження процесів модернізації 
промислового виробництва та його капіталізації залишаються 
на сьогодні недостатньо розкритими.  

Мета статті – на основі аналізу основних чинників, які 
обумовлюють функціонування промислового сектору у кризо-
вих і посткризових умовах, обґрунтувати доцільність упрова-
дження адаптаційних механізмів розвитку і підвищення капі-
талізації промислових підприємств. 

Адаптивність підприємства в сучасному розумінні – це 
його здатність передбачати та реагувати на мінливість середо-
вища шляхом здійснення змін, зберігаючи при цьому ефектив-
ність господарювання. Ефективність без адаптивності може 
означати вирішення вчорашніх проблем із мінімальним рівнем 
витрат, у той же час адаптивність без ефективності сприяє 
швидкому реагуванню, проте з необґрунтованою структурою 
витрат.  

Ефективність змін знаходить відображення в результатах 
фінансово-економічної діяльності та показниках капіталізації 
підприємства. Адаптивність проявляється в набутті підпри-
ємством певних матеріальних, фінансових, соціальних якостей 
при здійсненні змін у фінансово-господарській діяльності у 
відповідь на мінливість соціально-економічного оточення.  
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Особливої уваги в цьому світлі потребують питання 
структурної адаптації, адже структура підприємства повинна 
мати здатність адаптуватися до змін зовнішнього і внутріш-
нього середовища, цільової переорієнтації, нової стратегії роз-
витку. Від цього залежить життєздатність підприємства. Тіль-
ки адаптивна структура може забезпечити здатність до збере-
ження своєї рівноваги, а отже, до виживання і розвитку в умо-
вах несподіваних і суттєвих змін. Для підприємства наявність 
механізмів структурної адаптації означає бути стійким до 
впливу негативних факторів і бути здатним одержати макси-
мум позитивних результатів від можливостей, що відкрива-
ються. 

Однією з основних передумов адаптивності є гнучкість 
структури. Гнучкість основних характеристик структури: ти-
пу, орієнтації, базової конфігурації, забезпечує можливість 
адаптації підприємства до глобальних змін і встановлює зага-
льні форми такої адаптації. При цьому межі гнучкості визна-
чають можливу кардинальність зміни структури в процесі  
адаптації. Наприклад, приватне підприємство з центра-
лізованого може стати поліцентричним, але в більшості випад-
ків не може стати повністю децентралізованим. 

Гнучкість основних структурних блоків, ланок і зв'язків 
визначає можливість здійснення конкретних форм адаптації 
структури при відповідних змінах ситуації: 

реорганізації функціональних структур; 
при формуванні нових блоків, підрозділів і каналів зв'яз-

ку; 
ліквідації частини діючих блоків, підрозділів і каналів 

зв'язку; 
при зміні ролі, значимості та режиму функціонування 

блоків, підрозділів і каналів зв'язку в структурі підприємства. 
Основу механізму структурної адаптації становить здат-

ність економіко-соціальних систем до саморегуляції діяльнос-
ті. Система одержує певні сигнали від зовнішнього і внутріш-
нього середовища, що свідчать про істотну зміну ситуації. 
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Сприймаючи ці сигнали, вона визначає доцільність структур-
ної адаптації, виробляє відповідну цільову орієнтацію і, якщо 
це необхідно, починає здійснення структурних змін. У процесі 
адаптації потрібен постійний контроль за відповідністю осно-
вних характеристик структури вимогам ситуації, що змінюєть-
ся. За необхідності до процесу адаптації вносяться відповідні 
корективи. 

Варто зазначити, що згідно з концепцією організаційної 
поведінки співвідношення виживання й ефективності підпри-
ємства розглядається як відношення адаптивності організації 
та її здатності до адаптації в майбутньому [4, с. 58]. Результат, 
тобто досягнення певної тактичної чи оперативної цілі – про-
дукт функціонування системи у середовищі, в той час як ре-
зультативність – ступінь досягнення такої цілі. Отже, в такому 
ракурсі адаптивність підприємства характеризує стан його  
розвитку на певний момент часу та дозволяє завдяки впрова-
дженню певних механізмів зорієнтувати діяльність підприєм-
ства на перспективу. Досягнутий адаптивний ефект – резуль-
тат адаптації підприємства відбивається в набутті ним у про-
цесі змін певних переваг, що дозволяють йому вчасно зорієн-
туватись та приводять до поліпшення результатів діяльності, 
тобто підтримують процес функціонування системи та забез-
печують розвиток. 

Серед загальних елементів адаптаційного механізму до-
цільно виділити моніторинг факторів, що впливають на діяль-
ність підприємства, організацію заходів, планування дій, їх 
реалізацію, контроль за виконанням та необхідні коригування. 
Зазначені складові відповідають загальноприйнятим теоретич-
ним концепціям щодо складу процесів у найбільш відомих ци-
клічних моделях діяльності: OODA (спостерігай, орієнтуйся, 
вирішуй, дій); PDCA (плануй, реалізуй, перевіряй, дій); цикл 
навчання Колба (спостерігай, обмислюй, приймай рішення, 
дій); цикл наукового методу (спостерігай, формулюй гіпотезу, 
перевіряй гіпотезу, будуй теорію) [5, с. 73].  
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Системоформуючими елементами адаптаційного механі-
зму є виконання фундаментальних вимог щодо поєднання та-
ких властивостей: детермінованість, повнота і несуперечли-
вість, ієрархічність, синергетичність. Детермінованість прояв-
ляється як послідовність певних етапів у вигляді замкнутого 
циклу, що супроводжує адаптацію підприємства до мінливості 
середовища. Повнота та безперервність, несуперечливість 
проявляються в розподілі сфери управління та технології про-
цесу адаптації згідно з обраними функціями. Ієрархічність до-
сягається шляхом розподілення й узгодження центрів відпові-
дальності за адаптивні дії на підприємстві. Синергетичність 
проявляється в адаптивному ефекті від поєднання елементів 
адаптивного забезпечення господарської одиниці та досягнен-
нях і позиції суб’єкта господарювання в ринковому середови-
щі. 

У процесі формування адаптаційних механізмів можна 
виділити ряд науково-методологічних підходів, якими доціль-
но керуватися. Серед них є такі як системний, параметро-
діагностичний, цільовий, ситуаційно-ресурсний, компаратив-
ний, інвайроментальний, біхевіористський.  

Залежно від прогнозованості виникнення змін у зовніш-
ньому середовищі доцільно виділити три види адаптації: ви-
мушена, запланована та попереджувальна. 

Вимушена адаптація відбувається у випадку, коли зміни 
у зовнішньому середовищі неочікувані для підприємства. Зде-
більшого це мобілізація сил підприємства у відповідь на зміни 
зовнішнього середовища. При цьому керівництво підприєм-
ства має швидко приймати рішення. У більшості випадків мета 
такої адаптації – виживання підприємства. Успіх адаптації 
цього виду залежить від наявності необхідних ресурсів і ква-
ліфікації та досвіду керівників або тих осіб, які приймають  
рішення щодо адаптації. 

Запланована адаптація відбувається у випадку, коли під-
приємство має інформацію про те, що в певний час відбудуть-
ся зміни у зовнішньому середовищі. При цьому у підприєм-
ства є час підготуватися до впливу зовнішнього середовища, 
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проаналізувати можливі альтернативи дій, прорахувати  
бюджет адаптаційних заходів. Результати адаптації в основно-
му залежать від якості проведеного аналізу можливих альтер-
натив адаптаційних дій та наявності необхідних ресурсів. За-
планована адаптація в основному забезпечує успішну діяль-
ність підприємства і підвищення його капіталізації. 

Попереджувальну адаптацію необхідно здійснювати під-
приємству, якщо за мету ставиться його успішний розвиток і 
нарощування капіталізації. Її особливість полягає в тому, що 
такий підхід передбачає постійне спостереження й аналіз зов-
нішнього і внутрішнього середовища. Метою цього є отри-
мання сигналу про можливі впливи зовнішнього середовища 
на діяльність підприємства ще до того, як буде достовірне під-
твердження, що зазначені зміни в зовнішньому середовищі 
дійсно відбудуться. На жаль, не всі підприємства можуть 
упроваджувати попереджувальну адаптацію в життя, тому що, 
по-перше, вона потребує наявності постійної статті витрат, 
оскільки необхідно безперервно проводити моніторинг зовні-
шнього і внутрішнього середовища; по-друге, необхідно мати 
доступ до достовірної і повної інформації при проведенні ана-
лізу середовища; по-третє, необхідно мати персонал, який у 
змозі кваліфіковано аналізувати зовнішнє і внутрішнє середо-
вище, робити правильні висновки та на їх основі обирати  
оптимальні на цей час альтернативи адаптаційних дій. На сьо-
годні, вочевидь, повною мірою використовувати попереджу-
вальну адаптацію можуть тільки великі підприємства з широ-
кими зв’язками – як виробничими, так і політичними, які ма-
ють у своєму розпорядженні значні ресурси та можливість  
найняти або навчити висококваліфікований персонал. 

Залежно від того, яку адаптацію збирається здійснювати 
підприємство (вимушену, заплановану або попереджувальну), 
може бути декілька альтернатив реакції на вплив зовнішнього 
середовища, а відповідно, і різні стратегії здійснення адаптації. 
Можна виділити умовно декілька типів адаптаційних механіз-
мів, характеристики яких наведено в таблиці. 
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Таблиця 

Порівняльна характеристика видів адаптаційних механізмів 1 

Вид 
адап-
тації 

Мета 
адаптації 

Особливості  
здійснення адаптації 

Стратегії 
здійснен-
ня адап-

тації 

Вид 
під- 

приєм-
ства 

Виму-
шена 

Виживан-
ня підпри-
ємства і 
забезпе-
чення мо-
жливості 
подальшої 
роботи 

Відбувається у випадку, коли 
зміни у зовнішньому середо-
вищі неочікувані для підпри-
ємства. 
Залежить від наявності ресу-
рсів, кваліфікації та досвіду 
керівного персоналу. 
Майже немає альтернатив 
адаптаційних дій 

Реагуюча Будь-
яке, але 
здебі-
льшого 
невели-
кі під-
приєм-
ства 

Запла-
нована 

Досягнен-
ня запла-
нованих 
показників 
діяльності 
і капіталі-
зації під-
приємства 

Відбувається у випадку ная-
вності достовірної інформації 
про зміни у зовнішньому 
середовищі у певний час. 
Результати адаптації зале-
жать від якості проведеного 
аналізу можливих альтерна-
тив адаптаційних дій та ная-
вності необхідних ресурсів. 
Альтернативи адаптаційних 
заходів є, але їх кількість 
значно обмежена браком 
часу, інформації та ресурсів 

Захисна Неве-
ликі або 
середні 
підпри-
ємства 

Попе-
реджу-
вальна 

Сталий 
успішний 
розвиток і 
підвищен-
ня капіта-
лізації 
підприєм-
ства 

Постійне спостереження за 
змінами зовнішнього і внут-
рішнього середовища для 
отримання сигналів про його 
можливі впливи на діяльність 
підприємства до достовірно-
го підтвердження зазначених 
змін. 
Необхідні значні ресурси, 
висококваліфіковані кадри, 
політичні, економічні та інші 
зв’язки, тривалий час на про-
ведення аналітичних та роз-
відницьких дій. 
Найбільша кількість можли-
вих альтернативних адапта-
ційних дій через наявність 
додаткової інформації та 
часу 

Розвід-
ницькі 
та аналі-
тичні 

Великі 
підпри-
ємства 

1 Складено автором. 
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Основу розвідницьких та аналітичних стратегій стано-
вить освоєння нової продукції, послуг, ринків. Реалізація да-
них стратегій потребує масштабного аналізу зовнішнього се-
редовища підприємства. Для цього необхідні значні ресурси, 
висококваліфіковані кадри, політичні й економічні зв’язки, 
тривалий час на проведення аналітичних та розвідницьких дій. 
Саме ці стратегії характерні для попереджувальної адаптації 
підприємства. Дозволити повною мірою використовувати по-
переджувальну адаптацію та втілювати в життя розвідницькі й 
аналітичні стратегії можуть тільки великі підприємства, на-
самперед із вертикально інтегрованою структурою, які в змозі 
не тільки самі змінюватися, але і змінювати зовнішнє середо-
вище, наприклад, шляхом сприяння законодавчому формуван-
ню необхідних умов діяльності. В Україні це підприємства, які 
посідають перші місця в рейтингах капіталізації та списках 
провідних промислових підприємств. 

Оборонні та реагуючі стратегії і відповідні адаптаційні 
механізми притаманні середнім та невеликим підприємствам, 
які не мають достатньо ресурсів для масштабного аналізу зов-
нішнього і внутрішнього середовища і, як результат, не мо-
жуть передбачувати зміни в ньому. У кращому випадку під-
приємство намагається підтримати свій існуючий стан, вико-
ристовуючи оборонну стратегію адаптації. Тобто підприємст-
ву відомо про негативні зміни у соціально-економічному сере-
довищі та воно обирає адаптаційні заходи для захисту своєї 
діяльності. Це характерно для запланованої адаптації. У гір-
шому випадку підприємство здійснює необґрунтовані відпо-
відним аналізом адаптивні дії, тобто намагається реагувати 
хоча б для того, щоб вижити. Необхідно зазначити, що реагу-
ючі стратегії в основному використовують у випадку здійс-
нення вимушеної адаптації, їх обирають невеликі підприєм-
ства, які використовують лише обмежені ресурси. Варто під-
креслити, що якщо в сучасних умовах застосовувати виключно 
реагуючу стратегію, то будь-яке підприємство навряд чи  
витримає тиск змін зовнішнього середовища.  
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Отже, якщо підприємство ставить за мету успішний роз-
виток, то в першу чергу воно має застосовувати механізми по-
переджувальної адаптації і відповідні розвідницькі та аналіти-
чні стратегії адаптації, за необхідності – заплановану адапта-
цію і в основному застосовувати оборонні стратегії, лише в 
окремих випадках – вимушену адаптацію і реагуючі стратегії.  

Метою впровадження адаптаційних механізмів на під-
приємстві є досягнення мінімуму невідповідності між підпри-
ємством та зовнішнім середовищем, яке може бути представ-
лений кількісними та якісними показниками. Особливість пла-
нового та фактичного результату попереджувальної адаптації 
полягає в тому, що за рахунок того, що при встановленні пла-
нового результату попереджувальної адаптації є більше ін-
формації та часу, виникає можливість розглядати більшу кіль-
кість альтернативних адаптаційних дій. Через це відбувається 
визначення планового результату адаптації, який найбільше 
відповідає вимогам зовнішнього середовища та можливостям 
підприємства на цей час. Саме це обумовлює велику вірогід-
ність фактичного досягнення планових результатів попере-
джувальної адаптації. 

Для успішного застосування механізмів поперед-
жувальної адаптації важливо знати особливості оточуючого 
зовнішнього середовища, вміти розпізнати його сигнали про 
можливі впливи змін на діяльність підприємства. А для цього 
необхідні працівники з високими аналітичними здібностями та 
знанням зовнішнього середовища. Здійснення попереджуваль-
ної адаптації на великому промисловому підприємстві можли-
ве на базі аналітичного відділу, який зазвичай є на таких під-
приємствах. При цьому основним завданням є аналіз діяльнос-
ті підприємства, аналіз зовнішнього середовища, співставлен-
ня даних підприємства та стану зовнішнього середовища, ана-
літичні висновки щодо можливого впливу конкретних факто-
рів зовнішнього середовища та пропозиції альтернативних 
адаптаційних дій. 
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У рамках попереджувальної адаптації насамперед необ-
хідно аналізувати макросередовище підприємства. Наступним 
кроком є дослідження складових мікросередовища, на які 
вплинули зміни в макросередовищі підприємства, та визна-
чення, як ці зміни вплинуть на діяльність підприємства. Після 
цього має бути здійснено розробку альтернативних адаптацій-
них заходів. У разі таких дій можна розраховувати на те, що 
негативні зміни зовнішнього середовища не будуть істотно 
заважати діяльності підприємства, а позитивні зміни значно її 
покращать.  

Висновки. Резюмуючи вищенаведене, слід зазначити, що 
показники функціонування промислового сектору України в 
сучасних умовах свідчать про нестачу в арсеналі вітчизняних 
підприємств ефективних інструментів протидії кризовим яви-
щам, які б дозволили пристосуватися до швидких змін у соціа-
льно-економічному середовищі. 

Застосування адаптаційних механізмів дає промисловим 
підприємствам можливість для розробки та розрахунку всього 
спектру альтернативних дій, а відповідно, і можливість прий-
няття виваженого й обґрунтованого рішення щодо здійснення 
модернізаційної трансформації підприємства. У сучасних умо-
вах це дає значну перевагу підприємствам, особливо тим, які 
здатні здійснювати попереджувальну адаптацію, забезпечуючи 
стійку успішну діяльність, розвиток і зростання капіталізації. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ РЫНОЧНОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ1 

Процесс становления рыночных институтов, начатый в 
Украине в 1990-х годах, происходит противоречиво и нерав-
номерно, что негативно отражается на угольной промышлен-
ности, которая характеризуется низкой адаптивной способно-
стью к новым условиям хозяйствования. Изменения хозяйст-
венных отношений в условиях рыночной среды повышают 
значимость инфраструктуры отрасли, содержание и темпы 
процессов формирования которой должны соответствовать 
объективным потребностям. Рыночная инфраструктура, наря-
ду с производственной и социальной, является неотъемлемым 
элементом национальной экономики. Именно рыночная ин-

1 Исследование выполнено в рамках научно-исследовательской 
работы ИЭП НАН Украины «Развитие институциональной среды про-
мышленного производства с учетом отраслевой специфики» (№ госре-
гистрации 0113U004371). 

 Л.Л. Стариченко, 
И.В. Фокина, 2014 
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фраструктура обеспечивает движение товаров, услуг, денег, 
ценных бумаг, рабочей силы в рыночных условиях хозяйство-
вания. Поэтому для согласования экономических интересов 
субъектов рынка и устойчивого экономического роста в целом 
необходимо формирование новых адекватных рынку институ-
тов-норм и институций-организаций. 

Анализ публикаций отечественных и зарубежных авто-
ров [1-7], в которых освещены проблемы экономической сущ-
ности рыночной инфраструктуры, ее становления, развития и 
государственного регулирования, воздействия на рост про-
мышленного производства, послужил основой настоящего ис-
следования. 

Цель статьи состоит в определении направлений совер-
шенствования институциональной базы рыночной инфра-
структуры угольной промышленности с учетом специфики ее 
функционирования. 

Под воздействием производственно-технических, поли-
тических, природных и прочих факторов становление отечест-
венного рынка угля, его инфраструктуры происходило до-
вольно неоднозначно, несистемно, иногда спонтанно. 

Взаимодействие производителей и потребителей угля в 
СССР строилось на основе централизованного механизма  
ценообразования. При этом действовала система двойных цен: 
при расчетах с потребителями угля применялись оптовые  
цены, предусмотренные прейскурантом, установленным госу-
дарственным комитетом цен, а при расчетах с производителя-
ми угля применялись индивидуальные для каждой шахты, раз-
реза расчетные цены, устанавливаемые исходя из плановой 
себестоимости продукции [8, с. 201-216]. 

Либерализация цен в украинской экономике, проведен-
ная в начале 1992 г., коснулась и цен на уголь, которые начали 
стремительно повышаться с ориентацией на «замыкающие» 
затраты предприятий, работающих в наиболее сложных усло-
виях, и с раскручиванием спирали «зарплата-цена». Этот про-
цесс стал одним из основных факторов «галопирующей»  
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инфляции в стране и был приостановлен возвратом  во ІІ квар-
тале 1992 г. к системе двойных цен [9, с. 10-11]. С этого мо-
мента в отрасли снова применялись централизованные опто-
вые цены на уголь, по которым платили покупатели, и расчет-
ные цены, которые устанавливались угольным предприятиям 
на уровне издержек с учетом нормы рентабельности. При этом 
действовал механизм перекрестного субсидирования, при ко-
тором прибыль рентабельных угледобывающих предприятий 
перераспределялась на поддержку убыточных предприятий. 
Недостающая разница между выручкой по расчетным и опто-
вым ценам на уголь компенсировалась из государственного 
бюджета.  

При значительном повышении цен на материальные ре-
сурсы, оборудование и услуги, которые оплачивают предпри-
ятия угольной промышленности, Государственный комитет по 
угольной промышленности по согласованию с Министерством 
экономики периодически повышал уровень оптовых и расчет-
ных цен на уголь и угольную продукцию.  

Механизм двойных цен в угольной отрасли фактически 
просуществовал до 1995 г., когда Министерство угольной 
промышленности Украины ввело существенно повышенные 
оптовые регулируемые цены на угольную продукцию и рент-
ные платежи (изъятия, доплаты) для угольных объединений и 
самостоятельных шахт (вместо расчетных цен). В 1996 г. 
рентные изъятия были отменены, а рентные доплаты транс-
формировались в дотации (государственную поддержку на 
частичное покрытие затрат по себестоимости продукции). 

Одним из важных этапов институционализации угольно-
го рынка стало начало структурной перестройки угольной 
промышленности в 1996 г. В этот период Указом Президента 
[10] была провозглашена политика либерализации угольного 
рынка и введения договорных цен на уголь. Вместе с тем «с 
целью усовершенствования ценообразования на угольную 
продукцию и создания условий для поэтапного перехода к 
реализации угля по договорным ценам», были утверждены 
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временные оптовые цены [11], которые уже через несколько 
месяцев были отменены, но служили нормативной основой 
для определения размеров государственной поддержки угле-
добывающих предприятий.  

Государственное регулирование цен на угольную про-
дукцию было отменено в 1997 г., что было одним из требова-
ний Международного валютного фонда для предоставления 
кредита на реструктуризацию угольной отрасли Украины.  
Угледобывающие предприятия начали реализовать свою про-
дукцию на договорных началах, но это привело к определен-
ному разнобою в уровнях и соотношениях цен на уголь раз-
личных марок и качества. Для устранения негативных послед-
ствий в 1999 г. Министерством угольной промышленности 
совместно с руководством смежных отраслей были согласова-
ны рекомендуемые цены на угольную продукцию, используе-
мую в этих отраслях. Только в 2000 г. все установленные и 
рекомендованные отпускные цены были окончательно упразд-
нены и произошел переход  на свободное ценообразование.  

Существенное негативное влияние на рынок угольной 
продукции оказало распространение в 1990-е годы в угольной 
промышленности бартерных расчетов, как следствие общего 
экономического кризиса в стране. По оценкам специалистов, 
доля бартера в платежах за отгруженную угольную продукцию 
в отдельные периоды достигала 97% [12]. Применение бартер-
ных расчетов привело к перемещению финансовых ресурсов 
предприятий отрасли в посреднические структуры, которые 
закупали уголь по низкой цене, а поставляли шахтное обору-
дование по завышенной цене.  

В 2000 г. с целью создания прозрачного механизма це-
нообразования, развития конкурентных принципов и повыше-
ния платежной дисциплины на рынке угля была предпринята 
первая попытка ввести аукционы, которые функционировали 
бы на базе бирж [13]. Прежде всего проведение аукционов 
должно было способствовать стопроцентному поступлению 
«живых» денег производителям угля. Однако коксующийся 
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уголь, выставленный угледобывающими предприятиями на 
продажу на Украинской межбанковской валютной бирже, не 
был продан, поскольку покупатели проигнорировали аукцион. 
Причина заключалась в том, что к этому времени в металлур-
гическом секторе Украины сформировались финансово-
промышленные группы, ставшие основными угольными трей-
дерами, которые рынок коксующегося угля распределили  
между собой и не были заинтересованы в аукционной продаже 
и формировании рыночной цены угля.  

Аукционная сессия по продаже угля состоялась только в 
2008 г. под давлением правительства. В результате закупочная 
цена коксующегося угля поднялась в 1,9 раза и стала рыноч-
ной. Однако следующий аукцион не состоялся по той же при-
чине отсутствия покупателей  [14].  

В 2003 г. с целью совершенствования механизма реали-
зации, обеспечения баланса спроса и предложения угольной 
продукции по инициативе Минтопэнерго большинством угле-
добывающих и энергогенерирующих предприятий был учреж-
ден так называемый Оптовый рынок энергетического угля 
(ОРЭУ) как альтернатива угольной бирже. 

Функции оператора ОРЭУ были возложены на государ-
ственную акционерную компанию (ГАК) «Уголь Украины», 
созданную еще в 1998 г. с противоположной задачей – содей-
ствовать реализации угля на биржевых принципах. Теперь же 
задачей ГАК «Уголь Украины» стало централизованное обес-
печение закупок и поставок угля потребителям: как оператор 
рынка угля  она обязана была обеспечивать оптимальное рас-
пределение угольных ресурсов, определять оптовые цены  уг-
ля, разрабатывать наиболее выгодные маршруты его доставки 
к потребителям и контролировать выполнение договорных 
обязательств участников рынка. 

В 2005 г. ГАК «Уголь Украины», преобразованная в го-
сударственное предприятие (ГП), перешла в сферу управления 
Министерства угольной промышленности Украины и стала 
оператором Оптового рынка угля (ОРУ).  
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Существующий ныне Оптовый рынок угля, в котором 
сочетаются схема взаимоотношений, заимствованная из элек-
троэнергетики с принципиально другими производственно-
хозяйственными условиями, и схема взаиморасчетов времен 
централизованного углесбыта, по сути, являются антирыноч-
ной структурой. Производители и потребители здесь лишены 
непосредственных контактов и свободы выбора партнеров, 
возможности договорного определения условий поставки 
угольной продукции и цены на нее – все это централизовано. 
Рынок фактически заменен распределительной системой, в 
которой нет места для конкуренции между производителями 
по сбыту и между потребителями по покупке угольной про-
дукции [15, с. 12].  

Согласно программе экономических реформ в Украине 
[16], либерализация рынка угольной продукции посредством 
ликвидации ГП «Уголь Украины» является одним из главных 
направлений реформирования угольной отрасли. Этапы ре-
формирования включают приведение цен на уголь государст-
венных шахт до уровня рыночных, применение прямых дого-
воров и развитие аукционной системы торговли углем. 

С реализацией намеченных реформ в этом направлении 
связано принятие Кабинетом Министров Украины Концепции 
перехода на биржевую форму продажи угля [17], которая пре-
дусматривает создание в Украине прозрачного рынка уголь-
ной продукции и введение рыночного механизма ценообразо-
вания на основе реального баланса спроса и предложения на 
угольную продукцию. 

В Концепции отмечается, что существующая централи-
зованная модель сбыта угольной продукции через государст-
венного оператора «Уголь Украины» неэффективна и приво-
дит к нарушению баланса экономических интересов произво-
дителей и потребителей из-за отсутствия возможности уста-
новления рыночных цен, а также перекрестному субсидирова-
нию и снижению инвестиционной привлекательности уголь-
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ной отрасли из-за непрозрачности ценообразования и регули-
рования рынка сбыта.  

Концепцией предусматривалось начать спотовую про-
дажу угля в конце 2011 г. после проведения конкурса по отбо-
ру биржи, а в 2012 г. биржевые торги должны были полностью 
заменить трейдерские функции госпредприятия «Уголь Ук-
раины», однако эти меры в намеченные сроки не были осуще-
ствлены, в частности, в связи с возникшим профицитом отече-
ственной угольной продукции.  

Развитие конкурентного рынка предполагает предостав-
ление  потребителям права выбора в приобретении угля как у 
отечественных, так и у зарубежных производителей по дого-
ворным ценам. Интеграция Украины в мировое сообщество, 
вступление в ВТО дали новый импульс либерализации рынков 
энергоносителей.  

На рынке угля Украины импорт составляет значитель-
ную конкуренцию отечественному производству угольной 
продукции, качество которой не всегда удовлетворяет потре-
бителей. Например, на рынке коксующегося угля в настоящее 
время доля импорта составляет 37,5% всего потребляемого 
объема при наличии профицита отечественного угля [18]. В 
этих условиях в Украине введены квоты на импорт угля с це-
лью поддержки отечественных шахт [19]. 

Правилами ВТО относительно торговли энергоресурса-
ми [20] запрещено установление количественных ограничений 
на импорт товаров. Исключение составляют ограничения, раз-
решенные в целях обеспечения внешнего финансового поло-
жения и равновесия платежного баланса страны. 

В свою очередь стремление государства поддержать оте-
чественные шахты посредством введения квот на импортный 
уголь может негативно отразиться на качестве и стоимости 
продукции отечественных металлургических комбинатов, ко-
торые вынуждены будут использовать вместо высококачест-
венного зарубежного угля отечественный уголь низкого каче-
ства, и нанести ущерб экспортерам металлопродукции. В этой 
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связи принятие защитных мер от импорта может быть оправ-
дано лишь  как чрезвычайное и временное средство, обуслов-
ленное общегосударственными, а не отраслевыми интересами 
и приоритетами.   

Важнейшим и наиболее проблемным элементом рыноч-
ной инфраструктуры угольной промышленности Украины яв-
ляется система ее государственной финансовой поддержки. 
Возникновение и существование этой системы обусловлено 
устойчивой убыточностью отрасли на протяжении практиче-
ски всей истории ее существования.  

Современная система государственной поддержки угле-
добывающих предприятий, основы которой были заложены в 
1996 г. после отмены двойных (оптовых и расчетных) цен и 
непродолжительного применения системы полярных рентных 
платежей, развивалась спонтанно; она до сих пор не имеет 
четкой стабильной структуры и регламентируется множеством 
правительственных и отраслевых актов, которые постоянно 
пересматриваются. При этом наблюдаются две негативные 
тенденции: 1) сокращение сроков действия порядка господ-
держки с внесением в него изменений в течение установленно-
го срока; 2) дробление направлений господдержки: в отдель-
ные периоды предусматривались в разных комбинациях до 10 
направлений, в том числе, например, такие как содержание 
социальной сферы, охрана труда, приобретение заранее задан-
ных конкретных видов оборудования, погашение задолженно-
стей по заработанной плате, оплате электроэнергии и т.п.; все-
го с 1996 г. устанавливалось 14 направлений господдержки [9, 
с. 14-18]. 

Следует отметить, что господдержка предоставляется 
предприятиям государственного сектора и может предостав-
ляться частным предприятиям, взявшим имущественные ком-
плексы государственных предприятий в аренду или концес-
сию; она не распространяется на приватизированные предпри-
ятия, что можно трактовать как дискриминационную норму, 
препятствующую процессу приватизации. 
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Наибольшую долю в государственной финансовой под-
держке угледобывающих предприятий составляют дотации на 
покрытие текущих убытков (частичное возмещение затрат по 
себестоимости продукции) и субсидии на техническое переос-
нащение шахт. 

Действующий в настоящее время порядок дотирования 
предусматривает распределение выделенной отрасли суммы 
дотации пропорционально планируемым (прогнозируемым) 
убыткам предприятий [21]: 

вначале рассчитывается относительный размер дотации 
(Р) на 1 грн убытков в целом по отрасли 

Р = Во : Zо, грн / грн,  (1) 
где Во – объем выделенной дотации по отрасли, грн; Zо  – сум-
ма убытков по отрасли, грн; 

затем определяется объем дотации (Вкі) по каждому і-му 
предприятию 

Вкі = РZі, грн,  (2) 
где Zі – объем планируемых (прогнозируемых) убытков по 
і-му предприятию, грн. 

Этот порядок нельзя признать рациональным. 
Во-первых, он заранее исходит из того, что сумма дота-

ций должна быть меньше убытков, а это приводит к деграда-
ции предприятий, которые в последующем требуют увеличе-
ния и самих дотаций, и субсидий на восстановление. Вслед-
ствие изначального дисбаланса дотаций и убытков наблюдает-
ся парадоксальная, на первый взгляд, картина: дотации посто-
янно растут, а финансовое состояние предприятий не улучша-
ется. 

Во-вторых, данный порядок не создает равной обеспе-
ченности предприятий финансовыми средствами. В этой связи 
в свое время был предложен иной порядок распределения до-
таций [22]: 
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сначала рассчитывается общий по отрасли уровень (r) 
обеспеченности предприятий средствами от производства то-
варной продукции с учетом дотаций  

r = (To+Bo): So, грн / грн,    (3) 
где То – планируемая (прогнозируемая) стоимость товарной 
угольной продукции по оптовым ценам в целом по отрасли, 
грн; Во – объем выделенной дотации по отрасли, грн; Sо – пла-
нируемые (прогнозируемые) затраты на производство (себе-
стоимость) товарной продукции по отрасли, грн,  

а затем определяется объем дотации (Впі) по каждому  
і-му предприятию 

Впі= rSi – Ti ≥ 0, грн,   (4) 
где Si, Ti – планируемые (прогнозируемые) соответственно се-
бестоимость и стоимость по оптовым ценам товарной продук-
ции по і-му предприятию, грн. 

При ∑Впі.> Во значения Впі корректируются на коэффи-
циент k = Во:∑ Впі (т.е. путем пропорционального уменьше-
ния). 

В таблице, по данным отраслевого информационно-
расчетного центра [23], приведено определение дотаций по 
предприятиям согласно постановлению Кабинета Министров 
Украины [22] (Вкі – графы 4, 8) и по предлагаемой методике 
[22] (Впі – графы 5, 9). 

Как видим, по правительственному постановлению ко-
эффициент обеспеченности предприятий средствами варьиру-
ет от 0,873 (ГП «Лисичанскуголь») до 0,947 (ш/у «Донбасс»), 
то есть дефицит средств у первого предприятия составляет 
12,7 %, а у второго – 5,3%, в 2,4 раза меньше. По предлага-
емому методу по всем предприятиям (кроме малоубыточной 
УК «Краснолиманская» и безубыточной шахты «Надежда») 
планируемый уровень обеспеченности средствами одинаков – 
0,905 (дефицит 9,5%). 
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Государственная дотация отрасли в течение 2012 г. не-
однократно увеличивалась и дополнительно выделяемые сред-
ства распределялись уже не в установленном порядке, а экс-
пертно («в ручном режиме») с учетом фактически сложившей-
ся на тот момент ситуации. В конечном итоге фактически по-
лученные предприятиями дотации (графы 6, 10 таблицы) су-
щественно отличаются от причитавшихся по постановлению 
[21], причем разница в планируемом обеспечении средствами 
увеличилась и составила от 0,809 (дефицит 19,1%) по 
ГП «Орджоникидзеуголь» до 0,994 (дефицит 0,6%) по 
ГП «Волыньуголь». 

Таким образом, и официально действующая методика, и 
практика определения дотаций угледобывающим предприяти-
ям ставят их в неравные условия, не способствуя рыночной 
конкуренции, и блокируют стимулы к эффективному хозяйст-
вованию, провоцируя иждивенческое поведение руководите-
лей и персонала предприятий. 

Государственная поддержка (субсидии) на техническое 
переоснащение шахт предоставляется с 1999 г. на конкурсных 
условиях, которые устанавливались отраслевым министер-
ством и несколько раз изменялись. 

Наиболее эффективными были субсидии в 2004-2005 гг., 
когда они предоставлялись на условиях последующего сниже-
ния убытков. Хотя результаты намеченного тогда массового 
технического переоснащения шахт не оправдали оптимистич-
ных ожиданий, в государственном секторе отрасли единствен-
ный раз было достигнуто некоторое повышение рентабельно-
сти (снижение убыточности) [9, с. 47]. 

Однако в дальнейшем субсидии на техническое переос-
нащение в значительной мере превратились в обычные дота-
ции для замены изношенного оборудования таким же или ана-
логичным, то есть для простого воспроизводства, которое не 
дает экономического эффекта. Это произошло вследствие то-
го, что нормальный источник простого воспроизводства – 
амортизация оборудования, приобретенного за бюджетные 
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средства, – не учитывается в затратах при определении дота-
ций убыточным предприятиям. 

В 2010-2011 гг. была предпринята попытка перейти от 
предоставления угольным предприятиям «бесплатных» госу-
дарственных субсидий на техническое переоснащение (кото-
рые в государственном бюджете перестали предусматривать) к 
использованию для этой цели привлеченных средств (банков-
ских кредитов, финансового лизинга, средств инвесторов в 
рамках государственно-частного партнерства, специального 
инвестиционного фонда ГП «УгольУкраины» и др.). В 2010 г. 
было привлечено 1,9 млрд грн небюджетных средств, что на 
0,4 млрд грн превышало максимальный объем государствен-
ного субсидирования 2008 г., а в 2011 г. прогнозировалось 
привлечь средств в 2,5 раза больше [24]. 

О перспективности такой переориентации свидетельст-
вует опыт ГП «Свердловантрацит» и «Ровенькиантрацит», ко-
торые за счет инвестиций, привлеченных в рамках партнерства 
с частной компанией ДТЭК, в 2010-2011 гг. существенно на-
растили объемы производства и повысили производительность 
труда (в конце 2011 г. эти предприятия были взяты в концес-
сию компанией ДТЭК). 

Но в большинстве случаев предприятия подошли к при-
влечению негосударственных инвестиций, как и ранее к обос-
нованию государственных субсидий, без должной ответствен-
ности. На начало 2011 г. из 28 инвестиционных проектов, пол-
ностью профинансированных за счет привлеченных средств, 
лишь по 8 из них были достигнуты запланированные показа-
тели [25]. Остальные проекты, естественно, не окупились со 
всеми негативными последствиями и для инвесторов и для 
предприятий – реципиентов. В итоге это прогрессивное на-
правление финансирования развития отрасли было свернуто и 
со ІІ полугодия 2011 г. восстановлено бюджетное субсидиро-
вание. 

С развитием институциональной базы рыночной инфра-
структуры угольной промышленности связаны также проис-

180 



ходящие изменения в системе взимания платежей за пользо-
вание недрами для добычи угля.   

Плата за пользование недрами для добычи полезных ис-
копаемых в настоящее время взимается в соответствии с Нало-
говым кодексом Украины [26].  

Для угля установлены единые базовые ставки платы за 
недра: ранее в виде фиксированных величин в гривнах за еди-
ницу погашенных балансовых и внебалансовых запасов, а с 
2012 г. – в относительных величинах – процентах от стоимо-
сти добытого угля, но с предельным ограничением на уровне 
действовавших ранее ставок в абсолютном значении за тонну 
угля. Ставки дифференцированы в зависимости от типов угля 
(бурый, каменный, антрацит), но не учитывают имеющиеся 
большие различия в условиях добычи, что является принципи-
альным недостатком действующей системы платежей. Этот 
недостаток должен быть устранен путем перехода к системе 
платежей с использованием положений теории горной ренты.  

Институциональное развитие такого важного элемента 
рыночной инфраструктуры, как банковская система, происхо-
дило довольно сумбурно. В 1990-1992 гг. было образовано не-
сколько отраслевых банков («Недра», «Донуглекомбанк», 
«Шахтэкономбанк»), которые призваны были распределять и 
регулировать поток средств из государственного бюджета в 
виде дотаций, а также обслуживать кредитные линии Между-
народного банка реконструкции и развития, направленные на 
реструктуризацию угольной промышленности. В период рас-
цвета отраслевых банков были  открыты их филиалы в разных 
городах, а также предпринято участие в создании страховых 
компаний (предполагалось законодательное введение обяза-
тельного страхования шахт).  

Угледобывающие предприятия, внесшие в свое время 
паи в создание отраслевых банков, в связи с недостатком по-
лучаемых дотаций стали оформлять льготные кредиты, кото-
рые в дальнейшем не смогли обеспечить. В залог под кредиты 
шахты предоставляли запасы добытого угля на своих складах, 
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но реализовать его по залоговой цене было невозможно. В ре-
зультате у отраслевых банков образовались многомиллионные 
долги по кредитным процентам со стороны заемщиков. Урегу-
лировать вопрос с неплательщиками не удалось, поскольку 
шахты имели иммунитет от процедуры банкротства. В попыт-
ке стабилизировать ситуацию отраслевые банки вынуждены 
были привлекать средства населения под большие годовые 
проценты, что в итоге вылилось в финансовую пирамиду. 
Впоследствии отраслевые  банки сменили свои стратегические 
цели (банк «Недра») или прекратили свое существование 
(«Шахтэкономбанк», «Донуглекомбанк»).  

В настоящее время предприятия государственного сек-
тора отрасли имеют ограниченные возможности привлечь кре-
диты банка из-за высоких процентов и риска невозврата 
средств вследствие убыточности большинства шахт этого сек-
тора. На рентабельных шахтах, преимущественно частных, в 
хозяйственной деятельности активно используются инстру-
менты банковского кредитования.  

Одним из элементов рыночной инфраструктуры высту-
пает страхование. Вместе с тем этот сегмент рынка, представ-
ляющий собой эффективный инструмент управления рисками 
и обеспечивающий финансовую стабильность предприятий в 
периоды неблагоприятных воздействий экономической среды, 
не нашел еще должного развития в угольной промышленно-
сти.  

Уровень рискованности инвестиций в угольной про-
мышленности достаточно высок, что обусловлено, прежде все-
го, специфическими условиями угледобывающего производ-
ства. По оценкам специалистов, угольная промышленность 
входит в разряд наиболее рискованных отраслей и в рейтинге 
рискованных инвестиций оценивается в 73 балла по 100-
бальной шкале уровня риска [27].  

Применение страховых схем для обеспечения полноцен-
ной защиты ограничивается предприятиями, располагающими 
значительными собственными финансовыми ресурсами, как 
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правило, входящими в вертикально-интегрированные ком-
плексы с собственными страховыми компаниями (например, 
страховая компания АСКА ведущей финансово-
промышленной группы СКМ) либо имеющими возможности 
привлечения значительных объемов заемных средств. Госу-
дарственные угледобывающие предприятия не располагают 
необходимыми средствами для вовлечения в процесс страхо-
вания.  

Резюмируя изложенное, отметим следующие основные 
положения.  

В процессе развития институциональной базы рыночной 
инфраструктуры в угольной промышленности наблюдается 
определенное противоборство двух подходов к регулированию 
товарно-денежных потоков: один из них тяготеет к прямому 
административному (в том числе «в ручном режиме») регули-
рованию (например, централизованное ценообразование и 
распределение угольной продукции, произвольное по сути оп-
ределение дотаций, безвозмездное субсидирование техниче-
ского переоснащения шахт, чисто фискальное взимание пла-
тежей за добычу угля), а другой – к рыночно-согласованному 
регулированию (например, договорное и биржевое ценообра-
зование и распределение угольной продукции, определение 
дотаций по правилам, стимулирующим конкуренцию, предос-
тавление субсидий на техническое переоснащение на условиях 
снижения убытков, использование для этой цели привлечен-
ных на возвратной основе средств). При этом постепенно на-
чинает превалировать второй подход, отвечающий требовани-
ям рыночной экономики.  

Дальнейшее развитие рыночной инфраструктуры уголь-
ной промышленности требует преобразования ее в упорядо-
ченный процесс с четкой структурой отношений и правилами 
поведения.  

Рыночная среда хозяйствования требует прежде всего 
урегулирования механизма ценообразования на угольную 
продукцию, производимую государственными шахтами. Для 
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создания конкурентного рынка угольной продукции, который 
будет способен стимулировать ее производство в объемах, со-
ответствующих спросу, надлежащего качества и с приемлемой 
ценой, следует переходить к торговле на основе прямых дол-
госрочных договоров (контрактов) между производителями и 
потребителями, а продажу незаконтрактованного угля произ-
водить через биржи, аукционы. Цена, сформированная на 
бирже, может служить также индикатором цены для ценообра-
зования по прямым договорам. 

Оператора нынешнего оптового рынка угля – ГП «Уголь 
Украины» – целесообразно преобразовать в отраслевой ин-
формационно-консалтинговый центр с такими основными 
функциями: мониторинг угольного рынка, обеспечение полу-
ченной аналитической информацией участников угольного 
рынка и органов власти, предоставление маркетинговых, ме-
тодических, консультационных услуг, посредничество при со-
ставлении договоров, содействие и участие в организации 
биржевой, аукционной торговли, обоснование предложений по 
защите внутреннего угольного рынка от нелегитимного (дем-
пингового, субсидированного) или чрезмерного импорта. 

Не следует исключать необходимость импорта угольной 
продукции с диверсификацией источников поступлений и 
ориентацией при этом преимущественно на зарубежные угле-
добывающие предприятия, принадлежащие украинским кор-
порациям. Защита от чрезмерного импорта должна осуществ-
ляться по правилам ВТО, исходя из общегосударственных, а 
не отраслевых интересов. Определенным способом защиты 
отечественных товаропроизводителей от небезопасного им-
порта может быть заключение ими долгосрочных договоров с 
потребителями угля. Государственная политика должна быть 
направлена не на постоянное ограничение импорта угля, а на 
повышение конкурентоспособности продукции отечественных 
углепроизводителей.    

Действующая система государственной поддержки 
предприятий государственного сектора угольной промышлен-
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ности, несмотря на длительность своего существования, пока-
зала себя неэффективным инструментом государственного ре-
гулирования: она не удовлетворяет потребностям всех дейст-
вующих предприятий, а механизм ее предоставления блокиру-
ет стимулы к повышению эффективности хозяйствования.  

Порядок предоставления государственных дотаций убы-
точным угледобывающим предприятиям следует срочно пере-
смотреть, исходя из принципа равной обеспеченности пред-
приятий финансовыми средствами и создания таким образом 
условий для их равноправной конкуренции. При этом в затра-
тах предприятий целесообразно учитывать амортизацию обо-
рудования, приобретенного за бюджетные средства, и тем са-
мым исключить практику фиктивного субсидирования якобы 
технического переоснащения, а в действительности простой 
замены физически изношенного оборудования.  

Одновременно необходимо ускорить выведение из экс-
плуатации малопроизводительных глубокоубыточных шахт с 
тем, чтобы обеспечить полноценное дотирование остающихся 
шахт и постепенное сокращение дотаций вплоть до их полной 
отмены, как это предусмотрено Программой экономических 
реформ [16]. 

Порядок предоставления государственных субсидий на 
техническое переоснащение шахт следует совершенствовать, 
используя положительный опыт 2004-2005 гг., исходя из тре-
бования, что техническое переоснащение должно обеспечи-
вать повышение рентабельности угледобычи. Вместе с тем це-
лесообразно продолжить практику масштабного использова-
ния для технического переоснащения шахт привлеченных 
средств, повысив требования к качеству разрабатываемых с 
этой целью бизнес-планов и экономическую ответственность 
предприятий за неэффективное использование привлекаемых 
средств. 

В целом систему государственной поддержки угольной 
промышленности, которая в настоящее время регламентирует-
ся множеством правительственных и отраслевых положений, 
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необходимо урегулировать законодательно, с учетом норм 
ВТО и ЕС, на основе имеющихся разработок [9, подраздел 1.5, 
приложения А, Б]. 

Для эффективного инвестиционно-инновационного раз-
вития отрасли необходимо создать условия для использования  
в хозяйственной деятельности угледобывающих предприятий 
механизмов банковского кредитования и страхования инве-
стиционных рисков, сотрудничества с институциональными 
агентами в этой сфере. Целесообразно, чтобы система госу-
дарственной поддержки угледобывающих предприятий дейст-
вовала во взаимосвязи с инструментами банковского кредито-
вания и страхования (обеспечение удешевления предприятиям 
кредитного капитала, государственное участие в процессе 
страхования и др.).  

Система платежей за пользование недрами для добычи 
угля должна стать эффективным инструментом изъятия гор-
ной ренты, создавая в сочетании с системой государственных 
субсидий предпосылки для равноправной конкуренции разно-
рентабельных по объективным причинам угледобывающих 
предприятий. Размеры платы за недра должны быть диффе-
ренцированы в зависимости не только от видов полезных ис-
копаемых, но и от природных условий их добычи.  

Таким образом, дальнейшая институционализация ры-
ночной инфраструктуры угольной промышленности должна 
осуществляться комплексно при тесной взаимосвязи  и взаи-
мозависимости всех ее элементов, что будет способствовать 
эффективному функционированию отрасли в рыночных усло-
виях.  
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Н.В. Шемякіна 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

Розвиток промислового сектору є однією з важливих 
умов на шляху до побудови ефективного промислового ком-
плексу України, здатного стати потужним двигуном довго-
строкового економічного зростання держави і своєчасно реа-
гувати на зміни ринкової та світової кон'юнктури [1]. Сучас-
ний розвиток промислового сектору України не відповідає ви-
могам часу і характеризується незадовільними тенденціями, 
що обумовлено низьким рівнем активності промислових під-
приємств щодо створення провідних виробничих технологій. 

Упродовж усього періоду незалежності України спосте-
рігається зниження технічного і технологічного рівня промис-
ловості. Фінансові ресурси спрямовувалися на підтримку тех-
ніки в робочому стані, часткову модернізацію існуючої техні-
ки і технології. Таким чином, стратегічні питання промислово-
го розвитку вітчизняного виробництва тривалий час відходили 
на другий план, поступаючись місцем поточним проблемами. 
У цілому приділялася недостатня увага інноваційному розвит-
ку підприємств як на рівні самих підприємств, так і на держав-
ному рівні. 

Проблемі фінансового забезпечення розвитку промисло-
вості присвячено роботи відомих вітчизняних вчених О. Амо-
ші, О. Алимова, І. Власової, В. Гейця, Н. Новікової, М. Круп-
ки, І. Кобушко, Л. Федулової, В. Федоровича та ін. Зокрема, 
І. Кобушко обґрунтував необхідність переходу України на інно-
ваційний шлях розвитку; І. Власова розглянула фінансування 
інноваційної сфери в розвинених країнах; В. Федорович  оха-
рактеризував проблеми фінансування інноваційної діяльності 
корпорацій. Серед зарубіжних науковців, роботи яких набули 
широкого визнання у сфері забезпечення інноваційного 
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розвитку промисловості, слід відзначити Г. Бірмана, Л. Вода-
чека, В.Г. Мединського, Е. Менсфілда, Д. Норта, Б. Санто, 
Б. Твісса, Р. Фатхутдінова, Ф. Шерера та ін. Однак додатково-
го розгляду потребують питання сучасних умов та перспекти-
ви інноваційного розвитку вітчизняних промислових підпри-
ємств, доступу до інвестиційних ресурсів, управлінського дос-
віду тощо. 

Дослідження теоретичних та практичних основ забезпе-
чення фінансування розвитку промисловості зумовлює необ-
хідність аналізу основних джерел фінансування розвитку про-
мислових підприємств, виявлення головних тенденцій розвит-
ку промисловості України, окреслення напрямів удосконален-
ня фінансування промислового розвитку. 

Аналіз розвитку і впливу науково-технічного прогресу 
на виробництво свідчить, що виробничі фонди підприємства, 
будучи основним «кістяком» виробництва, які визначають по-
дальший розвиток української економіки і технічне переозбро-
єння як таке, мають стати вхідним пропуском на світові пози-
ції розвиненої економіки. Закономірність технічного розвитку 
виражає необхідність переходу до нових поколінь машин, є 
глибинною причиною масового оновлення техніки. 

Активізація процесів відтворення і розвитку промисло-
вості може бути здійснена за умови приведення цілей відтво-
рення у відповідність до цілей економічних реформ і всіх еко-
номічних регуляторів відтворення – цін на засоби виробницт-
ва, рівня кредитного забезпечення, системи амортизації, вико-
ристання ринку цінних паперів. 

Реалізація виробничого потенціалу промислового вироб-
ництва залежить від стану та умов фінансового забезпечення 
інвестування промисловості. Світова фінансова криза призвела 
до згортання інвестиційної активності та звуження всіх джерел 
фінансування промислового сектору в Україні [2, с. 17].   

Система фінансування промислової діяльності є склад-
ним переплетенням форм і джерел фінансування. Так, основ-
ними джерелами коштів, які використовуються для фінансу-
вання промислової діяльності в Україні, є: 
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державні інвестиційні ресурси, які виділяються на дер-
жавному і регіональному рівнях (бюджетні кошти, кошти по-
забюджетних фондів, державні позики, пакети акцій, майно 
державної власності); 

інвестиційні, зокрема фінансові, ресурси суб'єктів госпо-
дарювання комерційного і некомерційного характеру, а також 
громадських організацій, фізичних осіб. Це інвестиційні ре-
сурси колективних інвесторів, зокрема, страхових компаній, 
інвестиційних фондів і компаній недержавних пенсійних фон-
дів. Сюди ж входять і власні кошти підприємств, а також кре-
дитні ресурси комерційних банків, інших кредитних організа-
цій і спеціально уповноважених урядом інвестиційних банків. 

Для економіки України актуальними залишаються про-
блеми формування фінансових інвестиційних ресурсів, які за-
безпечать необхідні темпи відтворення, на що безпосередній 
вплив має рівень розвитку національної кредитно-фінансової 
системи. На сучасному етапі найбільш загальною тенденцією в 
розвитку фінансів є перетворення фінансової системи на само-
стійну інфраструктурну галузь, яка чинить усе більш помітний 
вплив на економічну ситуацію в кожній окремій країні та світі 
в цілому [3]. Однак, як відзначають у своїх дослідженнях віт-
чизняні вчені, незважаючи на появу нових об'єктів та суб'єктів 
на національному інвестиційному ринку і розвиток фінансової 
інфраструктури як середовища акумуляції та розподілу інвес-
тицій, залишається невирішеною проблема фінансування інве-
стиційного процесу з урахуванням інституціональних особли-
востей української економіки [4]. Сьогодні перед нашою краї-
ною постають завдання досягнення відповідності сучасним 
вимогам до рівня конкурентоспроможності, створення сприят-
ливого інвестиційного клімату, включення у процеси глобалі-
зації та інтеграції. Необхідні якісні перетворення економічної 
системи неможливі без розвитку інвестиційної діяльності, яка 
залежить від стану, обсягів та якості капіталу в країні. Цей ка-
пітал не може бути сформований без допомоги ефективної 
кредитно-фінансової системи, що має на увазі, в тому числі, 
функціональність різних джерел фінансування інвестицій, за 
допомогою яких фінансова система вбудовується в господар-
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ські процеси, забезпечує фінансування реального сектору еко-
номіки і тим самим впливає на рівень соціально-економічного 
розвитку в країні. 

Розвиток інвестиційної діяльності є визначальним фак-
тором стану відтворювальних процесів на всіх рівнях госпо-
дарської системи. Для реального сектору національної еконо-
міки невирішеною залишається проблема залучення інвести-
ційних ресурсів з позиції відтворювального аспекту. Брак вла-
сних фінансових ресурсів, пов'язаний із збитковою діяльністю 
великої кількості підприємств, а також із нецільовим викорис-
танням амортизаційних відрахувань протягом тривалого пері-
оду, сприяв втраті капіталом підприємств здатності до само-
відтворення. Наслідком цього стала наявність великого обсягу 
машин і устаткування з невідповідними для забезпечення пот-
реб господарської системи термінами морального та фізичного 
зносу. Доступність кредитних ресурсів обмежена рентабельні-
стю підприємств, підвищеними ризиками, зумовленими довго-
строковістю інвестиційних процесів, пов'язаними з цим висо-
кими вимогами до гарантійного забезпечення та умов виплати 
основного боргу, рівнем відсотка. Банківським кредитам на-
лежить лише 11-12% у фінансовому забезпеченні потреб під-
приємств [5]. Недостатній розвиток існуючих фінансових ін-
ституційних структур не створює передумов їх ефективної 
участі в кредитних схемах фінансування господарської діяль-
ності. Сформована ситуація свідчить про наявність у нашій 
країні інвестиційного механізму, який не орієнтує господарю-
ючих суб'єктів на оновлення активної частини основних фон-
дів, тобто відтворення продуктивного капіталу. У сучасних 
умовах власники капіталу не зацікавлені в його оновленні; 
старіння (стан) парку машин і устаткування спричиняє скоро-
чення виробничого і технічного потенціалу наявних потужно-
стей [6]. 

Аналіз інвестицій у промисловості за джерелами фінан-
сування свідчить, що протягом останніх семи років основним 
джерелом капітальних інвестицій є власні кошти підприємств і 
організацій (див. рисунок). 
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Рисунок. Інвестиції у промисловості за джерелами 
фінансування, % (складено за джерелом [7]) 

Основним джерелом коштів, що направляються на роз-
виток промислового виробництва, є власні кошти підприємств 
– прибуток та амортизаційні відрахування. У складі власних
фінансових ресурсів основне місце належить прибутку, що за-
лишається в розпорядженні підприємства. Він формує перева-
жну частину його фінансових ресурсів, забезпечує приріст 
власного капіталу, а отже, і зростання ринкової вартості під-
приємства. Прибутки, які залишаються в розпорядженні про-
мислових підприємств в Україні, є низькими, що зумовлено їх 
технологічним відставанням, значним податковим наванта-
женням, високим ступенем зношеності основних фондів. У 
міру надходження, чистий прибуток підприємства має спрямо-
вуватися на фінансування науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт, а також робіт зі створення, освоєння і 
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впровадження нової техніки, на вдосконалення технології та 
організації виробництва, модернізацію обладнання, поліпшен-
ня якості продукції та послуг [8]. 

Певну роль у складі внутрішніх джерел виконують та-
кож амортизаційні відрахування, особливо на підприємствах із 
високою вартістю власних основних засобів і нематеріальних 
активів, проте суму власного капіталу підприємства вони не 
збільшують, а лише є засобом його реінвестування. Інші внут-
рішні джерела не відіграють помітної ролі у формуванні влас-
них фінансових ресурсів підприємства.  

Можливості використання коштів державного бюджету 
для фінансування промисловості обмежені через значний де-
фіцит Держбюджету в Україні, а також відсутність єдиної 
стратегії розвитку промисловості. Державній підтримці пріо-
ритетних галузей промисловості перешкоджає відсутність ін-
формаційно-статистичного інструментарію аналізу високотех-
нологічної виробничої сфери України. На сьогодні в Україні 
немає єдиної класифікації високотехнологічних товарів, що 
суттєво ускладнює визначення державних пріоритетів фінан-
сування промислового виробництва. 

Одним із важливих напрямів використання державних 
коштів, безумовно, є фінансування інвестиційних проектів 
пріоритетних напрямів, зокрема вкладення коштів урядових 
фондів та програм у пріоритетні напрями науково-технічного 
розвитку та пряме державне фінансування інвестицій з реалі-
зації заходів структурної перебудови економіки, підтримка 
створення та розвитку нових конкурентних наукоємних галу-
зей та виробництв, які становитимуть основу матеріально-
технічної бази довгострокового економічного зростання краї-
ни.  

Альтернативні механізми фінансування структурних 
змін у промисловості – фінансовий лізинг, первинне розмі-
щення цінних паперів на фондовому ринку, спільне інвесту-
вання в Україні не набули достатнього розвитку. У структурі 
українського фінансового ринку частка небанківського сегме-
нту складає менше 7% загального обсягу активів фінансових 
установ. Торговельно-розрахункова інфраструктура фондового 
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ринку є незручною, витратною і до кінця не сформованою. Як 
наслідок, більше 90% усього обсягу цінних паперів, емітова-
них в Україні, обертаються на неорганізованому позабіржово-
му ринку. Фінансові установи України надають клієнтам до-
сить вузький спектр фінансових послуг, значна частка яких 
має незадовільній рівень якості, а законні права й інтереси 
споживачів цих послуг недостатньо захищені.  

Одним із головних чинників такого стану є недосконале 
правове середовище та недоліки державного регулювання. Но-
рмативно-правова база, покликана регулювати професійну ді-
яльність на фінансовому ринку, не враховує його особливості, 
є досить суперечливою та не повністю сформованою.  

Інноваційна діяльність промислових підприємств сприяє 
інтенсивному розвитку економіки, забезпечує прискорення 
впровадження у виробництво останніх досягнень науково-
технічного прогресу. При цьому важливою умовою ефективної 
реалізації інноваційних процесів є відповідне фінансове забез-
печення всіх етапів інноваційної діяльності. Під таким забез-
печенням розуміють систему економічних взаємин з приводу 
пошуку, залучення і результативного використання фінансо-
вих ресурсів при здійсненні інноваційної діяльності. 

Головним бар’єром на шляху інноваційного розвитку 
промисловості залишається недостатнє фінансування. Система 
фінансування інноваційної діяльності є складним переплетен-
ням форм і джерел фінансування. Основним джерелом фінан-
сування розвитку у 2000-2013 рр. були власні кошти підпри-
ємств, частка яких у 2013 р. становила 53% від загального об-
сягу фінансування, а саме 7,6 млрд грн (проти 4,8 млрд грн у 
2012 р.)  

Аналіз динаміки інвестиційно-інноваційних процесів в 
Україні дозволяє зробити висновок, що активна фаза їх розви-
тку в 2005-2008 рр. змінилася спадом у 2009-2014 рр., що сут-
тєво стримує темпи економічного розвитку країни. Незважаю-
чи на збільшення рівня інноваційних витрат у 2014 р., їх обсяг 
є вкрай недостатнім. Необхідно зазначити, що фінансування 
інвестиційної діяльності в промисловості України відбувається 
у складних умовах, пов'язаних як із світовою фінансовою кри-
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зою, так і з певною низкою внутрішніх чинників, а саме: полі-
тична нестабільність, недосконалість відповідного законодав-
ства, податковий тиск на бізнес, вузькість внутрішнього ринку, 
інфляція, нерозвиненість виробничої та соціальної інфрастру-
ктури, недостатнє інформаційне забезпечення та низький рі-
вень захисту інвесторів, відсутність чіткої інвестиційної полі-
тики з відповідними механізмами реалізації на державному та 
місцевому рівнях, нестача стимулів і механізмів для залучення 
інвестицій, а також сповільнення інвестиційної активності у 
світі. Усе це обумовлює недостатність коштів на інноваційні 
проекти.  

Джерелом власних коштів підприємств, що спрямову-
ються на інноваційну діяльність, є прибуток та амортизаційні 
відрахування, більшість підприємств у процесі своєї діяльності 
отримують збиток, а ті, що отримують прибуток, не поспіша-
ють ним ризикувати, адже інноваціям притаманний високий 
рівень ризику. Таким чином, необхідною умовою для розвитку 
інноваційної діяльності промислового сектору є активізація 
банківського сектору в частині фінансування перспективних 
науково-технічних досягнень.  За даними Держкомстату Укра-
їни, у 2011 р. частка банківського сектору у фінансуванні ін-
новацій склала 38%, кредити в розмірі 5489,5 млн грн (проти 
626,1 млн грн у 2010 р.) отримало 50 підприємств. Суттєво 
скоротилося фінансування інноваційної діяльності іноземними 
інвесторами – з 2411,4 млн грн у 2010 р. до 56,9 млн грн у 
2011 р., проте збільшилось фінансування вітчизняними інвес-
торами – з 31,0 млн грн у 2010 р. до 45,4 млн грн у 2011 р.  

Бюджетні кошти є обмеженими та виділяються відповід-
но до цілей і пріоритетів державної інноваційної політики і, як 
правило, спрямовуються на фінансування: державних іннова-
ційних фондів; цільових інноваційних програм і високоефек-
тивних інноваційних проектів; програм державної підтримки 
інноваційної діяльності. Має місце скорочення фінансування 
інноваційної діяльності з боку держави. Так, у 2011 р. лише 
149,2 млн грн було виділено на інноваційну діяльність підпри-
ємств з боку державного бюджету, яку отримало 51 підприєм-

 197 



ство (для порівняння: у 2008 р. цей показник становив 336,9 
млн грн) [9]. 

У 2011р. 731 підприємство впровадило 3238 наймену-
вань інноваційної продукції, що на 34,5% більше, ніж у 2010 р. 
З них нові види машин, устаткування, прилади, апарати  
тощо – 897 найменувань. Новими виключно для ринку були 
900 найменувань, або 27,8% загальної їх кількості (357, або 
39,8%). Інноваційні процеси впроваджували 677 підприємств, 
з яких 605 – упровадили 2510 нових або вдосконалених мето-
дів обробки та виробництва продукції.  

Світові глобалізаційні процеси потребують зростання 
питомої ваги інноваційної продукції та збільшення обсягів на-
даних високотехнологічних послуг практично в усіх галузях та 
на підприємствах. Одним із найбільш важливих показників, 
що характеризують інноваційну сферу країни, є частка іннова-
ційно активних підприємств, тобто питома вага підприємств, 
що активно провадять інноваційну діяльність. Щодо впрова-
дження інновацій безпосередньо на промислових підприєм-
ствах, то питома вага підприємств, які впроваджували іннова-
ції, коливається від 10 до 15%. Порівняно із зарубіжними під-
приємствами це дуже низький показник. У 2011 р. лише 897 
видів техніки було освоєно на виробництві, частка реалізова-
ної інноваційної продукції в загальному обсязі становила 
3,8%. Варто зазначити, що у країнах ЄС даний показник пере-
буває на рівні 40-60% [10, с. 127]. 

Отже, зменшення інноваційної активності промислових 
підприємств спричинено браком у підприємств власних кош-
тів, а також великою вартістю кредитних ресурсів. Дефіцит 
фінансових ресурсів як на рівні промислових підприємств, так 
і на рівні держави зрештою призвів до втрати вітчизняного 
пріоритету на низку не запатентованих вчасно винаходів. За-
гальний технічний рівень техніки перебуває у вкрай незадові-
льному стані, частка застарілого устаткування в окремих галу-
зях промисловості становить 60-70%. 

Активізація фінансування інноваційної діяльності мож-
лива лише на основі розвиненої системи фінансування, що по-
кликана забезпечувати вирішення таких найважливіших за-
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вдань: збереження і розвиток інноваційно-промислового по-
тенціалу в стратегічних та пріоритетних напрямах розвитку; 
створення необхідних передумов для своєчасного й ефектив-
ного впровадження технічних і технологічних новацій в усіх 
сферах національної економіки, забезпечення її структурно-
технологічної перебудови; створення необхідних матеріальних 
умов для збереження кадрового наукового потенціалу, запобі-
гання його відпливу за кордон. 

У цілому фінансове забезпечення інноваційної діяльнос-
ті промисловості має складну структуру, елементами якої є: 
сукупність джерел фінансування; форми фінансування методи 
та інструменти акумуляції грошових надходжень і їх вкладен-
ня в інвестиційні проекти та цільові програми; механізми кон-
тролю за інвестиціями в інноваційні проекти, включаю-
чи систему зворотності, оцінку ефективності їх використання 
тощо [11, с. 27]. При цьому мають бути враховані й рівні регу-
лювання – підприємницький, регіональний, галузевий, націо-
нальний, міждержавний, глобальний. В умовах ринкових від-
носин фінансування промислової діяльності має свою специ-
фіку і виступає складовим елементом фінансової політики 
держави [12, с. 120]. 

Фінансове забезпечення механізму реалізації державної 
промислової політики є елементом ресурсного забезпечення 
всього інноваційного циклу, включаючи стадії розробки, про-
мислового виробництва й експлуатаційного застосування  на 
цій основі як прямого фінансування, так і використання мето-
дів непрямого регулювання, спрямованих на абсолютну і від-
носну економію фінансових ресурсів учасників інноваційного 
процесу. 

Особливого значення в рамках такого механізму набуває 
посилення ролі державного замовлення як одного з інструмен-
тів державної інноваційно-промислової політики. Об'єктом 
цільового державного фінансування є державні інноваційні та 
науково-технічні програми. Для забезпечення інноваційного 
розвитку промисловості України необхідно на державному 
рівні здійснити комплекс заходів, а саме: розробити та впрова-
дити цільову комплексну державну програму інноваційного 
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розвитку; забезпечити захист прав інтелектуальної власності;  
зміцнити банківську систему; стимулювати інвестування інно-
ваційної сфери; створення умов для сприятливого клімату для 
створення власних наукоємних виробництв; сприяти розши-
ренню міжнародного співробітництва у сфері наукових розро-
бок та інноваційної діяльності. 

Висновки. У сучасних умовах вітчизняні промислові під-
приємства мають незадовільний рівень інноваційного розвит-
ку, що викликано недостатнім фінансуванням, низьким рівнем 
зацікавленості в інноваціях та високим рівнем ризику. Аналіз 
умов функціонування системи забезпечення інноваційного ро-
звитку промислової сфери свідчить, що вихід із кризи і підйом 
економіки країни потребують прийняття адекватних рішень, 
спрямованих на прискорення інноваційно-інвестиційних про-
цесів. Оновлення інноваційного виробництва потребує актив-
ної інноваційної політики, обґрунтованого довгострокового 
стратегічного курсу, спрямованого на створення, нарощування 
й ефективність використання наукового і технічного потенціа-
лу промисловості відповідно до національних потреб. Вихід із 
кризи можливий лише шляхом поновлення й активізації відт-
ворювальних процесів, мобілізації та цільового використання 
інвестиційних ресурсів в інноваційному напрямі. 

Перспективи подальшого дослідження мають бути спря-
мовані на розробку теоретико-методичних засад активізації 
процесів фінансування інноваційного розвитку промисловості 
України, формування стратегій інноваційного розвитку про-
мислових підприємств. 
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О.В. Ярошевська, к.е.н. 

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЛІКВІДНОСТІ,  
ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ФІНАНСОВОЇ 

СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

В умовах ринкових відносин питанню платоспроможно-
сті суб'єктів господарської діяльності приділяється особлива 
увага. 

Показником платоспроможності підприємства на визна-
чену дату є відсутність прострочених боргів банку, бюджету, 
постачальникам, робітникам та службовцям. Оцінка плато-
спроможності здійснюється на основі характеристики ліквід-
ності поточних активів. 

Ліквідність – термін, який характеризує здатність окре-
мих видів майнових цінностей швидко i без значних втрат сво-
єї вартості перетворюватися на кошти. 

Ліквідність підприємства – це його здатність швидко ре-
алізувати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'я-
зань, тобто це співвідношення величини його високоліквідних 
активів (кошти, ринкові цінні папери, дебіторська заборгова-
ність) i короткострокової заборгованості. 

Ліквідність балансу – це рівень покриття зобов'язань під-
приємства його активами, строк перетворення яких на гроші 
відповідає строкам погашення зобов'язань. 

С. Мошенський та О. Олійник стверджують, що «Фінан-
совий стан підприємства з позиції короткострокової перспек-
тиви оцінюється показниками платоспроможності та ліквідно-
сті» [1]. 

Ліквідність підприємства – це його здатність швидко 
продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'я-
зань» [2]. 

 О.В. Ярошевська, 2014 
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С. Онисько та П. Марич визначили ліквідність підприєм-
ства як відношення вартості ліквідних активів до його забор-
гованості [3]. 

Отже, ліквідність підприємства полягає в тому, як швид-
ко воно може продати свої активи, отримати кошти i погасити 
заборгованість перед постачальниками i банком щодо повер-
нення кредитів, перед бюджетом та позабюджетними центра-
лізованими фондами із сплати податків та платежів, перед 
працівниками з виплати заробітної плати тощо. 

Ліквідність підприємства оцінюється відношенням вели-
чини його високоліквідних активів, а саме чистої реалізованої 
вартості коштів та їх поточних фінансових інвестицій, дебі-
торської заборгованості за товари, роботи, послуги, дебіторсь-
кої заборгованості за рахунками та іншої поточної дебіторсь-
кої заборгованості до короткострокової заборгованості. 

Метою статті є аналіз методів оцінки ліквідності, плато-
спроможності та фінансової стійкості підприємства. 

Ліквідність балансу визначається рівнем покриття зобо-
в'язань підприємства його активами, строк перетворення яких 
на кошти відповідає строку погашення зобов'язань. Для визна-
чення ліквідності балансу необхідно порівняти підсумки за 
кожною групою активу i пасиву балансу. 

Залежно від рівня ліквідності активи підприємства поді-
ляються на таки групи: 

а) найбільш ліквідні активи (кошти та їх еквіваленти і 
поточні фінансові інвестиції) – мають дорівнювати кредитор-
ській заборгованості (тобто найбільш терміновим зобов'язан-
ням) або перевищувати її; 

б) швидко реалізовувані активи (дебіторська заборго-
ваність та інші оборотні активи) – мають дорівнювати або пе-
ревищувати короткострокові пасиви; 

в) повільно реалізовувані активи (запаси) – мають до-
рівнювати або перевищувати довгострокові зобов'язання (кре-
дити та інщі зобов'язання); 

г) важко реалізовувані активи (нематеріальні активи, 
незавершене будівництво, основні засоби, довгострокові фі-
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нансові інвестиції та інші необоротні активи) – мають дорів-
нювати джерелам власних коштів або перевищувати їx. 

Якщо на підприємстві виконуються перші три умови, 
тобто поточні активи перевищують зовнішні зобов'язання під-
приємства, то обов'язково виконується й остання умова, ос-
кільки це свідчить про нaявнicть у підприємства власних обо-
ротних коштів, що забезпечують його фінансову стійкість. Не-
виконання однієї з перших трьох умов вказує на те, що фак-
тична ліквідність балансу відрізняється від абсолютної. 

Отже, аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні 
активів, які згруповані за ступенем їx ліквідності й розміщені у 
порядку зменшення ліквідності, iз зобов'язаннями за пасивом, 
які згруповані за термінами їx погашення i розміщенні в по-
рядку зростання цих термінів [4]. 

Пасиви балансу відповідно до зростання строків пога-
шення зобов'язань групуються так [5]: 

негайні пасиви – це кредиторська заборгованість, розра-
хунки за дивідендами; 

короткострокові пасиви – це короткострокові кредити 
банків, поточна заборгованість за довгостроковими зобов'я-
заннями, векселі видані; 

довгострокові пасиви – це довгострокові зобов'язання; 
постійні пасиви – це власний капітал.  
Баланс буде ліквідним, якщо задовольнити такі умови: 
найбільш ліквідні активи перевищують негайні пасиви 

або дорівнюють їм; 
активи, що швидко реалізуються, дорівнюють коротко-

строковим пасивам або більші за них; 
активи, що реалізуються повільно, дорівнюють довго-

строковим пасивам або більші за них; 
активи, що важко реалізуються, менші за постійні паси-

ви. 
На основі порівняння активів та пасивів підприємства 

визначається тип його ліквідності (див. таблицю). 
 
 

 204 



Таблиця 

Типи ліквідності підприємства 

Абсолютно  
ліквідне Ліквідне Неліквідне Відносно  

неліквідне 
Абсолютно  
неліквідне 

А1>П1 А1 <П1 А1 <П1 А1 <П1 АКП1 
А2>П2 А2>П2 А2<П2 А2<П2 А2<П2 
АЗ>ПЗ АЗ>ПЗ A3 >ПЗ АЗ>ПЗ АЗ<ПЗ 

А4<П4 А4>П4 А4>П4 А4>П4 А4>П4 

 
Аналіз ліквідності доповнюється оцінкою платоспромо-

жності, яка характеризує здатність підприємства своєчасно і 
повністю виконати свої платіжні зобов'язання, які випливають 
iз кредитних та інших операцій грошового характеру, що ма-
ють певні терміни сплати. Проте слід зазначити, що ліквід-
ність підприємства зовсім не тотожна його платоспроможнос-
ті. Так, коефіцієнти ліквідності можуть характеризувати фі-
нансовий стан як задовільний, однак по суті ця оцінка буде 
помилковою, якщо в поточних активах значну питому вагу 
матимуть неліквідні активи і короткострокова дебіторська за-
боргованість. 

Підприємство вважається платоспроможним, якщо його 
загальні активи перевищують поточні. Нездатність підприємс-
тва задовольнити вимоги кредиторів з оплати товарів, оплати 
платежів у бюджет, позабюджетні фонди, тощо у зв'язку з пе-
ревищенням зобов'язань над вартістю майна та інших активів 
характеризує його неплатоспроможність або неспроможність. 

Підприємство визнається неплатоспроможним у разі ви-
явлення незадовільної структури балансу. 

Незадовільна структура балансу – це такий стан майна i 
зобов'язань боржника, коли не може бути забезпечене вико-
нання зобов'язань перед кредиторами через недостатній рівень 
ліквідності майна [7]. 

Ознаками платоспроможності є: 
наявність грошей у кaci, на поточних рахунках; 
відсутність простроченої кредиторської заборгованості. 
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Однак наявність тільки незначних залишків грошей на 
поточних рахунках не означає неплатоспроможності підпри-
ємства, бо кошти на поточні рахунки можуть надійти протягом 
кількох днів. Загалом можна сказати, що головне завдання фі-
нансового менеджера підприємства полягає в тому, щоб на ро-
зрахунковому рахунку та в кaci грошей було не менше (але й 
не більше), ніж потрібно для виконання поточних платежів, а 
решта їх має бути вкладена в матеріальні та інші ліквідні акти-
ви. Досягненню такого стану, крім усього іншого, сприяє гра-
мотне складання платіжних календарів. 

Наявність різних показників ліквідності пояснюється  
різними інтересами споживачів аналітичної інформації: 

коефіцієнт абсолютної ліквідності є важливим для пос-
тачальників сировини i матеріалів; 

коефіцієнт швидкої ліквідності – для банків; 
коефіцієнт поточної ліквідності – для покупців i власни-

ків акцій та облігацій підприємства. 
Залежно від того, якими платіжними коштами підприєм-

ство може погасити свої зобов'язання, розраховують кілька 
показників ліквідності [8]. Найважливішим показником лік-
відності та платоспроможності підприємства є коефіцієнт по-
криття, що характеризує рівень покриття активами підприє-
мства своїх зобов'язань. Коефіцієнт покриття (Кп) визначаєть-
ся відношенням ycix поточних активів підприємства до його 
поточних зобов'язань. 

Якщо Кп>1, то підприємство може своєчасно погасити 
свої зобов'язання, а якщо Кп<1, то підприємство має неліквід-
ний баланс. Отже, підприємство вважається платоспромож-
ним, якщо його загальні активи перевищують поточні зобов'я-
зання. У цьому разі у підприємства стійкий фінансовий стан i 
воно може своєчасно погасити свої зобов’язання. 

За даним коефіцієнтом одержують загальну оцінку лік-
відності активів. Biн показує, скільки гривень поточних акти-
вів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов'я-
зань. Логіка даного показника полягає в тому, що підприєм-
ство погашає короткострокові зобов'язання в основному за ра-
хунок поточних активів, отже, якщо поточні активи переви-
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щують за величиною поточні зобов'язання, то підприємство 
вважається ліквідним. Розмір перевищення задається коефіці-
єнтом покриття. Значення цього показника залежить i від галу-
зі, i від виду діяльності. У західній обліково-аналітичній прак-
тиці наводиться критичне нижнє значення цього показника. 
Визнано, що поточні активи мають удвічі перевищувати ко-
роткострокові зобов'язання. 

Для встановлення причин модифікації цього показника 
необхідно проаналізувати зміни у складі джерел коштів i їx 
розміщенні порівняно з початком року. 

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Кш.л) за смисловим 
значенням аналогічний коефіцієнту покриття, тільки він обчи-
слюється по вужчому колу поточних активів, коли з розрахун-
ку виключена найменш ліквідна ix частина – виробничі запаси. 
Середнє значення коефіцієнта Кш.л = 0,5. 

Виключаються матеріальні запаси не тільки через те, що 
вони менш ліквідні, а в основному через те, що кошти, які  
можна одержати у випадку вимушеної реалізації виробничих 
запасів, можуть бути істотно нижчими за затрати на їx закуп-
ку. В умовах ринкової економіки типовою є ситуація, коли при 
ліквідації підприємства одержують 40% i менше від облікової 
вартості запасів. «Розумним» коефіцієнтом швидкої ліквіднос-
ті є співвідношення 1:1. 

На практиці багато підприємств мають більш низький 
коефіцієнт швидкої ліквідності (наприклад, 0,5:1), тому для 
оцінки їх ліквідності необхідно проаналізувати тенденції зміни 
цього показника за певний період часу. Так, якщо зростання 
коефіцієнта швидкої ліквідності було пов'язане в основному зi 
зростанням невиправданої дебіторської заборгованості, то це 
свідчитиме про серйозні фінансові проблеми підприємства.  
У західній економічній літературі цей коефіцієнт називають 
коефіцієнтом миттєвої оцінки. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Каб.л) характеризу-
ється рівнем покриття зобов'язань підприємства його актива-
ми, строк перетворення яких на гроші відповідає строку пога-
шення зобов'язань. Визначається коефіцієнт абсолютної лік-
відності як відношення суми коштів i короткострокових  
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фінансових вкладень до суми короткострокових (поточних) 
зобов'язань. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, що частина 
короткострокових позикових зобов'язань може бути за необ-
хідності погашена негайно. Значення коефіцієнта абсолютної 
ліквідності Каб.л>0,2 достатнє, щоб підприємство своєчасно 
розрахувалось за своїми боргами з кредиторами. Зменшення 
цього коефіцієнта відображає зовнішню причину неплато-
спроможності підприємства. Якщо коефіцієнт абсолютної лік-
відності Каб.л<0,2, а коефіцієнт покриття Кп<0,5, то підпри-
ємство вважається банкрутом i може підлягати ліквідації з 
продажем майна. 

У практиці фактичні середні значення коефіцієнтів лік-
відності дозволяють зробити висновки щодо можливості під-
приємства негайно погасити свої борги, бо малоймовірно, щоб 
yci кредитори підприємства водночас пред'являли йому свої 
боргові вимоги. 

Ліквідність підприємств характеризує також показник 
маневреності власного капіталу (капіталу, що функціонує, – 
Км). Цей показник показує, яка частина власного капіталу ви-
користовується для фінансування поточної діяльності, тобто 
характеризує ту частину власних обігових коштів, які перебу-
вають у формі грошових коштів, що мають абсолютну ліквід-
ність. 

Нормативне значення показника Км>0,1. Прийнятне орі-
єнтовне значення показника встановлюється підприємством 
самостійно i залежить, наприклад, від того, наскільки високою 
є щоденна потреба підприємства у вільних грошових ресурсах. 

Основними показниками, на базі яких можна визначити 
платоспроможність підприємства, є: коефіцієнт автономії (фі-
нансової незалежності), коефіцієнт фінансової стабільності, 
коефіцієнт забезпеченості власними коштами, коефіцієнт фі-
нансового левериджу. 

Коефіцієнт автономії (Ка) – показник, який характеризує 
частку власних активів у загальній cyмі всіх активів підприєм-
ства, розраховується діленням суми власного капіталу на вар-
тість майна підприємства. 
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Мінімальне (нормативне) значення коефіцієнта автономії 
Ка>0,5. Таке значення цього показника дає змогу припустити, 
що вci зобов'язання підприємства можуть бути покриті влас-
ними активами. Збільшення коефіцієнта автономії свідчить 
про більшу фінансову незалежність, підвищення гаранта по-
гашення підприємством своїх зобов'язань. Отже, чим більше 
коефіцієнт автономії, тим краще фінансовий стан підприєм-
ства. 

Коефіцієнт фінансової стабільності (Кф.с) – показник, 
який характеризується відношенням власних i позикових кош-
тів підприємства, тобто він показує, скільки позикових коштів 
залучило підприємство в розрахунку на 1 грнивню, вкладену в 
активи власних коштів. 

Значення показника Кф.с>1 є нормативним. Перевищен-
ня власних коштів над позиковими свідчить про те, що під-
приємство має стійкий фінансовий стан i відносно незалежне 
від зовнішніх фінансових джерел. 

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами (Квл.к) – 
показник, який характеризує рівень забезпеченості підприєм-
ства власними джерелами формування оборотних активів,  
тобто показує, скільки власних джерел формування оборотних 
активів підприємства припадає на одиницю цих активів. Роз-
раховується цей коефіцієнт за даними балансу підприємства за 
відповідний званий період в такому порядку: від підсумку за 
першим розділом пасиву балансу віднімається підсумок за  
першим розділом активу, i отримана різниця ділиться на суму 
підсумку другого розділу активу балансу, тобто розрахована 
фактична наявність власних джерел формування обігових  
коштів ділиться на фактичну вартість наявних обігових кош-
тів. 

Значення показника Квл.к>0,1 визначає достатній рівень 
забезпеченості підприємства власними коштами. Це свідчить 
про те, що наявні оборотні активи підприємства покриваються 
власними джерелами. Збільшення коефіцієнта забезпеченості 
означатиме, що у підприємства є надлишкові джерела форму-
вання оборотних активів, а його зниження свідчить про неста-
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чу цих джерел. В обох випадках фінансовий стан підприємства 
буде нестійким. 

Коефіцієнт фінансового левериджу (Кф.л) характеризу-
ється відношенням довгострокових зобов'язань i джерел влас-
них коштів підприємства, тобто показує, скільки довгостроко-
вих зобов'язань припадає на одиницю джерел власних коштів. 
Нормативне значення показника: Кф.л<1. У цьому разі фінан-
совий стан підприємства відносно нормальний. 

Підвищення рівня платоспроможності підприємства за-
лежить від поліпшення результату його виробничої i комер-
ційної діяльності. Разом з цим надійний фінансовий стан, а 
отже, його ліквідність та платоспроможність залежать також 
від раціональної організації використання фінансових ресур-
сів. Тому в умовах ринкової економіки доцільно здійснювати 
не тільки оцінку активів i пасивів балансу, а також i поглибле-
ний щоденний аналіз стану та використання господарських 
засобів. Інформаційною базою для такого аналізу є дані управ-
лінського обліку. 

Для встановлення платоспроможності підприємства 
перш за все вивчається структура балансу [9]. Вона може бути 
визнана незадовільною, а підприємство неплатоспроможним, 
якщо: 

а) загальний коефіцієнт ліквідності на кінець звітного 
періоду має значення нижче нормативного (1,5); 

б) коефіцієнт забезпеченості власними оборотними кош-
тами на кінець звітного періоду має значення нижче нормати-
вного (0,3). 

Загальний коефіцієнт ліквідності розраховується за фор-
мулою 

Кл = (ПА – Р) / (ПП – Д) ,   (1) 
де ПА – поточні активи; 

Р – витрати майбутніх періодів; 
ПП – поточні пасиви; 
Д – доходи майбутніх періодів. 

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними кошта-
ми розраховується за формулою 
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  Кз = (ПА – ПП) / ПΔ.     (2) 
У кожного підприємства для забезпечення нормального 

процесу виробництва має бути відповідна кількість оборотних 
активів. Розмір цих активів на певному підприємстві пов'яза-
ний як з обсягом виробництва, так i зi швидкістю їx обороту. 
Розширення обсягів виробництва потребує збільшення обіго-
вих коштів. Прискорення ж оборотності оборотних активів, 
навпаки, призводить до зменшення їх кількості, необхідної для 
забезпечення нормального процесу виробництва. В останньо-
му випадку підвищується ефективність використання оборот-
них активів, які вкладаються у виробництво. Тому аналіз за-
безпеченості підприємства обіговими коштами й ефективності 
Їх використання має суттєве значення для оцінки фінансового 
стану підприємства. 

Забезпеченість підприємства власними оборотними ак-
тивами визначається порівнянням їx фактичної наявності, що 
визначається за балансом на відповідну звітну дату, зi встано-
вленим нормативом (плановою потребою). При перевищенні 
фактичної наявності над встановленим нормативом у підпри-
ємства створюється надлишок власних оборотних активів, а 
при перевищенні встановлених нормативів над фактичною на-
явністю оборотних активів, навпаки, утворюється їx нестача. 
Наявність як надлишку, так i нестачі оборотних активів нега-
тивно впливає на фінансову діяльність підприємства, його фі-
нансовий стан. Тому чітка організація оборотних активів, до-
тримання відповідності фактичної їх наявності встановленому 
нормативу сприяють стабілізації фінансового стану підприєм-
ства. 

Однією з найважливіших характеристик фінансового 
стану будь-якого підприємства є його фінансова стійкість. Во-
на пов'язана із ступенем залежності від кредиторів й інвесторів 
та характеризується співвідношенням власних i позикових  
коштів, тобто під фінансовою стійкістю підприємства розумі-
ють забезпечення запасів i витрат джерелами коштів для  
їх формування. 
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Фінансова стійкість підприємства – це таке його стано-
вище, коли вкладені в підприємницьку діяльність ресурси оку-
паються за рахунок грошових надходжень від господарюван-
ня, а отриманий прибуток забезпечує самофінансування та не-
залежність підприємства від зовнішніх залучених джерел фор-
мування активів. Визначається фінансова стійкість відношен-
ням вартості матеріальних оборотних активів (зaпaciв та  
витрат) до величини власних та позикових джерел коштів для 
їх формування [10; с. 283]. 

Отже, фінансова стійкість – це такий стан підприємства, 
коли обсяг його майна (активів) є достатнім для погашення 
зобов'язань, тобто підприємство є платоспроможним. 

Фінансова стійкість передбачає здатність підприємства 
зберігати заданий режим функціонування за найважливішими 
фінансово-економічними показниками. Вона може розгляда-
тися як результативна категорія, що характеризує рівень стій-
кості роботи підприємства, його здатність забезпечити ста-
більні техніко-економічні показники й ефективно адаптувати-
ся до змін у зовнішньому оточенні та внутрішньому середо-
вищі. Рівень фінансової стійкості впливає i на можливості під-
приємства. Визначення меж фінансової стійкості належить до 
найбільш важливих економічних проблем, тому що недостатня 
фінансова стійкість може призвести до неплатоспроможності 
підприємства й відсутності засобів для розвитку виробництва, 
а надлишкова перешкоджатиме розвитку, формуючи на під-
приємстві зайві запаси i резерви. 

Фінансова стійкість має характеризуватися таким станом 
фінансових ресурсів, який відповідає вимогам ринку, а їх роз-
поділ i використання мають забезпечувати розвиток підприєм-
ства на основі зростання прибутку й капіталу при збереженні 
платоспроможності в умовах допустимого рівня ризику. Зміна 
ж стану ресурсів у фінансово стійкого підприємства не повин-
на призвести до зміни обраної ним стратегії. 

Із ефективністю виробничо-господарської діяльності під-
приємства пов'язана його фінансова стійкість. Однак необхід-
но зазначити, що стійкість того чи іншого підприємства не 
завжди є наслідком недостатньої ефективності його діяльності. 
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У хиткому стані може опинитися й ефективно функціонуюче 
підприємство. Криза може бути результатом недостатньо ви-
сокого рівня менеджменту, прояву впливу будь-яких несприя-
тливих факторів (наприклад, неплатоспроможність замов-
ника). Внутрішня стійкість підприємства відображає такий 
стан його трудового потенціалу, матеріально-речової та вар-
тісної (грошової) структур виробництва i таку його динаміку, 
при якій забезпечуються стабільно високі натурально-речові й 
фінансові результати функціонування підприємства. Основу 
досягнення внутрішньої стійкості підприємства становить сво-
єчасне і гнучке управління внутрішніми та зовнішніми факто-
рами його діяльності. 

У свою чергу, зовнішню відносно суб'єкта господарю-
вання стійкість слід визначати на основі стабільності економі-
чного середовища, в рамках якого здійснюються його операції. 
Вона досягається відповідним макроекономічним регулюван-
ням ринкової економіки. 

Можливе й виділення так званої спадкової стійкості, яка 
визначається наявністю певного запасу міцності, досягнутого 
підприємством за період його попередньої діяльності, i яка за-
хищає від впливу несприятливих дестабілізуючих факторів. 

Загальна стійкість підприємства може бути забезпечена 
лише за умови стабільної реалізації (звичайно, своєчасної 
оплати за поставлену продукцію, надані послуги, виконані ро-
боти) й одержання виручки, достатньої за обсягом, щоб вико-
нати свої зобов'язання перед бюджетом, розрахуватися з пос-
тачальниками, кредиторами, працівниками тощо. Іншими сло-
вами, загальна стійкість підприємства передбачає насамперед 
такий рух його грошових потоків, який забезпечує постійне 
перевищення доходів над витратами. Саме така ситуація ви-
ражає зміст фінансової стійкості, яка є головним компонентом 
(умовою) загальної стійкості підприємства. 

Фінансова стійкість відображає такий стан його фінансо-
вих ресурсів i такий ступінь їх використання, при якому під-
приємство, вільно маневруючи грошовими засобами, здатне 
забезпечити безперебійний процес виробництва та реалізації 
продукції, а також затрати на його розширення й оновлення. 
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Значний практичний інтерес становлять кількісні харак-
теристики фінансової стійкості підприємства, тобто питання – 
при яких саме показниках фінансовий стан підприємства мож-
на вважати стійким. Фінансовий стан підприємства можна 
вважати стійким, якщо власні оборотні засоби покривають не 
менш як 50% фінансових ресурсів, необхідних для здійснення 
господарської діяльності, ефективно й цілеспрямовано вико-
ристовуються фінансові ресурси, дотримується фінансова, 
кредитна і розрахункова дисципліна. 

У підприємства, що має низький рівень фінансової стій-
кості, спостерігається спад ділової активності, рентабельності 
й віддачі наявних активів. Збитковість фінансово-
господарської діяльності свідчить про те, що підприємство пе-
ребуває під загрозою банкрутства. Однак це не означає, що 
будь-яке збиткове підприємство негайно збанкрутує. Збитко-
вість може бути тимчасовою, i не виключено, що керівництво 
та менеджери підприємства знайдуть ефективні рішення й ви-
ведуть підприємство з фінансової кризи. Проте i наявність ви-
сокої фінансової стійкості не гарантує захисту від банкрутства. 

Отже, фінансова стійкість – це комплексне поняття, яке 
перебуває під впливом різноманітних фінансово-економічних 
процесів. Тому її слід визначити як такий стан фінансових ре-
сурсів підприємства, результативності їх розміщення та вико-
ристання, при якому забезпечується розвиток виробництва чи 
інших сфер діяльності на основі зростання прибутку й активів, 
при збереженні платоспроможності та кредитоспроможності. 

Для характеристики фінансової стійкості підприємства 
використовується система абсолютних і відносних показників. 

Найбільш узагальнюючими абсолютними показниками 
фінансової стійкості є відповідність або невідповідність (над-
лишок або нестача) джерел коштів для формування зaпaciв i 
витрат, тобто різниця між сумою джерел коштів i сумою запа-
сів та витрат. 

За рівнем покриття різних видів джерел суми запасів i 
витрат розрізняють такі види фінансової стійкості підприємст-
ва: 
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абсолютна стійкість фінансового стану – коли власні 
джерела формування оборотних активів покривають запаси i 
витрати. При цьому наявність власних джерел формування 
оборотних активів визначається за балансом підприємства як 
різниця між сумою джерел власних і прирівняних до них кош-
тів i вартістю основних фондів та інших необоротних активів; 

нормальний стійкий фінансовий стан – коли запаси i  
витрати покриваються сумою власних джерел формування 
оборотних активів i довгостроковими позиченими джерелами; 

нестійкий фінансовий стан – коли запаси i витрати по-
криваються сумою власних джерел формування оборотних ак-
тивів, довгострокових позикових джерел, короткострокових 
кредитів i позик; 

кризовий фінансовий стан – коли запаси i витрати не по-
криваються всіма видами можливих джерел їx забезпечення 
(власних, позикових та ін.), підприємство перебуває на межі 
банкрутства. 

Важливого значення для функціонування підприємств в 
умовах ринкової економіки набуває їx фінансова незалежність 
від зовнішніх позикових джерел. Запас джерел власних коштів 
означає запас фінансової стійкості підприємства за умови, що 
його власні кошти перевищують позикові. 

Стійкість фінансового стану підприємства оцінюється 
щодо власних i позикових коштів, за темпами накопичення 
власних коштів у результаті поточної фінансової діяльності, 
достатнім забезпеченням матеріальних оборотних активів вла-
сними джерелами. 

Фінансова стійкість підприємства характеризується сис-
темою фінансових коефіцієнтів, які розраховуються як відно-
шення абсолютних показників активу i пасиву балансу. Порів-
няння цих коефіцієнтів з базисними величинами (середньога-
лузевими, показниками фінансово стійкіших підприємств, оп-
тимально розрахованими) дає можливість встановити фінансо-
ву стійкість аналізованого підприємства. 

Основними показниками, які характеризують фінансову 
стійкість підприємства, його незалежність від позикових кош-
тів, є коефіцієнти: автономії, забезпеченості власними кошта-
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ми, фінансової залежності, відношення позикових i власних 
коштів, маневреності робочого та власного капіталу. 

Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) характе-
ризує ринкову стійкість підприємства. Biн характеризується 
відношенням власних джерел до валюти балансу. Теоретичне 
значення коефіцієнта автономії має становити не менше 0,5. 
Збільшення показника свідчить про зростання фінансової не-
залежності та підвищення підприємством гарантії погашення 
своїх зобов'язань. 

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами характери-
зує рівень забезпечення підприємства власними коштами i ро-
зраховується як відношення суми фактичної наявності джерел 
власних i прирівняних до них коштів (за винятком сум забор-
гованостей за розрахунками з учасниками, доходів майбутніх 
періодів, резерву майбутніх витрат i платежів, реструктуризо-
ваного боргу) до суми наявних оборотних активів підприєм-
ства. Фінансовий стан підприємства вважається нормальним, 
якщо коефіцієнт забезпеченості власними коштами більше за 1. 

Для визначення частки активів, що належать до власного 
капіталу, розраховується коефіцієнт фінансової залежності. 
Зростання цього показника в динаміці означає збільшення час-
тки позичених коштів у фінансування підприємства. Якщо йо-
го значення наближається до 1 (або 100%), то це означає, що 
власники повністю фінансують своє підприємство. 

Важливим показником, який характеризує фінансову 
стійкість підприємства, є коефіцієнт маневреності власних 
коштів. Biн показує, скільки довгострокових позикових коштів 
використано для фінансування активів підприємства разом із 
власними коштами. Чим менше позикових коштів залучає під-
приємство для здійснення своєї статутної діяльності, тим вище 
його фінансова стійкість. Цей коефіцієнт показує, яка частина 
власного капіталу використовується для фінансування поточ-
ної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, а яка частина 
капіталізована. Значення даного показника може змінюватися 
залежно від структури капіталу i галузевої приналежності під-
приємства (норматив – 0,4-0,6). 
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Щоб визначити фінансову стійкість підприємства, можна 
додатково розраховувати показники: концентрації залученого 
капіталу, фінансування, довгострокового залучення позикових 
коштів, забезпеченості запасів, забезпеченості оборотних за-
собів, короткострокової заборгованості. 

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу показує  
частку залучених коштів у формуванні активів. Оптимальне 
значення коефіцієнта концентрації залученого капіталу <0,5. 

Коефіцієнт фінансування показує, скільки власних кош-
тів підприємства припадає на одну гривню позикових. Норма-
тивне значення коефіцієнта фінансування > 1. 

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів 
характеризує структуру капіталу. 

Коефіцієнт забезпеченості запасів показує, яка частка 
матеріальних обігових засобів фінансується за рахунок влас-
ного обігового капіталу, має оптимальне значення > 0,8. 

Коефіцієнт забезпеченості обігових коштів показує, яка 
частка власних коштів підприємства вкладена в обіговий капі-
тал. Оптимальне значення коефіцієнта забезпеченості обігових 
засобів > 0,5. 

Коефіцієнт короткострокової заборгованості виражає ча-
стку поточних зобов'язань підприємства в загальній cyмі зобо-
в'язань. 

Висновки. 1. Професійне управління фінансами потребує 
глибокого аналізу, що дозволяє найбільш точно оцінити неви-
значеність ситуації за допомогою сучасних кількісних методів 
дослідження. У зв'язку з цим істотно зростає пріоритет i роль 
аналізу фінансового стану, основним змістом якого є комплек-
сне системне вивчення фінансового стану підприємства i фак-
торів його формування з метою оцінки ступеня фінансових 
ризиків i прогнозування рівня прибутковості капіталу. 

2. Ліквідність підприємства полягає в тому, як швидко 
воно може продати свої активи, отримати кошти i погасити 
заборгованість перед постачальниками та банком щодо повер-
нення кредитів, перед бюджетом та позабюджетними центра-
лізованими фондами iз сплати податків та платежів, перед 
працівниками з виплати заробітної плати тощо. 
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3. Підприємство вважається платоспроможним, якщо йо-
го загальні активи перевищують поточні. Нездатність підпри-
ємства задовольнити вимоги кредиторів з оплати товарів спла-
ти платежів у бюджет, позабюджетні фонди тощо, а також пе-
ревищення зобов`язань над вартістю майна та інших активів 
характеризує його неплатоспроможність або неспроможність. 

4. Підвищення рівня платоспроможності підприємства 
залежить від поліпшення результатів його виробничої і комер-
ційної діяльності. Разом з тим надійний фінансовий стан, а от-
же, його ліквідність та платоспроможність залежить від раціо-
нальної організації використаних фінансових ресурсів. Тому в 
умовах ринкової економіки доцільно здійснювати не тільки 
аналіз активів і пасивів балансу, а також і поглиблений аналіз 
стану та використання господарських засобів. Інформаційною 
базою для такого аналізу є дані управлінського обліку. 

5. Фінансова стійкість підприємства відображає такий 
стан його фінансових ресурсів i такий ступінь їх використання, 
при якому підприємство, вільно маневруючи грошовими засо-
бами, здатне забезпечити безперебійний процес виробництва 
та  реалізації продукції, а також затрати на його розширення й 
оновлення. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ВАЖНЫЙ 
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТО-

СПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Экономически развитые страны Европы и мира достигли 
высокого уровня производства, качества жизни населения бла-
годаря кардинальному изменению подхода к приоритетам пе-
редовых технологий, прогрессивным структурам экономики, 
переоценке роли капитала вообще и его составляющих. Про-
изводство основано преимущественно на использовании тех-
нологий IV-V укладов, активно внедряются технологии VI ук-
лада. В структуре капитала на первое место выдвигается чело-
веческий капитал, интеллектуальный капитал. Оплата рабочей 
силы рассматривается не как издержки производства, а 
как инвестиции в формирование и развитие человеческого и 
прежде всего интеллектуального капитала. Профессиональная 
подготовка работников предприятий и организаций произво-
дится на опережение, т.е. освоению новой техники, техноло-
гий, товаров предшествует подготовка специалистов, профес-
сионалов, которые будут осваивать эти новшества. 

 Я.С. Брюховецкий, 2014 
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Практически во всех странах система профессиональной 
подготовки, высшего образования  существенно опережает 
реальное состояние в экономике, потребность в подготовлен-
ных перспективных кадрах опережает процессы интеллектуа-
лизации труда. И это нормальное состояние. 

Система подготовки кадров высшей квалификации в Ук-
раине в 90-е годы прошлого столетия, в начале ХХІ века оце-
нивалась достаточно высоко. Страна в конце ХХ века входила 
в число 20 развитых стран по рейтингу высшего образования. 
Наука, госаппарат, промышленность были укомплектованы 
отечественными специалистами с современным высшим обра-
зованием и научными степенями, квалифицированной рабочей 
силой. В этом сегменте имелась определенная (допустимая) 
концентрация кадров. 

В последние десятилетия ситуация изменилась. Резко 
увеличилось количество ВУЗов, которые, получив статус уни-
верситетов, перейдя на Болонскую систему, увеличили выпуск 
специалистов, существенно не повысили уровень и качество 
их подготовки. Количество выпускников гуманитарных спе-
циальностей значительно превысило потребность экономики и 
общества. Выпускники технических ВУЗов также оказались 
невостребованы в полной мере. Сократилось количество НИИ 
и персонала в институтах НАН Украины, практически ликви-
дированы отраслевые НИИ, учебные заведения системы про-
фессионального образования. Последнее привело к дефициту 
рабочих ведущих профессий в машиностроении (станочники, 
операторы, наладчики и др.), в металлургии, химии, приборо-
строении и т.д. Невостребованные в Украине профессионалы с 
высшим образованием идут работать не по специальности (в 
розничную торговлю, выполнение неквалифицированных ра-
бот и т.д.). Наиболее подготовленные специалисты  выезжают 
за пределы страны или работают на зарубежные фирмы, нахо-
дясь в Украине (программисты, дистрибьюторы и т.п.). 

Складывается оригинальная ситуация, когда при относи-
тельном избытке квалифицированных кадров много вакансий 
технического инженерного профиля, отсутствуют квалифици-
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рованные станочники в машиностроении, даже министерские 
должности в Украине занимают ни в чем себя не проявившие 
на своей родине специалисты – граждане США, Грузии, стран 
Балтии и др. В стране недостает квалифицированных про-
граммистов, хотя Украина своими программистами и заполня-
ет вакансии в ведущих странах мира. Около 7 млн граждан 
Украины находятся на заработках в странах Западной Европы, 
России и др. Все это свидетельствует о расточительной поли-
тике государства как в отношении имеющегося интеллекту-
ального капитала, так и финансов, использованных на его под-
готовку. Наиболее квалифицированные специалисты и рабо-
чие, выезжая за рубеж, ослабляют конкурентный потенциал 
отечественных предприятий, укрепляют их зарубежных кон-
курентов. Поэтому исследование роли интеллектуального ка-
питала в обеспечении конкурентоспособности предприятий 
весьма актуально для отечественной экономической науки и 
практики. 

Цель статьи – на основе анализа процессов формирова-
ния и использования интеллектуального капитала разработать 
предложения по повышению его роли в обеспечении конку-
рентоспособности отечественных предприятий. 

Исследования человеческого капитала начались в запад-
ной экономике в середине ХХ столетия. Постепенно исследо-
вать стали интеллектуальный, структурный, человеческий ка-
питал. Над проблемой работали как крупные исследователь-
ские коллективы, так и отдельные известные ученые. Среди 
них можно назвать Л. Эдвинсона, М. Мэлоуна [1], П. Друкера 
[2]. В Украине вопросы интеллектуального капитала исследо-
вали: акад. А.А. Чухно [3; 4], В.П. Антонюк, О.Ю. Амосов [5], 
И.П. Булеев [6], В.М. Дыба  [7], В.В. Богатырева [8] и др.  
В Российской Федерации можно назвать Т.И. Овчинникову 
[9], В.Л. Иноземцева [1] и др. Различным аспектам исследова-
ния интеллктуального капитала посвящены работы ученых 
институтов НАН Украины: Института экономики и прогнози-
рования; Института экономики промышленности; Института 
демографии и др. Эти вопросы исследуются в университетах 
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Украины на профильных кафедрах. Однако вопросы влияния 
интеллектуального капитала на конкурентоспособность пред-
приятий в отечественной экономической литературе все еще 
не нашли достаточно полного отражения и решения. Этим 
объясняется актуальность данной статьи. 

На различных этапах цивилизации, развития общества и 
экономики роль рабочей силы в производстве изменялась. Не-
смотря на то, что труд всегда оставался, по выражению осно-
воположников классической политической экономии, «отцом 
богатства», роль человека в процессе производства благ оце-
нивалась по-разному. На докапиталистических этапах эконо-
мики человек рассматривался как говорящее орудие производ-
ства. На ранних этапах капиталистического машинного произ-
водства он рассматривался как придаток машин и оборудова-
ния, постепенно превращаясь в контролера, оператора машин-
ного и частично автоматизированного производства. На этапе 
зрелого капитализма, империализма человек становится глав-
ной производительной силой, носителем знаний, опыта, науч-
ных разработок и открытий. Однако на рассмотренных этапах 
человек, его труд относится к издержкам производства, на ко-
торых в кризисные периоды активно экономят. И лишь на со-
временных этапах, в которые вступили наиболее развитые 
страны, человеческий потенциал стал рассматриваться как ка-
питал, а финансирование его развития стало рассматриваться 
как инвестиции в человеческий капитал. Переход к постинду-
стриальной экономике, где основными становятся V и VI тех-
нологические уклады, роль человеческого капитала возраста-
ет, выделяется интеллектуальный капитал. Примерно таков 
подход современной экономической науки к исследованиям 
роли носителя труда – человека – в процессах производства. 

Украина, как и большинство стран с уровнем развития 
экономики выше среднего, на момент получения своей незави-
симости продекларировала стремление к построению государ-
ства с высоким уровнем развития экономики, его социальную 
ориентацию, высокое качество жизни населения. Переход к 
формированию такого государства требует объективной оцен-
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ки реального исходного состояния, разработки концепции пе-
рехода, стратегии, конкретных программ, среди которых важ-
ное место занимает программа формирования и развития ин-
теллектуального капитала, его роль в обеспечении устойчиво-
го развития общества, экономики, предприятий, их конкурен-
тоспособности. Для этого следует рассмотреть сущность кате-
гории «интеллектуальный капитал».  

Впервые в 1969 г. понятие «интеллектуальный капитал» 
применил Дж. Гелбрейт для характеристики интеллектуальной 
деятельности. 

Сущность и природу его исследовали западные экономи-
сты, определив его как сумму знаний персонала и того, что 
обеспечивает конкурентные преимущества компании на рын-
ке: патенты, процессы, управленческие навыки, технологии, 
опыт и информация о потребителях и поставщиках [10]. 

Л. Эдвинсон  и М. Мэлоун  [1]  в рамках интеллектуаль-
ного капитала (intellectual capital) выделили в зависимости от 
знаний, которые определяют скрытые источники создания то-
варов (ценностей) и обеспечивают компании нетрадиционно 
высокую рыночную стоимость, две составляющих: 

человеческий капитал (human capital) – совокупность 
знаний, практических навыков и творческих способностей 
персонала компании; 

структурный капитал (structural capital) – технологиче-
ское и программное обеспечение, организационная структура, 
патенты, торговые марки. 

Эти же ученые [1; 10]  выделили интеллектуальный ка-
питал как нематериальный актив, без которых компания не 
может существовать и который распределяется на такие со-
ставляющие: 

рыночные активы – потенциал, обеспечиваемый немате-
риальными активами, связанными с операциями на рынке – 
торговые марки товара, каналы распределения, контракты и 
договоры; 

человеческие активы – совокупность коллективных зна-
ний, творческих способностей, умений решать задачи, лидер-
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ских качеств, предпринимательских и руководящих навыков 
персонала; 

интеллектуальная собственность – ноу-хау, торговые 
секреты, патенты, авторские права; 

инфраструктурные активы – технологии, методы и 
процессы, обеспечивающие работу предприятия: корпоратив-
ная культура, методы оценки риска, методы управления торго-
вым персоналом, базы данных по рынку. 

Академик НАН Украины А.А. Чухно [3;4], много време-
ни и сил посвятивший исследованиям теории современных 
экономических процессов, выделял интеллектуальный капитал 
как “cуму знань, досвіду, професійної підготовки й інтуїції 
всіх працівників підприємства, установи (або держави) разом 
із напрацьованими людськими зв’язками, інформацією, інте-
лектуальною власністю тощо” [3, c. 33]. А.А. Чухно обосновал 
необходимость выделения в интеллектуальном капитале как 
формы его нематериальных активов, наряду со структурным и 
человеческим, технологического капитала, поскольку именно 
технология играет роль критерия цивилизационного прогрес-
са. Знания и информация как главный ресурс воплощаются в 
человеке и проявляются в увеличении человеческого капитала 
и в новой технологии, что определяется ростом технологиче-
ского капитала. 

О.Ю. Амосов, С.С. Лебедев полагают, что в интеллекту-
альном капитале, как факторе производства, главную роль иг-
рает его составляющая – человеческий капитал, “поскольку и 
технологические достижения, и организационные know how, и 
взаимодействия с клиентами находят свою непосредственную 
реализацию именно в деятельности работников данного пред-
приятия” [5, c.3]. Следует обратить внимание на работу Р.М. 
Шафиева, который полагает, что “интеллектуальный капитал 
формируется в условиях преобразования трудового ресурса в 
разновидность творческого. А творчество, в свою очередь, 
становится экономической категорией, наиболее адекватно 
отражающей содержание инновационной деятельности, и… 
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находит специфическую форму выражения в накоплении не-
материальных активов” [11]. 

Некоторые ученые справедливо полагают, что “на уров-
не предприятия интеллектуальный капитал выступает как ре-
сурс, который находит свое выражение в виде знаний, навы-
ков, опыта, культуры организации и ее структуры, отношений 
с клиентами, бренда. Если результатом его использования яв-
ляется продукт, имеющий высокую добавочную стоимость, 
которая в значительной мере определяется использованием 
интеллектуального капитала, то приведенная сумма ожидае-
мых доходов будет высокой, возрастет его инвестиционная 
привлекательность, т.е. имеет место капитализация интеллек-
туального капитала” [12]. 

Обеспечение задач выживания предприятий Украины 
может быть решено в результате реализации процессов капи-
тализации нематериальных активов, использования интеллек-
туальных ресурсов и формирования интеллектуального капи-
тала. Интеллектуальный (умственный) труд, применяемый при 
этом, обеспечивает предприятиям конкурентные преимущест-
ва. Это подтверждают результаты исследований отечествен-
ных ученых, которые полагают, что “економічна діяльність 
підприємств, що базується на використанні інтелектуальних 
ресурсів, характеризується збільшенням частки інтелектуаль-
ної праці, новітніх технологій і продуктів із зростанням капі-
талізації підприємства за інтелектуальною його складовою, 
тобто нематеріальними інтелектуальними активами, які не 
мають фізичної форми (невідчутні)” [7, c.118]. 

Анализ публикаций и опыта функционирования пред-
приятий, активно использующих интеллектуальные ресурсы, 
позволил выявить характерные признаки применения пред-
приятиями интеллектуального капитала: 

интеллектуальный капитал компании – это универсаль-
ный критерий оценки конкурентоспособности компании; 

знания работников компании, примененные в процессе 
производства, обеспечивают конкурентные преимущества и 
способность создавать новую стоимость. Интеллектуальный 
капитал свидетельствует о наличии у фирмы законных прав на 
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результаты творческой деятельности ее работников, их при-
родных и приобретенных интеллектуальных способностей и 
навыков, накопленных знаний и полезных отношений с дру-
гими субъектами деятельности; 

форма капитализации интеллектуального потенциала; 
критерий реализации интеллектуального капитала – ко-

эффициент Тобина как отношение рыночной к балансовой 
стоимости фирмы; 

формы наращивания – 1) объем инвестиций компании, 
направляемый на научные исследования и разработки; 2) ис-
пользование привлеченного интеллектуального ресурса и вы-
плата интеллектуальной ренты, например, лицензионное про-
изводство; 

свидетельствует об организационной устойчивости ком-
пании в условиях быстрых изменений; 

аккумулирует научные и профессионально-технические 
знания, таланты и опыт; 

носители интеллектуального капитала – работники ком-
пании, создающие новые знания; 

обеспечивает формирование и контроль создания новых 
технологий; 

содействует контролю конечного продукта материально-
го производства; 

формирует профессиональный имидж сотрудников ком-
пании; 

обеспечивает общественное признание компании; 
повышает конкурентоспособность и капитализацию 

предприятия; 
содействует формированию авторитета страны (см. ри-

сунок).  
Отечественные теоретические исследования в направле-

нии выявления природы интеллектуального капитала свиде-
тельствуют о том, что “інтелектуальний капітал є системою 
економічних і соціальних відносин суспільства, пов’язаних із 
формуванням, примноженням і використанням інтелектуаль- 
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Интеллектуальный капитал компании – знания работников компании,
примененные в процессе производства для создания новой стоимости и

обеспечения конкурентных преимуществ в компании
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Рисунок. Характерные признаки результатов применения 
предприятиями интеллектуального капитала 
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них здібностей індивідів, що реалізуються у процесі творчої 
інноваційної діяльності й забезпечують досягнення цілей як 
окремого підприємства, так і національної економіки. Інтелек-
туальний капітал подібний до “колективного мозку”, який 
акумулює наукові і звичайні знання працівників, інтелектуа-
льну власність, накопичений досвід, спілкування й організа-
ційну структуру, інформаційні мережі й імідж підприємства.  

Інформація і знання – специфічні за своєю природою й 
формами участі у виробничому процесі фактори, на підприєм-
стві набувають вигляду інтелектуального капіталу” [7, c. 121]. 

Следует согласиться с позицией В.М. Дыбы , однако не-
правомерно утверждать, что достижение целей предприятия 
совпадает с достижением целей национальной экономики. 
Предприятие, особенно негосударственной формы собствен-
ности, как показывает практика, преследует в первую очередь 
цели собственного обогащения и роста. Только система огра-
ничительных и запрещающих мер формирует поведение пред-
приятия в интересах общества, региона, населения, потребите-
лей. 

Мировой опыт развития крупных корпораций позволяет 
говорить о том, что “за умови ефективного використання інте-
лектуального капіталу ринкова капіталізація фірми багатора-
зово перевищує вартість основних фондів матеріальних і  фі-
нансових заходів та формується за рахунок інтелектуальних 
фондів: новизни й перспективності продуктів або послуг, рин-
кових очікувань на нових сегментах, планових прибутків від 
патентів, торгової марки, контролю над бізнесом, відносин зі 
споживачами тощо” [7, c. 122]. 

Отечественные специалисты полагают, что в компаниях, 
которые используют интеллектуальный капитал, его стои-
мость в 3-4 раза выше учетной стоимости ее доходов. “Відно-
шення інтелектуального капіталу до вартості матеріальних  
засобів виробництва й фінансового капіталу в ній становить  
5:1 – 16:1” [7, c.122].      

“Люди, задействованные в разработке высокотехноло-
гичной продукции, являются носителями и творцами интел-
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лектуального капитала”, –  полагают авторы [9, c. 4], а носите-
лями интеллектуального капитала являются работники умст-
венного труда. 

В конце XX в. Ф. Махлуп ввел термин knowledge-workers 
и дал характеристики работника нового типа [13]. Его развер-
нутая характеристика [9, c.4]: 

способность эффективно оперировать информацией и 
знаниями; 

независимость от внешних факторов собственности на 
средства производства и условия производства; 

высокая мобильность; 
потребность работника в самореализации и самовыраже-

нии. 
Работников нового типа – носителей интеллектуального 

капитала – отдельные авторы разделяют на группы [14]: 
активные и пассивные интеллектуальные работники 

(knowledge-producing workers и knowledge-using workers); 
творческие личности (knowledge-workers); 
технический персонал (data-workers); 
лица, осуществляющие первичную обработку получен-

ной информации (information-workers). 
Специалисты полагают, что каждая из групп имеет ус-

тойчивую тенденцию к формированию однородности внутри 
ее, что объясняется преимущественно нематериальной моти-
вацией деятельности, консолидацией групп, обусловленной 
необходимостью интеллектуального сотрудничества, сходны-
ми жизненными стандартами и ценностями [9, c. 4]. 

Обеспечение процессов интеллектуализации предпри-
ятия полезно рассматривать с точки зрения имплицитной тео-
рии личности, или “теории личности здравого смысла” [15], 
деления человеческого капитала на имплицитное и эксплицит-
ное знание, а работников  – на имплицитных (владеющих им-
плицитными знаниями) и эксплицитных (владеющих экспли-
цитными знаниями). 

Имплицитная теория личности (от англ. implicit – невы-
раженный и греч. theoria – исследование) была сформирована 
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не в научном исследовании, а возникла из опыта, повседнев-
ной жизни. Теория основана на представлениях о структуре и 
механизмах функционирования личности, своей или другого 
человека. Это социально-психологическое понятие, отражаю-
щее сложившееся в индивидуальном опыте жизни данного че-
ловека его личное представление о том, как в типичных случа-
ях сочетаются друг с другом внешность, психология и поведе-
ние людей. 

Авторы теории Дж. Брунер и Р. Тагиури (1954 г.) счита-
ют, что предметом имплицитной теории выступает не только 
личность, но и ее индивидуальные процессы – память, интел-
лект и пр. Теория не имеет строгой понятийной формализации. 
Основные положения теории основаны на интуиции (общем 
ощущении или представлении). 

Имплицитные знания базируются на опыте и личност-
ных ценностях, они проявляются в коммуникациях, т.е. могут 
быть формализованы и отображены в справочниках, должно-
стных инструкциях и т.д. “Имплицитное знание обусловливает 
принятие решений, характер которых зависит от индивида, 
определяется его уникальным личным образом мышления. 
Имплицитное знание составляет ту фундаментальную особен-
ность человеческого капитала, которая может не быть собст-
венностью предприятия. С уходом специалиста теряется “сила 
влияния” его авторитета и норм, принятых на предприятии в 
период деятельности данного должностного лица” (цит. по 
[9, с. 6]). 

На крупных предприятиях в целях обретения дополни-
тельных конкурентных преимуществ от использования инно-
ваций следует применять сочетание таких подходов в управ-
лении: 

антикризисный менеджмент – определение механизмов 
выживания и предотвращения банкротства предприятий в ус-
ловиях кризиса (одной из форм его стало вооруженное проти-
востояние в Украине); 

стратегический менеджмент – определение новых стра-
тегических приоритетов и ориентиров; 
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социальный менеджмент – создание условий для полно-
ценной отдачи работников, защита их прав, развитие профес-
сиональных умений и навыков; 

финансовый менеджмент – материальное и финансовое 
обеспечение перспективных инновационных проектов. 

Этапы финансового менеджмента интеллектуального ка-
питала предприятия [8, с. 226-228]: 

формирование цели финансового управления интеллек-
туальным капиталом предприятия. Установление критериев, 
характеризующих достижение цели; 

определение задач финансового управления интеллекту-
альным капиталом; 

обоснование показателей для оценки выполнения задач 
финансового менеджмента интеллектуального капитала; 

принятие и реализация решений; 
текущий контроль за реализацией решений; 
оценка результативности принятых и реализованных 

решений; 
корректировка целей, задач, способов достижения.          
Таким образом, уровень разработки теории интеллектуа-

лизации труда, интеллектуального капитала достиг опреде-
ленных успехов, что не исключает необходимость их даль-
нейшего исследования, реализации на практике, особенно в 
странах развивающихся и постсоциалистических. 

Выводы. Общей тенденцией в мировой экономике явля-
ется неуклонная интеллектуализация труда, технологий, про-
изводства, управления. В теории это привело к формированию 
экономической категории «интеллектуальный труд». Государ-
ства, вовремя понявшие это, добились существенных успехов 
в своем развитии, а их предприятия получили серьезные кон-
курентные преимущества. Сложнее дело обстоит в постсоциа-
листических странах, которые пошли по пути реализации по-
ложений устаревших течений либеральной экономической 
школы. Не адаптировав положений либеральной экономики к 
реальным условиям своих государств, реформаторы ввели 
отечественную экономику в системный социально-экономи-
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ческий кризис. Деградируют производительные силы, дегра-
дирует интеллектуальный капитал, предприятия становятся 
неконкурентоспособными на внешних рынках, их продукция 
теряет потребителей на внутренних рынках. Исходя из имею-
щихся реалий отечественная наука, элита должны изменить 
свое отношение к формированию экономической политики, 
механизмов ее реализации, к оценке роли интеллектуального 
капитала в современных внутренних и внешних экономиче-
ских отношениях. 

Прежде всего следует изменить имеющуюся нестабиль-
ную тенденцию схлопывания базы формирования интеллекту-
ального капитала в результате военных действий на юго-
востоке Украины, вынужденного переселения внутри Украи-
ны, а также эмиграции в Россию и европейские страны. Ак-
тивные производственники зачастую выезжают и вывозят свой 
бизнес, коллективы, другие ресурсы. Это существенно подры-
вает потенциал функционирования и капитализации предпри-
ятий. Формируется неблагоприятное институциональное ок-
ружение отечественных предприятий, которое должно актуа-
лизировать использование ими механизмов антикризисного 
управления. Это требует мобилизации всех ресурсов и инст-
рументов развития, применения имплицитных знаний – опыта 
и личностных ценностей с последующей их формализацией в 
коммуникациях предприятия. 

В кризисных условиях возрастает роль человеческого, 
интеллектуального капитала, бережное использование кото-
рых позволяет сохранять предприятия функционирующими, 
работающими в отечественном правовом поле. 

Функцией государственной экономической политики 
должно стать создание достойных условий для приложения 
труда подготовленных специалистов в Украине, особенно мо-
лодежи для предотвращения оттока рабочей силы из страны. 

Перспективы дальнейших исследований 
Предстоит рассмотреть сущность процессов интеллек-

туализации предприятий, интеллектуализации труда, выявить 
особенности умственного труда, представить сравнительный 
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анализ процессов интеллектуализации на предприятиях Ук-
раины, в постсоветских и развитых странах, исследовать ин-
ституциональную среду формирования конкурентоспособных 
на внешних рынках производств в Украине. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ 
ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА  

НА СИСТЕМНИХ ЗАСАДАХ 

На сучасному етапі економічного розвитку України пе-
ред багатьма вітчизняними промисловими підприємствами на 
порядку денному постають питання, пов'язані з ефективним 
функціонуванням системи управління їх сукупним потенціа-
лом. 

В економічній науці існує чимало науково-
методологічних підходів до системи управління потенціалом 
підприємства, серед яких можна виділити інтегрований, мар-
кетинговий, функціональний, динамічний, системний, комп-
лексний, ситуаційний. 

 О.В. Браславська, 2014 
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Суть системного підходу полягає в уявленні про органі-
зацію (підприємство) як про систему. Він дозволяє досліджу-
вати всі якості та властивості об'єкта, вивчати його як ком-
плекс взаємопов'язаних підсистем і розкривати їх внутрішні та 
зовнішні зв'язки. У результаті створюється можливість для 
більш ефективної діяльності. 

Система управління потенціалом підприємства є складо-
вою частиною загальної системи управління підприємством, 
тому важливим є визначення її місця в цій системі. Саме тому 
дослідження аспектів управління потенціалом підприємства на 
системних засадах залишається актуальним і в сучасних умо-
вах. 

Вагомий внесок у розвиток теоретико-методологічних 
положень щодо формування, оцінки й управління потенціалом 
суб'єктів господарювання зробили такі вчені, як А. Воронкова, 
Є. Лапін, Т. Калінеску, І. Отенко, В. Прохорова, А. Божанова, 
А. Чаленко [1-7]. Аналіз публікацій цих авторів свідчить, що, 
незважаючи на загальне визнання концептуальної та практич-
ної значущості питань управління потенціалом підприємства, 
відсутня однозначність і узгодженість думок щодо змістовних 
характеристик її елементів (методів, функцій, властивостей, 
принципів тощо) та особливості їх взаємодії. 

У роботах А. Амосова, Ю. Литюги, Н. Маркової, Г. На-
боки, Л. Прокопишиної [8-12] досліджуються системи управ-
ління окремими складовими потенціалу підприємства. Найчас-
тіше розглядаються системи управління майновим, інновацій-
ним, трудовим, маркетинговим, виробничим, фінансовим по-
тенціалами з урахуванням специфіки певних галузей промис-
ловості. 

Незважаючи на значну кількість наукових розробок у 
даній сфері, подальшого дослідження потребують, зокрема, 
питання термінологічної узгодженості поняття системи управ-
ління потенціалом підприємства. 

Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій з даного 
питання свідчить, що більшість учених підкреслюють особли-

 235 



ву функцію систем управління потенціалом підприємства, без-
посередньо спрямовану на збереження і підвищення її цілісно-
сті, максимальне використання та розвиток потенціалу. 

На думку Є. Лапіна, «управління системою – це процес 
здійснення певного типу взаємопов'язаних дій щодо форму-
вання та використання ресурсів системи для досягнення нею 
своїх цілей. Управління не еквівалентне всій діяльності органі-
зації щодо досягнення кінцевих цілей, а включає лише ті фун-
кції і дії, які пов'язані з координацією і встановленням взаємо-
дії всередині системи, із спонуканням до здійснення різних 
видів діяльності з цільовою орієнтацією» [2, с. 53]. 

У свою чергу, А. Воронкова зазначає, що «управління 
конкурентоспроможним потенціалом підприємства може здій-
снюватися як у рамках спільних завдань системи управління 
підприємства в цілому, так і спеціальною системою управлін-
ня, що має всі необхідні атрибути: елементний склад, принци-
пи функціонування, структуру, інформаційне, економічне, ка-
дрове, правове та організаційне забезпечення» [1, с. 238]. Вод-
ночас автор акцентує увагу на тому, що коли управління поте-
нціалом здійснюється в рамках спільних завдань управління 
підприємством, то виникають труднощі системного розвитку і 
використання наявних можливостей. 

Таким чином, питання визначення сутності системи 
управління потенціалом підприємства і складових її елементів 
потребують подальшого ретельного опрацювання й уточнення 
з метою розробки заходів щодо її вдосконалення. 

Подолати недоліки управління потенціалом, коли воно 
здійснюється в рамках загальних завдань управління підпри-
ємством, можливо на основі створення системи управління 
потенціалом підприємства з цілісної, структурованої сукупніс-
тю всіх її елементів та гнучким процесом управління. Для ефе-
ктивності управління має бути задана конкретна, реальна су-
купність цілей, що постають перед підприємством і системою 
управління його потенціалом. 
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Виходячи з вищенаведеного, пропонується під системою 
управління потенціалом підприємства розуміти цілісну струк-
туровану сукупність функцій, принципів, методів прийняття 
управлінських рішень та організаційно-економічних механіз-
мів їх реалізації, застосування яких забезпечує цілеспрямова-
не, систематичне й адекватне спрямування всіх ресурсів (скла-
дових сукупного потенціалу) на реалізацію стратегічних цілей 
діяльності підприємства та забезпечення необхідних пропор-
цій розвитку. 

Функціонування гнучкої системи управління потенціа-
лом підприємства з цілісною, структурованою сукупністю всіх 
її елементів дозволить підприємству в довгостроковій перспе-
ктиві досягти своєї стратегічної мети діяльності. 

Також важливо правильно оцінювати різні можливості 
використання ресурсів підприємства (складових сукупного 
потенціалу), виконуючи детальний аналіз і оцінку, що дає змо-
гу врахувати їх ефективність і вибрати найбільш прийнятний 
варіант розвитку. 

З урахуванням вказаних особливостей та наведеної сут-
нісної характеристики системи управління потенціалом систе-
му управління потенціалом підприємства відображено на ри-
сунку. 

Метою системи управління потенціалом підприємства 
має стати підвищення ефективності діяльності, тобто досяг-
нення стратегічної мети підприємства на основі забезпечення 
максимально ефективного використання його потенціалу.  
Тому як об'єкт системного управління підприємством логіч-
ним буде виділити потенціал. 

Першим етапом у системі управління потенціалом під-
приємства (ПП) є етап встановлення цілей управління ПП (ви-
значення стратегічних цілей діяльності, формалізація завдань 
розвитку ПП, узгодження цілей і завдань розвитку ПП), на ос-
нові яких формулюються інші елементи системи управління 
(завдання, функції, принципи, організаційні механізми), відбу-
вається планування діяльності підприємства. 
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Рисунок. Система управління потенціалом підприємства 

Об’єкт – 
потенціал 
підприємства 

Методи 
Виконання  
функцій  
управління 
прогнозування; 
планування; 
організація; 
контроль; 
координації; 
мотивації 

Прийняття 
управлінських 
рішень 
евристичні;  
побудови сценаріїв; 
моделювання,  
експертні; 
формування  
дерева цілей 

Формалізація завдань розвитку ПП 
з урахуванням організаційної складової та 

інформаційно-управлінських зв'язків 

Встановлення стратегічної мети  
діяльності 

Узгодження мети та завдань розвитку 
ПП  

Інтегральна оцінка фактичного рівня ПП 

Реалізація ПП  
через комплекс організаційно-управлінських 

заходів, спрямованих на підвищення  
ефективності діяльності підприємства 

РЕЗУЛЬТАТ 

ІІ
 е

та
п 

 

Принципи 
керованості; 
плановості; 
економічності; 
модельованості; 
системності; 
динамічності; 
цільової спрямова-
ності використання 
ПП; 
прогресивності 

ІІ напрям 
Розвиток 

наявного ПП 

С
ис

те
м

а 
уп

ра
вл

ін
ня

 п
от

ен
ці

ал
ом

 п
ід

пр
иє

м
ст

ва
 

Моніторинг, оцінка 
і контроль 

IV
 е

та
п 

 

Мета – 
забезпечення 
максимально 
ефективного 
використання 
ПП для досяг-
нення страте-
гічної мети 
діяльності 
підприємства 

Поелементна оцінка фактичного рівня ПП 

Максимально можливий рівень ПП 

Встановлення відповідності фактичного 
рівня ПП максимально можливому рівню 

Вибір напряму управління ПП,  
виходячи з його рівня  

І е
та

п 
 

ІІ
І е

та
п 

 
І напрям 

Використання 
наявного ПП  

ІІІ напрям 
Формування 
нового ПП

238 



Конструкційною основою для формалізації завдань роз-
витку ПП є організаційна складова з інформаційно-управ-
лінської зв'язками. Вона покликана забезпечувати організацію 
управління потенціалом підприємства. При цьому обов'язко-
вим є визначення ролі та взаємозв'язків кожного суб'єкта 
управління, його завдань, функцій і способів функціонування. 

Наступний етап системи управління ПП – діагностика 
потенціалу підприємства. Даний етап являє собою системний 
аналіз наявних і потенційних можливостей підприємства у 
сфері здійснення виробничо-господарської діяльності, їх оп-
тимізації за розміром і часом. Діагностика характеризується 
такими напрямами: проведення поелементної оцінки фактич-
ного рівня потенціалу підприємства; здійснення інтегральної 
оцінки потенціалу; формалізація оціночних рівнів потенціалу; 
встановлення відповідності фактичного рівня потенціалу мак-
симально можливому рівню. 

Здійснення поелементної та інтегральної оцінки фактич-
ного рівня потенціалу підприємства вказує на наявність еко-
номічної складової в системі управління. Вона створює плано-
ву основу для управління цим процесом, націленого на раціо-
налізацію витрат у процесі виробничо-господарської діяльнос-
ті та отримання максимальної економічної ефективності. 

Третій етап системи управління ПП – розробка напрямів 
подальшого розвитку. Вибір подальшого напряму розвитку 
пропонується здійснювати виходячи зі встановленого фактич-
ного рівня потенціалу підприємства та результатів аналізу йо-
го відповідності максимально можливому рівню. 

Напрям використання наявного потенціалу припускає 
використання повною мірою та підтримку внутрішніх можли-
востей. Під розвитком наявного ПП розуміється модернізація 
існуючого ПП на основі наявних можливостей. Формування 
нового ПП націлене на нове будівництво і частіше обирається 
при диверсифікація виробництва. 

Залежно від обраного напряму через певний комплекс 
організаційно-управлінських заходів, спрямованих на підви-

 239 



щення ефективності діяльності, відбувається реалізація потен-
ціалу підприємства. Завершальним етапом процесу управління 
ПП є моніторинг, контроль і оцінка результату.  

Після отримання певного результату оцінюються досяг-
нення стратегічної мети діяльності. Досягнення стратегічної 
мети є орієнтиром для визначення нових цілей подальшого 
розвитку. Причини недосягнення стратегічної мети можуть 
бути як внутрішніми, так і більш глибокими, зовнішніми, що 
перебувають на макроекономічному рівні. У будь-якому разі 
потрібен детальний аналіз ситуації.  

Необхідним елементом складових системи управління 
потенціалу підприємства є набір методів управління. 

Сукупність методів, застосовуваних у теорії та практиці 
управління, можна згрупувати за трьома напрямками: методи 
управління функціональними підсистемами; методи виконання 
функцій управління і методи прийняття управлінських рішень. 

Методи виконання функцій управління і методи прий-
няття управлінських рішень найбільш характерні для управ-
ління потенціалом підприємства на системних засадах.  

До основних методів виконання функцій управління мо-
жна віднести методи прогнозування, планування, організації, 
контролю, координації, мотивації. 

Методи прогнозування і планування в теорії менеджмен-
ту тісно пов'язані і тому, як правило, розглядаються в сукуп-
ності. Методи прогнозування спрямовані на здатність перед-
бачати можливі подальші шляхи підвищення рівня як сукуп-
ного потенціалу, так і окремих його елементів. За допомогою 
методів планування розробляється послідовність дій у рамках 
управління потенціалом підприємства. 

Методи організації пов'язані зі створенням організацій-
ного механізму системи управління потенціалом підприємст-
ва. Вони дозволяють налагодити управлінський процес з точки 
зору його устрою та керованості з метою забезпечення ефек-
тивного формування і використання потенціалу підприємства. 
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Організаційні методи забезпечують взаємозв'язок й ефектив-
ність усіх функцій управління. 

Методи контролю є обов'язковими методами управлін-
ського процесу, оскільки являють собою кінцевий результат 
усієї управлінської діяльності. Якщо, наприклад, методи пла-
нування встановлюють завдання, а організаційні методи при-
водять систему управління до стану можливості їх виконання, 
то методи контролю покликані постійно надавати інформацію 
про дійсний стан справ. 

Методи мотивації покликані сприяти активізації  проце-
сів саморозвитку персоналу, стимулювати зацікавленості пра-
цівників у вирішенні поставлених завдань. Вони мають забез-
печувати наявність на підприємстві ефективної системи мате-
ріального і морального заохочення працівників. 

У рамках зазначених методів виконання функцій управ-
ління можливі такі методи прийняття управлінських рішень, 
як евристичні, побудови сценаріїв, моделювання, експертні, 
формування дерева цілей. 

Таким чином, система управління потенціалом підпри-
ємства у своєму складі повинна мати організаційну структуру, 
що визначає інформаційно-управлінські зв'язки між суб'єкта-
ми; економічні важелі та методи управління, які є інструмен-
тами, що забезпечують роботу всієї системи.  

Кадровий склад апарату управління підприємства, безу-
мовно, є рушійною силою, що приводить у дію всю систему. 
Від рівня кваліфікації управлінського персоналу, їх уміння 
аналізувати, прогнозувати розвиток виявлених тенденцій, а 
також виробляти правильні управлінські рішення, залежить 
якісний рівень і ступінь досконалості створеної на підприємс-
тві системи управління потенціалом підприємства. 

Функціонування системи управління потенціалом під-
приємства на основі системного підходу має здійснюватися 
відповідно до певних принципів. Основні принципи функціо-
нування даної системи ідентичні принципам створення будь-
якої управляючої системи. Пропонується для системи управ-
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ління потенціалом підприємства систематизувати такі прин-
ципи, як керованість, плановість, економічність, модельова-
ність, системність, динамічність, цільова спрямованість, про-
гресивність. 

Принцип керованості полягає в тому, що дія системи має 
поширюватися на всі рівні управління – від керівників до кон-
кретних виконавців. Для цього механізм повинен мати відпо-
відне правове, мотиваційне та ресурсне забезпечення. 

Плановість означає, що процес управління потенціалом 
має бути елементом як стратегічного планування розвитку  
підприємства, так і поточного планування його діяльності. 

Принцип економічності вказує на необхідність раціона-
льного використання ресурсів при максимальній ефективності 
процесу управління потенціалом. 

Принцип модельованості передбачає широке застосу-
вання математичних моделей, що дозволяють прогнозувати 
процес управління потенціалом і приймати оптимальні управ-
лінські рішення. 

Принцип системності означає, що управління потенціа-
лом підприємства є складною, цілісною, відкритою, динаміч-
ною системою взаємопов'язаних процесів з окремими елемен-
тами, які взаємодіють між собою, з мікро- і макросередови-
щем. 

Принцип динамічності припускає, що потенціал підпри-
ємства не є статичним, а є такою величиною, яка розвивається. 
Відповідно, розробляючи систему управління потенціалом, 
необхідно враховувати динаміку системних показників. 

Принцип цільової спрямованості використання ПП озна-
чає, що формування і використання потенціалу має здійснюва-
тися цілеспрямовано, тобто з орієнтацією на основні цілі ви-
робничо-господарської діяльності для досягнення стратегічної 
мети підприємства. 

Принцип прогресивності відображає необхідність дослі-
дження та застосування на практиці прогресивних методів 
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управління потенціалом з урахуванням досвіду провідних під-
приємств промислово розвинутих країн. 

Отже, можна виділити такі основні положення функціо-
нування системи управління ПП: 

система управління ПП – це складна система взаємодії 
всіх її елементів і процесів; 

при ефективному функціонуванні системи управління 
ПП діє закон синергії; 

елементи системи управління ПП мають функціонувати 
одночасно і в сукупності, тобто необхідне досягнення збалан-
сованості та оптимального співвідношення між структурними 
елементами; 

ефективність функціонування системи управління ПП у 
першу чергу залежить від наявності організаційно-
управлінських можливостей підприємства; ресурсної забезпе-
ченості підприємства; інформаційно-аналітичної бази; прогно-
зування ситуацій у часі; загального стану економіки галузі та 
країни. 

Останнє положення, яке стосується ефективності функ-
ціонування системи управління ПП, не випадково акцентує 
увагу на ресурсній забезпеченості підприємства. До ресурсних 
складових ПП можна віднести такі потенціали, як фондовий, 
оборотних фондів, нематеріальних активів, інноваційний, фі-
нансовий, інформаційний, інфраструктурний, науково-
технічний, маркетинговий, кадровий, управлінський. 

Стимулювання розвитку хоча б однієї складової потенці-
алу може створити умови для розвитку сукупного потенціалу 
підприємства і відповідно дати можливість підвищити ефекти-
вність функціонування системи управління ПП у цілому. 

Наприклад, для підприємств хімічної галузі актуальним 
може бути стимулювання розвитку фондового потенціалу. 
Станом на 2013 р. зношеність основних засобів на підприємст-
вах хімічної галузі становила 56%, що є негативним показни-
ком, оскільки безпосередньо основні фонди створюють необ-
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хідні умови процесу виробництва і забезпечують необхідний 
обсяг випуск продукції. 

В умовах обмеженості інвестиційних ресурсів стимулю-
вання розвитку фондового потенціалу може бути спрямоване, 
зокрема, на процеси модернізації виробництв. Модернізація 
дозволяє загальмувати процес морального і фізичного зносу 
устаткування та забезпечує високу ефективність виробництва 
за менші кошти порівняно з новим будівництвом аналогічних 
виробництв. 

Ще одним прикладом стимулювання розвитку складових 
потенціалу підприємств хімічної галузі може бути стимулю-
вання інфраструктурного потенціалу. 

У загальному значенні інфраструктурний потенціал ха-
рактеризує сукупні можливості допоміжних цехів, господарств 
і служб для забезпечення необхідних умов ефективного функ-
ціонування основного виробництва. Співвідношення чисель-
ності основних і допоміжних робітників на підприємстві зале-
жить від складу та структури основних фондів, технічного рів-
ня та організації виробництва і коливається від 1:0,4 до 1:0,8. 

Одним з основних завдань з управління інфраструктур-
ним потенціалом може бути визначення оптимальної чисель-
ності власного ремонтного персоналу підприємства в умовах 
застосування аутсорсингових відносин у сфері ремонтно-
технічного обслуговування обладнання. 

Управління складовими потенціалу підприємства необ-
хідне для створення умов ефективної роботи системи управ-
ління сукупного потенціалу. Характерною рисою такої систе-
ми є те, що її властивості не зводяться до простої суми власти-
востей її елементів. Тут працює ефект синергії, який проявля-
ється в тому, що отриманий результат функціонування систе-
ми в цілому вище, ніж сума результатів окремих її елементів. 
На практиці це означає досягнення різної ефективності залеж-
но від того, як взаємодіятимуть елементи між собою, тобто 
яким чином буде організована система. 
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Висновки. У більшості наукових положень щодо управ-
ління ПП містяться рекомендації для окремих складових по-
тенціалу з урахуванням специфіки певних галузей промисло-
вості, що не дає цілісного уявлення про всі елементи управ-
ління цим процесом на підприємстві. Запропонована система 
управління ПП уточнює її взаємопов'язані та взаємоузгоджені 
елементи, ілюструє етапи процесу управління, що дає можли-
вість всебічно аналізувати функціонування системи управлін-
ня, виявляти невідповідність між її елементами й умовами го-
сподарювання з подальшим удосконаленням. 

Функціонування системи управління ПП має здійснюва-
тися відповідно до певних принципів, в єдності з іншими еле-
ментами системи та бути орієнтованим на досягнення постав-
лених поточних і стратегічних цілей підприємства. 

Подальші дослідження в даному напрямі буде присвяче-
но вдосконаленню системи управління потенціалом підприєм-
ства через стимулювання розвитку її складових.  
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Т.Д. Василенко 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВЗАЄМОДІЇ 
ВЛАДИ, БІЗНЕСУ ТА СУСПІЛЬСТВА   

В ГАЛУЗЯХ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ  
В ІНДУСТРІАЛЬНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ1 

В епоху глобалізації стійкий і гармонійний розвиток  
можливий лише в тих суспільствах, які прагнуть забезпечити 
високу якість життя всім своїм громадянам шляхом збалансо-
ваного вирішення економічних, соціальних і екологічних  
завдань. Економічна криза гостро поставила питання перед 
індустріальними регіонами про визначення напрямів і пошук 
ресурсів для стабілізації соціально-економічного стану. Необ-
хідність активізації внутрішніх  ресурсів для підвищення якос-
ті життя місцевого співтовариства вимагає від влади налаго-
дження партнерських стосунків із бізнесом та суспільством на 
принципах відвертості, довіри і рівноправного діалогу.  

Оптимальним для досягнення цілей розвитку людини є 
поєднання зусиль держави, бізнесу і суспільства. Представни-
ки кожного сектору по-різному усвідомлюють власну відпові-
дальність за соціальні ризики, мають різні можливості і ресур-
си для допомоги, нарешті, різні уявлення про саму природу 
соціальних проблем і ризиків. Незважаючи на відмінності та 
протиріччя, співпраця необхідна, тому що ні держава, ні біз-
нес, ні громадськість не можуть самостійно вирішити соціаль-
ні проблеми, і для їх усунення необхідна взаємодія, щоби спі-
льними зусиллями вирішувати значимі соціальні питання. 

Дослідження проблем взаємодії влади, бізнесу та суспі-
льства знайшли своє відображення в роботах вітчизняних до-
слідників: О. Вінник, О. Головінова,  Н.Дутко,  І. Запатріної,  

1 Стаття підготовлена  у процесі виконання НДР Інституту  
економіки промисловості НАН України “Методи розвитку і забезпечен-
ня капіталізації промислових підприємств в умовах інституційних змін” 
(2012-2015 рр., номер держреєстрації 0112U006882). 
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В. Новікова, О. Пильтяй, Л. Федулової, П. Шилепницького та 
інших. 

Метою статті є дослідження проблем розвитку галузей 
соціальної інфраструктури та визначення напрямів розвитку 
взаємодії влади, бізнесу і суспільства щодо забезпечення висо-
кої якості життя громадянам в індустріальних регіонах Украї-
ни. 

За останні роки галузі соціальної інфраструктури Украї-
ни зазнали істотної трансформації: змінилася законодавча ба-
за, структура інститутів і механізми їх фінансування. Слід  від-
значити, що держава не провела достатні реформи у соціаль-
ній сфері, що призвело до значного відставання у формуванні 
цивілізованих соціальних інститутів охорони здоров'я, освіти, 
культури. А незавершеність перетворень призводить до істот-
ного зниження рівня та якості життя населення і зрештою бло-
кує розвиток людського потенціалу й економіки країни. Так, за 
результатами дослідження Програми розвитку ООН (ПРООН) 
«Про людський розвиток» у 2013 р. Україна посіла 78 місце 
серед 186 країн і територій світу за Індексом людського розви-
тку, покращивши свій результат з 1990 р. на 4,0% (табл. 1).  

Таблиця 1 

Індекс людського розвитку України на основі 
«Доповіді про розвиток людини» ПРООН 

Очікувана 
тривалість 
життя при 

народженні 
(років) 

Очікувана 
тривалість 
навчання 

(років) 

Середня 
тривалість 
навчання 

(років) 

Валовий на-
ціональний 
дохід на ду-

шу населення 
(дол.) 

Індекс 
людського 
розвитку 

1990 69,8 12,5 9,1 8,252 0,714 
1995 67,9 11,9 10,4 3,835 0,670 
2000 67,4 12,7 10,7 3,585 0,673 
2005 67,5 14,2 11,1 5,520 0,718 
2010 68,2 14,8 11,3 5,938 0,733 
2011 68,5 14,8 11,3 6,210 0,737 
2012 68,8 14,8 11,3 6,428 0,740 

Джерело інформації [1]. 
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В Україні, порівняно із середньосвітовими  показниками, 
валовий національний дохід (ВНД) на душу населення менший 
на 37%,  а показники щодо освіти досить високі – вище на 
27%. За рівнем грамотності дорослого населення Україна вхо-
дить до 30 країн світу і з показником 99,7% випереджає такі 
Європейські країни, як Румунія (97,7%), Португалія (95,2%), 
Італія (98,9%). При цьому Україна випереджає більшість Єв-
ропейських країн за коефіцієнтом охоплення вищою освітою – 
79,5% проти 54,5% у Франції, 66,0 в Італії, 60,1 у Латвії, 70,5% 
у Польщі. 

У промислових регіонах України, таких як Донецька, 
Дніпропетровська, Запорізька, Луганська області, показники 
якості життя свідчать про значні проблеми у соціальному роз-
витку територій. Кількість населення у цих регіонах зменшу-
ється. За останні дев’ять років скорочення становить 5-7% 
(табл. 2). 

Таблиця 2 

Кількість постійного населення (на 1 січня, тис. осіб) 

Україна Донецька 
область 

Дніпропетровська 
область 

Запорізька 
область 

Луганська 
область 

2005 47100,5 4659,0 3472,9 1876,4 2435,7 
2006 46749,2 4610,0 3443,9 1860,2 2404,5 
2007 46465,7 4563,3 3417,0 1844,9 2374,6 
2008 46192,3 4520,9 3392,0 1830,5 2347,8 
2009 45963,4 4483,3 3368,4 1819,2 2324,8 
2010 45782,6 4450,2 3350,2 1809,6 2304,9 
2011 45598,2 4417,0 3331,5 1799,5 2285,0 
2012 45453,3 4390,3 3317,0 1790,9 2268,1 
2013 45372,7 4362,5 3304,5 1784,4 2252,0 

Джерело інформації [2-6]. 

Згідно з докладом ООН "Стан міст світу 2012/2013" [7] 
серед 28 міст світу посідає перше місце Дніпропетровськ – 
скорочення населення з 1990 по 2013 р. – 16,78%, Донецьк – 
третє (скорочення 14,22%), Запоріжжя – четверте (скорочення 
13,17%). Є над чим замислитися. 
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Різке падіння народжуваності в Україні почалося на по-
чатку 90-х років і продовжувалося більше десятиліття. З 
2005 р. стрімке скорочення народжуваності дещо сповільнило-
ся, але рівень смертності у промислових регіонах  перевищує 
рівень народжуваності у середньому в два рази (табл. 3).  

Таблиця 3 

Загальні коефіцієнти народжуваності і смертності,  
природного приросту 

(на 1000 осіб) 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Україна 
Народжені 9,0 9,8 10,2 11,0 11,1 10,8 11,0 11,4 11,1 
Померлі 16,6 16,2 16,4 16,3 15,3 15,2 14,5 14,5 14,6 
Природний 
приріст -7,6 -6,4 –6,2 –5,3 –4,2 –4,4 -3,5 –3,1 –3,5 

Донецька область 
Народжені 7,7 8,6 8,9 9,8 9,7 9,3 9,5 9,8 9,4 
Померлі 18,0 17,7 18,0 18,1 16,8 16,6 16,1 16,1 15,9 
Природний 
приріст -10,3 -9,1 –9,1 –8,3 -7,1 -7,3 -6,6 -6,3 -6,5 

Дніпропетровська область 
Народжені 8,7 9,8 10,1 11,0 11,1 10,6 10,9 11,2 11,0 
Померлі 17,7 17,3 17,5 17,6 16,3 16,3 15,7 15,5 15,5 
Природний 
приріст -9,0 -7,5 –7,4 –6,6 -5,2 -5,7 -4,8 -4,3 -4,5 

Запорізька область 
Народжені 8,5 9,3 9,6 10,4 10,1 10,0 10,1 10,6 10,2 
Померлі 16,5 16,5 16,7 16,5 15,5 15,8 15,0 14,8 14,9 
Природний 
приріст -8,0 -7,2 –7,1 –6,1 -5,4 -5,8 -4,9 -4,2 -4,7 

Луганська область 
Народжені 7,4 8,3 8,6 9,5 9,3 9,1 9,3 9,6 9,1 
Померлі 18,3 17,8 17,8 18,0 16,9 16,9 16,3 16,0 15,9 
Природний 
приріст -10,9 -9,5 -9,2 -8,5 -7,6 -7,8 -7,0 -6,4 -6,8 

Джерело інформації [2-6]. 
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Гостра демографічна ситуація в Донецькій, Дніпропет-
ровській, Запорізькій, Луганській областях пояснюється не-
сприятливою екологічною ситуацією, важкими умовами робо-
ти (шахтарів, металургів), масовим закриттям шахт і заводів, 
міграцією, високим  рівнем інфекційних захворювань, зокрема 
ВІЛ/СНІДу і туберкульозу. Розглянемо стан системи охорони 
здоров’я, освіти, культури в індустріальних регіонах України: 
Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Луганській об-
ластях.  

Охорона здоров’я населення України є одним з пріорите-
тних напрямків соціальної політики країни у період реформу-
вання економіки та соціальної сфери. Зміцнення здоров’я усіх 
верств населення неможливе без підвищення якості та ефекти-
вності медико-санітарної допомоги, достатнього рівня забез-
печення кваліфікованими медичними кадрами та відповідного 
рівня фінансування. 

Наслідки кризи відбилися на усіх галузях економіки, в 
тому числі і на охороні здоров'я. Це позначилося, передусім, 
на рівні фінансування галузі, яке значно знизилося. Різко ско-
ротилося централізоване постачання до медичних установ лі-
карських препаратів і медичного устаткування, а високий рі-
вень інфляції призвів до невгамовного зростання цін, що іс-
тотно ускладнило їх придбання установами охорони здоров'я. 
Сталося різке зниження лікувально-профілактичної роботи і 
руйнування виробничої медицини. Не уникла галузь у цих 
складних умовах і тінізації оплати послуг. 

Зміни стану лікарняного фонду, його навантаження, здо-
ров’я населення за період 2005-2012 рр. наведено в табл. 4. 

Кількість людей, що мають захворювання СНІД, за пері-
од 2005-2012 рр. у Дніпропетровській області зросла у 2,5 ра-
за, у Запорізькій – у 4, у Луганській – у 5 разів, у Донець- 
кій – на 78%.  

Основна функція будь-якої держави полягає у захисті 
прав та інтересів її громадян, а найважливішим із прав для 
будь-якої людини є право на життя і безпосередньо пов'язане з  
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Таблиця 4 

Стан системи охорони здоров’я 

Показники 
Зміни показників 2012 р. до 2005 р. ,+/- (+/-%) 

Донецька 
область 

Дніпропетров-
ська область 

Запорізька 
область 

Луганська 
область 

Кількість лікарняних закладів, оди-
ниць -74 (-28%) -44 (-22,7%) -23 (-19,8%) -41 (-22,8%) 
Кількість лікарських амбулаторно-
поліклінічних закладів, одиниць   -238 (-35,6%) -36 (-7,1%) +56 (+21,4%) +10 (+2,5%) 
Планова ємність амбулаторно-
поліклінічних закладів – 
всього (тис. відвідувань за зміну)   -7,9 (-8,4%) -1,1 (-1,1%) -0,1 (-0,3%) -6,1 (11,2%) 
Кількість лікарів усіх спеціальностей 
на 10 000 населення        -4,2 (-9,0%) -1,8 (-3,7%) -1,3 (-2,7%) -1,2 (-2,8%) 
Кількість середнього медичного 
персоналу на 10 000 населення    -15,9 (-15,1%) -11,9 (-11,6%) -8,9 (-8,6%) -10,8 (-10,5%) 
Кількість уперше в житті зареєстрова-
них випадків захворювань –     
всього, тис. -364,6 (-12,3%) -158,1 (-5,7%) -95,0 (-8,6%) -169,3 (-12,2%) 
У тому числі, тис.:     
новоутворення -0,2 (-0,6%) +4,8 (+12,5%) +1,1 (+6,7%) -0,3 (-1,6%) 
хвороби нервової системи -11,0 (-23,2%) -6,4 (-11,3%) +1,1 (+5,5%) -2,2 (-11,6%) 
хвороби системи кровообігу -17,4 (-6,7%) +5,8 (+3,1%) +5,4 (+9,8%) -6,5 (-7,9%) 
хвороби органів дихання -148,2 (-12,4%) -100,9 (-8,7%) -45,3 (-9,4%) -76,3 (-12,6%) 
хвороби шкіри та підшкірної клітко-
вини -4,6 (-3,0%) -8,2 (-4,8%) -3,1 (-4,5%) -16,6 (-16,9%) 
хвороби кістково-м’язової системи і 
сполучної тканини -35,0 (-22,6%) -21,9 (-11,6%0 -2,0 (-4,0%) -15,5 (-27,7%) 
хвороби сечо-статевої системи -16,1 (-8,9%) -3,9 (-1,6%) -8,8 (-10,5%) -2,7 (-3,4%) 
уроджені аномалії (вади розвитку), 
деформації та хромосомні порушення +0,4 (+10,3%) +0,6 (+15,4%) -0,3 (-14,3%) -0,3 (-9,1%) 
травми, отруєння та деякі інші наслід-
ки дії  зовнішніх причин -59,2 (-23,1%) -15,3 (-9,0%) -11,3 (-13,2%) -15,5 (-12,4%) 

Розраховано автором за інформацією [2-6]. 
 

ним право на охорону здоров'я. Якість охорони здоров'я зале-
жить від багатьох чинників, але одним із найважливіших є 
державна підтримка. Витрати на охорону здоров'я в Україні на 
душу населення в абсолютних величинах дуже малі порівняно 
з розвиненими країнами. Хоча у процентному співвідношенні 
від ВВП витрати на охорону здоров'я виглядають досить прис-
тойно. Для порівняння у табл. 5 наведено загальні витрати на 
охорону здоров'я по країнах  за 2011 р. 

У 2014 р. в Україні на фінансування медицини плану-
валося виділити близько 4,9% від ВВП країни. Та це фінансу-
вання було скорочено. Так, наприклад, Донецький регіон  
не отримав 50 млн грн на будівництво регіональної лікарні 
швидкої допомоги з держбюджету, з обласного бюджету  
зменшено фінансування швидкої допомоги на 17 млн грн; по 
департаментах Луганської облдержадміністрації скорочено   
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Таблиця 5 

Загальні витрати на охорону здоров'я по країнах  за 2011 р. 

Країна На душу населення,   
дол. США 

Відсоток 
 від ВВП 

США 8508 17,7 
Норвегія 5669 9,3 
Швейцарія 5643 11,0 
Австрія 4546 10,8  
Канада 4522 11,2  
Німеччина 4495 11,3 
Франція 4118 11,6 
Швеція 3925 9,5 
Великобританія 3405 9,4 
Іспанія 3072 9,3 
Італія 3012 9,2 
Словенія 2421 8,9 
Греція 2361 9,1 
Ізраїль 2239 7,7 
Болгарія 1689 7,9 
Польща 1452 6,9 
Естонія 1303 5,9 
Білорусь 768 5,6 
Росія 998 5,1 
Україна 263  7,2 

Джерело інформації [7]. 
 

витрати: по департаменту масових комунікацій – на  21,4 тис. 
грн; освіти і науки – на 14,9 млн грн; охорони здоров'я – на 
37,5 млн грн (зокрема, менше виділялося на часткове відшко-
дування вартості ліків для лікування гіпертоніків, на придбан-
ня медикаментів для "швидкої допомоги"); соціального захис-
ту населення – на 2,4 млн грн; по управлінню культури, націо-
нальностей і релігій – на 2,7 млн грн, молоді і спорту – на 
429,5 тис грн; у Запорізькій області виключено витрати на роз-
виток мережі дошкільних установ, модернізацію дитячих 
спортивних майданчиків у школах і дошкільних установах (9,4 
млн грн), виплату надбавок медичним працівникам Центрів 
первинної медико-санітарної допомоги (3,4 млн грн). 

Таким чином, можемо сказати, що довгостроковий роз-
виток людського капіталу в охороні здоров'я обмежують такі 
сучасні ризики: високий рівень захворюваності і смертності; 
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зниження народжуваності; дефіцит бюджетного фінансуван-
ня; низький рівень життя населення;  поширення шкідливих 
звичок і нездорового способу життя. 

Для підвищення рівня охорони здоров'я і залучення до-
даткових фінансових джерел на ринок медичних послуг вкрай 
необхідно співробітництво органів влади і бізнесу на підставі 
розробки спеціальних механізмів взаємодії на основі корпора-
тивної соціальної відповідальності, меценатства і благодійнос-
ті, моделей державно-приватного партнерства (ДПП). 

Стримуючими факторами розвитку взаємодії влади, біз-
несу та суспільства у системі охорони здоров'я в Україні на 
даний час є: недолік кваліфікованих кадрів, які мають досвід 
роботи з проектами по моделі партнерства; неефективність 
структури медичного обслуговування: відсутність чіткого по-
ділу на служби первинної і вторинної допомоги, відсутність 
диференціації ліжкового фонду залежно від інтенсивності лі-
кування; низька якість медичної допомоги; невисокий рівень 
довіри бізнесу до державної влади щодо взаємовигідного спів-
робітництва. 

Освіта є основним соціальним інститутом, що задоволь-
няє потреби суспільства у збереженні та передачі від поколін-
ня до покоління системи наукових знань і соціальних норм, у 
створенні необхідних умов для соціалізації особи: її навчання, 
виховання і розвитку. Із зростанням значення людського капі-
талу в суспільному прогресі освіта стає найважливішим засо-
бом формування нової якості економічних, соціальних і духо-
вних стосунків суспільства. 

З початку 90-х років сталися кардинальні зміни в освіт-
ній системі України. У нинішній час дошкільною освітою охо-
плено від 55% дітей у Луганській області до 66% у Донецькій 
області (табл.6). 

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів  скоро-
тилася, що пов'язано зі зменшенням чисельності дітей шкіль-
ного віку (табл.7).  
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Таблиця 6 

Дошкільні заклади 
 Україна Донецька 

область 
Дніпропетровська 

область 
Запорізька 

область 
Луганська 

область 
 Кількість 

закладів, 
тис. 

Охоп-
лення 

дітей,% 

Кількість 
закладів, 
одиниць 

Охоп-
лення 

дітей,% 

Кількість 
закладів, 
одиниць 

Охоп-
лення 

дітей,% 

Кількість 
закладів, 
одиниць 

Охоп-
лення 

дітей,% 

Кількість 
закладів, 
одиниць 

Охоп-
лення 

дітей,% 
2005 15,1 51 1155 62 954 58 544 59,2 576 51 
2006 15,1 53 1151 63 955 60 526 59,8 575 52 
2007 15,3 54 1139 63 951 60 522 59,8 576 52 
2008 15,4 54 1146 63 948 59 521 59,9 548 52 
2009 15,5 53 1145 61 951 58 525 58,8 529 49 
2010 15,6 53 1144 61 939 57 526 59,2 528 50 
2011 16,1 55 1144 62 953 59 537 60,1 556 51 
2012 16,4 57 1158 66 972 63 555 63,1 578 55 
2013 16,7 62         

Джерело інформації [2-6]. 
 

Таблиця 7 

Загальноосвітні навчальні заклади 
 Україна Донецька 

область 
Дніпропетровська 

область 
Запорізька 

область 
Луганська 

область 
 Кіль-

кість 
закла-

дів, 
оди-
ниць 

Кількість 
учнів у 

розрахун-
ку на 

10 000 
населення, 

осіб 

Кількість 
закладів, 
одиниць 

Кількість 
учнів у 

розрахун-
ку на 

10 000 
населен-
ня, осіб 

Кількість 
закладів, 
одиниць 

Кількість 
учнів у 

розрахун-
ку на 

10 000 
населен-
ня, осіб 

Кількість 
закладів, 
одиниць 

Кількість 
учнів у 

розрахун-
ку на 

10 000 
населення, 

осіб 

Кількість 
закладів, 
одиниць 

Кількість 
учнів у 

розрахунку 
на 10 000 

населення, 
осіб 

1995/1996 22255 1932 1325 1279 1098 1356 690 1373 851 1349 
2000/2001 22210 1383 1318 1201 1113 1363 698 1379 843 1256 
2005/2006 21589 1151 1235 936 1094 1096 677 1094 793 970 
2009/2010 20576 978 1174 795 1054 928 647 918 742 804 
2010/2011 20300 939 1151 760 1044 893 639 883 732 770 
2011/2012 19874 941 1125 781 1036 902 628 881 706 771 
2012/2013 19672 927 1123 771 1030 888 624 873 701 760 

Джерело інформації [2-6]. 
 
У той же час зросла кількість фахівців, які були випу-

щені вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації 
(табл. 8). Так, кількість випускників ВНЗ  за період 1995-
2013 рр. у Дніпропетровській та Донецькій областях зросла у 
три рази, у Запорізькій та Луганській – у чотири та більше ра-
зів.  
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Таблиця 8 

Кількість фахівців, які були випущені вищими навчальними  
закладами III-IV рівнів акредитації, тис. осіб 

 Україна Донецька 
область 

Дніпропетров-
ська область 

Запорізька 
область 

Луганська 
область 

1995 147,9 10,7 11,2 5,6 4,9 
2000 273,6 24,7 23,9 10,5 11,3 
2005 372,4 30,2 27,7 13,1 14,8 
2006 413,6 31,3 29,3 15,1 18,1 
2007 468,4 32,2 30,2 16,5 18,4 
2008 505,2 35,9 31,8 19,2 19,4 
2009 527,3 39,2 33,0 20,9 21,2 
2010 543,7 38,1 34,9 21,7 24,2 
2011 529,8 36,4 33,7 20,5 25,5 
2012 520,7 34,2 36,7 23,2 24,2 
2013 485,1 29,6 33,5 21,2 нд 

Джерело інформації [2-6]. 
 
Слід зазначити стійке і швидке зростання платності осві-

ти у вищих навчальних закладах. Якщо в 1993 р. частка сту-
дентів, що навчалися за рахунок державного бюджету, склада-
ла 93,6%, то в 2013 р. –  лише близько 46%. 

Одночасно зменшилася кількість молоді, яка навчається 
в установах початкової професійної освіти (табл.9). 

Таблиця 9 

Професійно-технічні навчальні заклади 

 Україна Донецька 
область 

Дніпропетров-
ська область 

Запорізька 
область 

Луганська 
область 

 Кіль-
кість 

закладів 
на 

кінець 
року, 

одиниць 

Підго-
товлено  
кваліфі-
кованих 
робітни-
ків, тис. 

осіб 

Кіль-
кість 

закладів, 
одиниць 

Підго-
тов-

влено, 
тис. осіб 

Кіль-
кість 

закла-
дів, 

одиниць 

Підго-
тов-
лено, 
тис. 
осіб 

Кіль-
кість 

закла-
дів, 

одиниць 

Підго-
тов-
лено, 

тис. осіб 

Кіль-
кість 

закла-
дів, 
оди-
ниць 

Підготов-
лено, 

тис. осіб 

2005 1023 286,6 120 29,7 71 24,5 44 15,3 83 17,1 
2006 1021 289,3 120 30,3 67 25,7 44 15,0 84 16,6 
2007 1022 285,1 120 28,3 70 25,6 44 14,0 84 17,8 
2008 1018 269,6 119 26,7 68 27,0 44 12,5 84 15,7 
2009 975 239,4 113 24,3 66 21,7 43 11,1 78 14,4 
2010 976 247,4 112 24,4 64 23,9 46 10,9 78 15,1 
2011 976 240,1 111 23,9 64 21,8 47 10,7 78 14,7 
2012 972 202,1 111 17,3 63 18,4 47 10,0 78 11,0 
2013 968 227,3 111 21,2 60 19,9 47 10,8 78 13,6 

Джерело інформації [2-6]. 
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Таким чином, за останні роки підвищився престиж вищої 
освіти, знизилася привабливість початкової професійної освіти 
через скорочення зайнятості в реальному секторі економіки. 
Певний вплив на освіту зробив демографічний чинник – зни-
ження народжуваності та скорочення чисельності дітей і мо-
лоді. 

Система освіти має бути спрямована на гармонізацію 
взаємин учасників освітнього процесу та представників ринку 
праці, досягнення рівня їх максимальної задоволеності якістю 
вирішення соціально-економічних завдань держави, регіону, 
підприємства. Статистичні дані попиту та пропозиції на ринку 
праці наведено в табл. 10. 

Таблиця 10 

Співвідношення попиту та пропозиції спеціалістів 
 на ринку праці 

Україна Донецька 
область 

Дніпропетровська 
область 

Запорізька 
область 

Луганська 
область 

Потреба підприємств у фахівцях, тис. осіб 
1995 86,4 11,9 14,4 5,0 7,7 
2000 68,2 15,1 5,3 2,1 6,5 
2005 186,6 34,8 18,2 6,7 9,3 
2010 63,9 2,9 7,7 1,6 2,0 
2011 59,3 4,1 8,0 0,8 2,6 
2012 48,6 3,4 7,2 0,4 0,8 

Кількість фахівців на обліку в ДСЗ, тис. осіб 
1995 161,3 11,6 4,2 3,8 8,2 
2000 1188,0 97,9 95,6 39,9 59,6 
2005 903,5 54,4 51,1 34,6 35,1 
2010 564,0 33,0 34,4 25,9 20,5 
2011 501,4 28,4 31,6 23,1 18,5 
2012 526,2 29,8 35,3 23,9 20,3 

Навантаження незайнятих трудовою діяльністю фахівців на вільні робочі місця, осіб 
1995 2 1 0,3 1 1 
2000 17 6 17 19 9 
2005 5 2 3 5 4 
2010 9 11 5 17 11 
2011 8 7 4 28 7 
2012 11 9 5 60 25 

Джерело інформації [2-6]. 

Незбалансованість ринку праці та ринку освітніх послуг 
призводить до збільшення частки випускників вищих навчаль-
них закладів, які працевлаштовуються не за отриманою спеці-
альністю; необхідності додаткової перепідготовки фахівців 
роботодавцями, що вимагає додаткових витрат; невідповіднос-
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ті між фактичним попитом на працівників з вищою і серед-
ньою професійною освітою та їх фактичною необхідністю, що 
особливо характерно для приватного сектору ринку праці; де-
фіциту висококваліфікованих представників робітничих про-
фесій. 

Узагальнимо проблеми, які має система освіти України: 
дефіцит бюджетного фінансування; несистемне планування 
бюджетних місць; низький рівень заробітної плати педагогіч-
них працівників, що не дозволяє залучити у систему освіти 
висококваліфіковані кадри; застаріла учбово-матеріальна база 
більшості освітніх установ, яка потребує оновлення; необхід-
ність збільшення коштів на капітальний ремонт, будівництво, 
устаткування системами безпеки освітніх установ; низькі сти-
пендії, що не забезпечують мінімальних умов життєдіяльності 
студентів. 

Таким чином, тільки та держава, яка може забезпечити 
суспільно необхідний рівень вирішення соціальних проблем, 
має шанс зберегти свій суверенітет, територіальну цілісність, 
ідентичність у суворих умовах сучасного світу. Тому основ-
ними цілями державної соціальної політики мають бути: за-
безпечення безперервного системно організованого процесу 
підвищення якості життя людей; створення умов для соціаль-
ного розвитку здібностей населення до самозабезпечення і, як 
наслідок, до самореалізації; розробка і реалізація механізмів та 
інструментів участі суспільства у процесі визначення й реалі-
зації державної соціально-економічної політики в країні; фор-
мування стійких партнерських стосунків влади, бізнесу та сус-
пільства у вирішенні соціальних проблем. 

Для досягнення цілей необхідно вирішити такі задачі: 
створення інституційних умов для активної участі суспільства 
в ухваленні управлінських рішень; виявляння найбільш гост-
рих соціальних проблем; активізація потенційних ресурсів 
людського капіталу; розвиток принципів соціального партнер-
ства; створення моделей і соціальних технологій, що забезпе-
чать ефективну співпрацю і соціальне партнерство органів 
влади, бізнесу і суспільства для вирішення завдань соціально-
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економічного розвитку; розробка і реалізація системи заходів 
стимулювання та заохочення соціальної діяльності некомер-
ційного сектору і соціально орієнтованого бізнесу; залучення у 
соціальну сферу додаткових коштів через багатоканальну сис-
тему фінансування. 

Таким чином, для досягнення соціально-економічного 
розвитку країни, регіонів, міст особливої актуальності набуває 
необхідність розробки та реалізації системи взаємодії і взаємо-
вигідної співпраці між органами влади,   бізнесом та суспільс-
твом. Необхідно скоординувати діяльність трьох рівноправних 
суб'єктів взаємодії і направити спільні зусилля на реалізацію 
пріоритетних для суспільства соціально значимих програм. 

Розглянемо сильні та слабкі сторони суб'єктів партнер-
ства (табл.11). 

Таблиця 11 

Характеристика суб'єктів партнерства 
Сильні сторони Слабкі сторони 

Органи влади 
Наявність державної власності  
Можливість створення правової бази  
Можливість формування бюджету  
Наявність адміністративного ресурсу  
Доступ до інформаційних ресурсів  
Вплив на рішення соціальних питань  
Наявність фахівців високого рівня  
Надання держпослуг 

Постійне зростання бюрократичного апарату  
Жорстка структура  
Непрозорість контролю за витрачанням бю-
джетних коштів 
Слабкі методи оцінки соціальних потреб та 
результатів реалізації програм і проектів  
Низька швидкість передачі інформації  

Бізнес 
Наявність приватної власності  
Використання різноманітних технологій роботи  
Високопрофесійні фахівці  
Фінансові ресурси 
Широкі зв'язки, у тому числі міжнародні  
Система навчання співробітників  
Постійний обмін інформацією  
Досвід партнерської роботи  
Гнучкість  

Безсистемність благодійності  
Одноособовість   
Тіньова економіка  
Складний діалог із владою  

Суспільство 
Незалежність  
Діяльність, заснована на реальних проблемах  
Можливість створювати різні альянси  
Наявність  креативних людей  
Інноваційність підходів до вирішення проблем  
Гнучкість   

Нестабільний фінансовий стан  
Плинність кадрів  
Часто непрофесійне керівництво і менеджмент  
Відсутність стратегічних цілей  
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Взаємодія партнерів передбачає об'єднання зусиль, ре-
сурсів для вирішення тієї або іншої соціальної проблеми. 
Фінансові ресурси кожного із партнерів є важливою складо-
вою реалізації партнерських програм, проектів. 

Аналіз фінансових результатів підприємств галузей соці-
альної інфраструктури до оподаткування за даними Державно-
го комітету та обласних управлінь статистики України за пері-
од 2010-2012 рр. дозволяє зробити такий висновок:  

підприємства освіти одержують прибуток в усіх облас-
тях – Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській; 

заклади системи охорони здоров’я є прибутковими в За-
порізькій, Луганській областях та збитковими – в Донецькій, 
Дніпропетровській областях; 

заклади культури та спорту є збитковими. 
Треба відзначити, що одержані прибутки підприємства-

ми соціальної  сфери недостатні для самостійного розвитку і 
тому потребують додаткового фінансування. Тому в цих умо-
вах абсолютним пріоритетом є модернізація, диверсифікація 
фінансування галузей соціальної інфраструктури, що забезпе-
чують розвиток людського потенціалу, і перш за все  охорону 
здоров'я, культури. 

Виникає питання, а чи є у бізнесу (великого, середнього, 
малого) фінансові ресурси для взаємодії щодо вирішення соці-
альних проблем. За даними Державного комітету та обласних 
управлінь статистики України останні три роки понад 60% 
усіх підприємств мали чистий прибуток. Це перш за все великі 
та середні підприємства. Аналіз фінансових результатів діяль-
ності підприємств по областях свідчить, що чистий прибуток 
мають: 

великі підприємства (загальна кількість) у Дніпропет-
ровській та Запорізькій областях; 

середні підприємства (загальна кількість) у Донецькій 
області; 

малі підприємства (загальна кількість) у Запорізькій та 
Луганській областях. 
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Аналіз матеріальних, фінансових, нематеріальних ресур-
сів влади, бізнесу та суспільства зумовлює необхідність їх вза-
ємодії на основі створення надійного механізму діалогу між 
ними.  

Вже сьогодні накопичено безцінний досвід взаємодії ор-
ганів влади, бізнес-компаній і суспільства. Рівень участі бізне-
су у вирішення соціальних проблем українського суспільства 
останніми роками помітно зростає. До найбільш виражених 
напрямів соціальної активності бізнесу в Україні відносяться: 
утримання і розвиток соціальної інфраструктури як усередині 
компанії, так і за її межами; розвиток освіти; надання медич-
них і рекреаційних послуг своїм працівникам; підтримка соці-
ально незахищених верств населення, ветеранів, пенсіонерів, 
інвалідів, сиріт; підтримка розвитку дітей і молоді; програми, 
направлені проти поширення наркоманії і алкоголізму; фінан-
сування культурних і спортивних заходів. 

Основні реально діючі механізми взаємодії влади, бізне-
су та суспільства на прикладі таких міст, як Донецьк, Дніпро-
петровськ, Запоріжжя і Луганськ, наведено в табл.12. 

Таким чином, в Україні накопичується досвід ефективної 
взаємодії влади, бізнесу, суспільства  та зароджується напрям, 
коли крупні бізнес-корпорації переходять від благодійності до 
системних соціальних проектів, які допоможуть розвиватися 
бізнесу і суспільству. В умовах економічної кризи великі біз-
нес-компанії зважено і системно відносяться до соціальних 
інвестицій, звертаючи увагу на їх ефективне використання, 
заздалегідь планують проекти і ретельно мониторять їх реалі-
зацію.  

Висновки. Під час кризи особливо актуальним стає об'-
єднання ресурсів, зусиль бізнесу, влади і суспільства; перехід 
від діалогу до конкретних спільних дій. Для цього, перш за 
все, державі необхідно визначати напрями найгостріших соці-
альних проблем, які потребують допомоги, соціальних інвес-
тицій з боку бізнес-компаній, та знаходити сильні мотиваційні 
механізми для вкладення не тільки крупним бізнесом, а й се-
редніми та малими підприємствами, коштів у соціальну сферу.  
 

 261 



Таблиця 12 

Реалізовані механізми взаємодії влади, бізнесу та суспільства 
у рамках міста 

Міста Механізми взаємодії Приклади реалізації механізмів  
взаємодії влади, бізнесу та суспільства 

Дніпропетровськ Громадська рада при 
міськраді 

Концепція підвищення ефективності реалізації 
соціальних проектів;  
Проект «Культурна карта Дніпропетровська» 

Круглі столи «Міжнаціональний діалог»; 
«Розвиток велосипедної інфраструктури міста 
Дніпропетровська»; 
«Культурна карта міста Дніпропетровська» 

Розробка стратегічних 
планів соціального 
партнерства 

Декларація соціального партнерства між Дніпро-
петровською міськрадою та компанією ДТЕК 

Запоріжжя Форум міжсекторного 
партнерства 

Перший - грудень 2010 р.;  
Другий - грудень 2011 р.;  
Третій - квітень 2013 р. 

Громадська рада при 
виконкомі міськради 

 

Конкурс малих грантів 
на реалізацію соціально 
значущих проектів 

Проекти: «Правова абетка для прийомних бать-
ків», фестиваль «З варяг у греки», «Моя  житте-
творчість»; «Книга скарг Запоріжжя» 

Розробка стратегічних 
планів соціального 
партнерства 

Проект «Ми – це місто» 

Луганськ Договори про соціальне 
партнерство 

Договори влади з: Корпорацією «Індустріальний 
Союз Донбасу» та ПАТ «Алчевський металургій-
ний комбінат»; ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання 
«Азот»; ТОВ «ТНК ВР Коммерс»; ПАТ «Стаха-
новський завод феросплавів»; ТОВ «КУБ-ГАЗ»; 
ДТЕК; групою «Метінвест 

Громадська палата при 
міськраді 

Розробка: «Комплексної програми розвитку орга-
нів самоорганізації населення м. Луганська»  

Створення фондів Фонд регіонального розвитку Луганщини;  
Фонд розвитку міста (Алчевськ) 

Донецьк Конкурс проектів Проекти-переможці: «Альтернатива»; «Спорт –
здоров'я наших дітей»; «Всесвіт здоров'я» 

 Консультації з громад-
ськістю 

Обговорення: «Концепції розвитку велосипедної 
інфраструктури»; «Створення госпітальних окру-
гів у місті Донецьку». 

 Місцеві ініціативи «CASE-STUDY: розвиток міжсекторного партнер-
ства» (ініціатива Донецького благодійного фонду 
«Доброта»); «Подолання соціальної ізольованості 
молоді в Донецькій та Луганській областях» (ініці-
атива Донецького Молодіжного Дебатного 
Центру) 

 Громадські слухання  «Екологічні наслідки видобутку сланцевого газу в 
природному національному парку «Святі гори»  

 Форуми «Соціальне підприємництво як ефективний ін-
струмент розвитку громадянського суспільства»; 
«Модернізація взаємодії бізнесу і влади: новий 
етап розвитку» 

 Меморандуми «Україна без туберкульозу»  
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Органам влади необхідно стимулювати і підтримувати 
добровільні соціальні ініціативи та інвестиції бізнесу; органі-
зувати процес навчання, консультацій щодо взаємодії. Бізнес-
компаніям та органам влади слід сформувати бази реалізова-
них соціальних проектів, практик взаємодії, щоб побачити ре-
альні шляхи вирішення соціальних потреб. Засобам масової 
інформації необхідно активно висвітлювати позитивний досвід 
взаємодії партнерів (влади, бізнесу та суспільства), її завдання 
та користь для суспільства.  
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А.С. Гусак 

ЩОДО СТРАХУВАННЯ АКТИВІВ  
ПРИ УПРОВАДЖЕННІ ПРОЕКТІВ  

У ВУГЛЕДОБУВАННЯ В УМОВАХ КОНЦЕСІЇ 

Вітчизняна вугільна промисловість пов’язана с комплек-
сом ризиків, які впливають на приплив інвестицій за проекта-
ми з її розвитку: складні гірничо-геологічні умови, що зміню-
ються після відпрацювання вугільних пластів, висока зноше-
ність основних фондів та застаріла технологія видобутку, 
плинність кадрового потенціалу. Комплексні ризики, які 
мають місце у вугледобувній сфері, знижують ефективність 
функціонування підприємств галузі, призводять до масштаб-
них за збитками і трагічних за наслідками виробничих аварій, 
що змушує відмовлятися від реалізації інвестиційних проектів 
у вуглевидобуванні. Організаційно-технічними заходами не 
завжди можна повністю знизити вплив ризикових чинників на 
перебіг інвестиційних проектів та подальшу експлуатаційну 
діяльність шахти. Через обмеженість інвестиційних ресурсів у 
підприємствах вугільної промисловості особливої актуальнос-
ті набувають економічні інструменти захисту та управління 
ризиками інвестування проектів, що дозволяють як запобігти 
настанню несприятливих господарчих ситуацій, так і компен-
сувати можливі фінансові втрати під час реалізації проектів.  

Одним із традиційних інструментів економічного захис-
ту інвестиційних проектів, зокрема у видобувних галузях, є 
страхування. Наразі важливе значення надається питанням об-
ґрунтування страхового захисту активів, які залучаються до 
впровадження інвестиційних проектів у вуглевидобуванні, ви-
значення ролі учасників концесійних відносин в умовах спів-
праці на засадах державно-приватного партнерства при ураху-
ванні галузевої специфіки та організаційно-правової форми 
реалізації страхового захисту. 

 А.С. Гусак, 2014 
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Аналіз публікацій свідчить, що питання страхування ін-
вестицій у добувних галузях розглянуто обмеженим колом ро-
біт, де переважно акцентується увага на проектах нафтодобув-
ної промисловості [1; 2] та проектах з видобутку рудних копа-
лин [3]. Крім того, в роботах А.С. Міллермана [4], 
Т.А. Спіциної [5] та інших розглянуто специфіку страхування 
проектів, що реалізуються на засадах державно-приватного 
партнерства без урахування їх галузевої специфіки. Важливе 
значення сьогодні мають дослідження страхового захисту ін-
вестиційних проектів з вуглевидобутку, які б ураховували га-
лузеву специфіку та специфіку організаційно-правової форми 
їх реалізації. 

Метою статті є розробка підходів до формування стра-
хового захисту активів, які залучаються до впровадження інве-
стиційних проектів у вуглевидобуванні в умовах концесії. 

За стратегічною значущістю вугілля у розвинених краї-
нах з ринковою економікою власником вугільних родовищ є 
держава. Залежно від конкретних завдань розвитку вугледо-
бувної галузі та специфіки проектів відповідальність і органі-
зація страхового захисту інвестицій визначається переважно 
державою. До розбудови страхового захисту інвестицій у вуг-
левидобуванні можуть залучатися комерційні страховики, по-
середники страхового ринку та державні страхові компанії. 
Для розвитку і фінансування галузі держава, як правило, залу-
чає приватних інвесторів до співпраці на засадах державно-
приватного партнерства. За таких умов відповідальність за 
економічну безпеку активів, переданих в управління приват-
ному інвесторові, має розподілятися між державою та залуче-
ним до співпраці інвестором, який фактично має здійснювати 
управління інвестиційним проектом, зокрема управляти ризи-
ками даного проекту. 

Згідно с методологією Світового банку проект може роз-
глядатися як проект державно-приватного партнерства, якщо 
приватна компанія бере на себе частину експлуатаційних ри-
зиків разом з експлуатаційними витратами та асоційованими 
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ризиками. Це не залежить від того, експлуатує приватна ком-
панія державний об'єкт самостійно або разом з державним ор-
ганом через володіння пакетом акцій компанії – власника об'-
єкта, або іншим способом [6]. Крім того, незбалансований роз-
поділ ризиків між учасниками проекту може призводити до 
виникнення конфліктів між державою і приватним інвестором, 
що ставить під загрозу реалізацію подібних проектів взагалі. 

Аналізувати ризики різних форм державно-приватного 
партнерства доцільно з використанням класифікації, прийнятої 
Світовим банком, сутність якої полягає не стільки у відділенні 
основних форм реалізації інвестиційних проектів, скільки в 
характеристиці принципів розподілу ризиків між державою та 
приватним сектором [7]. В Україні вітчизняним законодавст-
вом передбачені основні форми державно-приватного парт-
нерства, відомі у міжнародній практиці: концесії, угоди про 
розподіл продукції, сервісні угоди  як форми цивільного права, 
правовою основою яких є Конституція України, Господарсь-
кий, Цивільний, Податковий кодекси України, Закон України 
«Про концесії», що передбачає подальше прийняття галузевих 
нормативних актів [8].  

Для вітчизняної вугледобувної галузі передбачені спе-
цифічні (додаткові) механізми регулювання форм державно-
приватного партнерства, правову основу яких складають Ко-
декс України про надра [9], Гірничий закон України [10] та  
Закон України «Про особливості оренди чи концесії об'єктів 
паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у держав-
ній власності», де в останньому концесія розглядається як ос-
новна форма державно-приватного партнерства. 

Надання прав на розвідування і видобуток корисних ко-
палин на підставі концесії – явище не нове для пост-
радянських країн, у тому числі для України. На початку мину-
лого століття як у дореволюційній Росії, так і у початковий 
період радянської влади укладалися договори з надання кон-
цесій. До найбільш істотних умов, за якими концесія відрізня-
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ється від інших форм державно-приватного партнерства,  від-
несено [11]: 

збереження права власності на об’єкт концесії (активи) 
за концесієдавцем; 

збереження права власності на доходи від експлуатації 
об’єкта концесії за концесіонером; 

рівноправність сторін концесійної угоди; 
дотримання балансу фінансових ризиків та інтересів 

сторін концесійної угоди.  
Щодо переваг та недоліків концесії у вугледобувній 

промисловості прийнятною складністю застосування конце-
сійних договорів у цій галузі є необхідність урахування спе-
цифіки предмета договору – ділянки надр, що визначається 
особливим правовим режимом надр, право на які надається за 
договором гірничої концесії. Надра, в силу чинного законо-
давства, вилучені із цивільного обігу: згідно зі ст. 4 Кодексу 
України «Про надра» надра є виключною власністю народу 
України і надаються тільки у користування. Надра також ви-
ступають об’єктом регулювання публічно-правових екологіч-
них норм права в галузі надрокористування. Концедент, як 
державний орган, виступає як суб’єкт публічного права та за 
чинним законодавством при укладанні договору концесії має 
за мету задоволення публічного інтересу та реалізації соціаль-
ної функції власності, а не лише «егоїстичного» економічного 
інтересу .  

Н. Медведєва та інші дослідники акцентують увагу на 
тому, що надра як різновид природних ресурсів виступають 
природним диференційним об’єктом екологічного, а не суто 
цивільного чи господарського права, хоча це не виключає 
впливу норм цивільного та господарського права на гірничі 
концесійні правовідносини у цілому [12]. Оскільки надра є 
природним об’єктом, що має природне походження і постій-
ний екологічний зв’язок із природним середовищем, гірничі 
концесійні правовідносини є складовою природоресурсних 
відносин, які є предметом саме екологічного права. Як наслі-
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док, концесіонери повинні мати спеціальну екологічну право-
суб’єктність користувача природних ресурсів (надр). Вона не 
лише надає право спеціального природокористування для за-
доволення власних приватних потреб, а й зобов’язує концесіо-
нера дотримуватись спеціальних екологічних вимог природо-
користувача: раціонального використання та охорони надр, 
забезпечення екологічної безпеки. У зв’язку з цим статус кон-
цесіонера, як і концедента, відтворює специфіку гірничих кон-
цесійних відносин. 

Таким чином, концесія в гірничій промисловості в ос-
новному залишається публічно-адміністративним договором 
порівняно з іншими галузями. Цей факт певним чином знижує 
самостійність концесіонера і підвищує ризиковість його вкла-
день у проекти на умовах концесії порівняно з іншими форма-
ми державно-приватного партнерства. При наявності  
об’єктивної ризиковості вкладень у вуглевидобуток (тривалий 
життєвий цикл проектів, об’єктивно високий рівень ризиково-
сті через недостатню прогнозованість запасів та гірничо-
геологічних умов видобутку, відносно невисока галузева нор-
ма рентабельності проектів, тривалий період окупності, масш-
табність інвестицій) концесійний механізм реалізації проектів 
має додаткове ризикове навантаження на інвестора. Для вітчи-
зняних проектів воно суттєво посилюється у зв’язку з тим, що, 
як згадувалося раніше, навіть за укладення договору концесії 
користувач надр має отримувати ліцензію на ведення розробки 
вугільного родовища.  

У той же час концесійна форма реалізації проектів надає 
появу додаткових ризиків і для держави як власника надр. Як 
зазначено А.А. Твердовим та С.Б. Нікічішевим, будь-яка кори-
сна копалина (руда, вугілля та ін.) стає власністю користувача 
надр у момент її відділення від гірничого масиву, незважаючи 
на те, чи знаходиться родовище у власності користувача або 
надається йому у тимчасове користування (оренда, концесія та 
ін.) [13]. Найчастіше основні фонди компанії не представля-
ють економічного інтересу відокремлено від сировинної бази, 
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під яку вони були оформлені: гірничі виробки і значна частина 
об’єктів поверхневого комплексу не являють собою самостій-
ної цінності, їх ліквідаційна вартість на момент відпрацювання 
пластів є вкрай низькою. За такої ситуації можливе неякісне 
виконання концесіонером його зобов’язань за договором дер-
жавно-приватного партнерства з відпрацювання запасів: 
фактично, після відпрацювання запасів інвестор зобов’язаний 
повернути державі неліквідний і непридатний для подальшого 
використання за призначенням майновий комплекс. В інших 
галузях вартість виробничих активів, що створюються  під час 
ведення концесійного проекту, значно вища: інвестор має зда-
ти державі певний інфраструктурний об’єкт (наприклад, при 
будівництві автомагістралей), що відповідає певним критеріям 
якості і повноцінно функціонує. Якщо реалізація вугледобув-
ного проекту призведе до певних негативних побічних наслід-
ків соціального чи екологічного характеру, відповідальність 
надрокористувача, за відсутності спеціальних механізмів її на-
стання, є вкрай обмеженою і відшкодовувати збитки матиме 
концесієдавець. Це також створює додаткові ризики для дер-
жави як власника надр під час реалізації концесійних проектів 
у вуглевидобуванні. 

Специфіка об’єкта концесійних відносин у вугледобув-
ній галузі не завжди дозволяє повною мірою використовувати 
переваги цього організаційно-правового механізму, а саме за-
безпечувати баланс ризиків між концесіонером і концесієдав-
цем. Проблеми обґрунтованого розподілу ризиків концесії у 
першу чергу стосуються саме захисту активів, які передаються 
державою у користування приватному інвесторові, оскільки 
концесієдавець не є дотичним до результатів (експлуатаційних 
доходів) подібних проектів. 

На основі викладеного пропонується методичний підхід 
до формування страхового захисту активів, які залучаються до 
впровадження інвестиційних проектів у вуглевидобуванні в 
умовах концесії (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема формування страхового захисту 
 інвестиційних активів 

Для досягнення поставлених цілей моделювання роз-
поділу ризиків може бути застосований методичний підхід, що 
використовується в теорії та практиці проектного управління 
та відомий як структурне  проектне моделювання [14]. У ме-
жах даного підходу передбачається структуризація проекту, 
тобто побудова  моделі даного проекту шляхом виокремлення 
логічно взаємопов’язаних дій та заходів – як альтернативних, 
так і тих, що припускають сумісне виконання у межах проекту 
та причинно-наслідкових зв’язків між ними.  

На різних етапах співпраці за інвестиційними проекта-
ми виникає необхідність розподілу ризиків між концесіонером 
і концесієдавцем і визначення відповідальності кожного з них 
в умовах співпраці на засадах державно-приватного партнерс-
тва ( рис. 2). Визначення ролі учасників концесійних відносин 
в умовах співпраці на засадах державно-приватного партнерс-
тва дозволить здійснити обґрунтований розподіл ризиків між 
учасниками  концесійних відносин і відповідно запобігти ви-
никненню конфліктів між ними під час здійснення проекту. 

Методичні підходи 
до формування стра-
хового захисту акти-
вів, які залучають- 
ся до впровадження 
інвестиційних про-
ектів 

Моделювання розподі-
лу ризиків між концесі-
онером та концесієдав-
цем в інвестиційних 
проектах 

Вибір основних видів 
страхування, що дозво-
лять здійснити  розпо-
діл ризиків між учасни-
ками  проекту 

Розробка практичних 
рекомендацій щодо 
комплексного викорис-
тання страхових ін-
струментів 

270 



 
Рис. 2. Етапи реалізації концесійних відносин 

 в інвестиційних  проектах 
 

При побудові страхового захисту проектів з вуглевидо-
бутку, що реалізуються на умовах концесії, значна роль відво-
диться страхуванню ризиків відповідальності – як взаємної 
відповідальності концесіонера та концесієдавця, так і страху-
вання ризиків відповідальності концесіонера перед третіми 
особами. 

Цей механізм доцільно використовувати, оскільки стра-
хування відповідальності учасників концесійної угоди дозво-
лить чітко розмежувати ризики, пов’язані з володінням та екс-
плуатацією активів, що складають об’єкт концесії, або залу-
чаються для ведення проекту певною стороною угоди. Крім 

Етапи реалізації концесійного дого-
вору інвестиційних проектів 

Ініціювання проекту на умовах кон-
цесії 

Організаційно-технічна підготовка 
об’єктів до передачі в концесію 

Проведення концесійного конкурсу 

Експлуатація об’єкта концесії 

Передача об’єкта в концесію і укла-
дання концесійної угоди 

Повернення об’єкта концесії або 
розторгнення договору концесії 

 271 



того, невід’ємним ключовим активом будь-якого вугледобув-
ного підприємства, що раніше функціонувало і відтепер  пере-
дається в концесію, є його репутація. Відтак, страхування від-
повідальності за окремими соціальними та екологічними ризи-
ками певною мірою спрямоване на захист ділової репутації 
об’єкта концесії як окремого активу, що також передається у 
використання концесіонеру. 

Висновки. Результати проведеного дослідження обумо-
вили постановку таких напрямів подальшого дослідження: по-
будова моделі  розподілу ризиків між концесіонером та конце-
сієдавцем у вітчизняних проектах з вуглевидобутку; вибір ос-
новних видів страхування, що дозволять здійснити  розподіл 
визначених ризиків між учасниками інвестиційного проекту у 
вуглевидобуванні; надання практичних рекомендацій щодо  
комплексного  використання страхових інструментів у регу-
люванні концесійних відносин держави і приватного сектору 
при організації інвестиційних проектів у вуглевидобутку на 
засадах концесії. 
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Л.В. Іваненко  

СУТНІСТЬ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ  
ПІДПРИЄМСТВА1 

Теоретичною основою започаткованих в Україні реформ 
можуть стати здобутки теорії людського капіталу як наукової 
бази розвитку економіки України. Інформаційно-інноваційна 
економіка, ґрунтуючись переважно на використанні розумових 
здібностей, а не фізичних умінь і навичок, на застосуванні тех-
нологій, а не переробці сировини або експлуатації дешевої ро-
бочої сили, змінює потреби ринку праці. В індустріально роз-
винених країнах, де впроваджуються нові технології, зростає 
потреба у висококваліфікованих працівниках, що зумовлює 
швидке зростання інвестиційних витрат на розвиток людсько-
го капіталу. 

У сфері забезпечення ефективності праці в Україні існує 
нагальна проблема: недостатній розвиток людського капіталу 
знижує інноваційний потенціал підприємств і, як наслідок, 
стримує зростання їх конкурентоспроможності на ринках. Не-
достатній рівень кваліфікації працівників стає стримуючим 
фактором при впровадженні нової техніки, реконструкції та 
оновленні виробництва, призводить до значного матеріального 
збитку внаслідок зниження продуктивності праці, наявності 
непродуктивних витрат i втрат робочого часу, погіршення яко-
сті продукції та експлуатації устаткування. Унаслідок цього 
реальні інвестиції не дають бажаної віддачі та стримують роз-
виток виробництва [12]. 

 

1 Дослідження виконано в рамках НДР ІЕП НАН України “Ме-
тоди розвитку та забезпечення капіталізації промислових підприємств в 
умовах інституціональних змін” (2012-2015 рр., номер держреєстрації 
0112U006882). 
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При цьому низька інвестиційно-інноваційна активність 
промислових підприємств, а також низький рівень оплати пра-
ці, обумовлений її низькою продуктивністю, стримує розвиток 
людського капіталу, не стимулює людей до його активного 
нарощення під час набуття освіти та підвищення її рівня про-
тягом життя. Потрапивши у так зване «замкнене коло»: недо-
статній розвиток людського капіталу – низький інноваційний 
потенціал підприємств – низький рівень мотивації до нарощу-
вання людського капіталу, Україна ризикує залишитися обабіч 
глобальної економіки, побудованої на знаннях. Щоб 
розв’язати цю проблему, необхідно проводити комплексні фу-
ндаментальні зміни в освітній, економічній та інвестиційній 
політиці.  

Дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців стосу-
ються різних аспектів інвестування в людину. B.C. Гойло [8], 
Р.І. Капелюшников [13], В.І. Марцинкевич [15] досліджували 
проблеми відтворення продуктивних здібностей людини та 
реабілітації людського капіталу, у тому числі за рахунок інвес-
тування з позиції концепції відтворення робочої сили. У робо-
тах О.І. Добриніна, С.О. Дятлова, О.Д. Циренової [10] визна-
чено особливості формування, оцінки та ефективності викори-
стання людського капіталу в транзитивній економіці. Мотива-
ційні аспекти інвестування в розвиток людського капiталу  
досліджені в роботах Д.П. Богині [4], І.П. Булєєва [6], 
М.В. Семикiної [17]. В.П. Антонюк [2], О.А. Грішнов [9] ви-
значають процеси формування, оцінки та розвитку людського 
капіталу в системі освіти і професійної підготовки. Інституці-
ональні чинники розвитку людського капіталу підприємств 
розглядаються Н.Ю. Брюховецькою та О.А. Чорною [5]. 

Метою статті є визначення сутності людського капіталу 
підприємств. 

У багатьох вивчених наукових роботах з теорії людсько-
го капіталу та практичних аспектів її застосування проведена 
значна робота по систематизації існуючих трактувань поняття 
«людський капітал підприємства» та його конкретизації (див. 
таблицю). Розглянуті трактування переважно ґрунтуються  
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Таблиця  

Визначення категорії «людський капітал підприємства» 
Автор Визначення категорії 

Антонюк В.П.[3] Людський капітал підприємства можна визначити як 
сукупність всіх працівників підприємства з притаман-
ними їм загальними та професійними знаннями, умін-
нями, досвідом, мотивацією та енергією, культурою 
праці. 

Булєєв І.П.,  
Брюховецька Н.Ю., 
Хромов М.І. [21] 

Людський капітал – динамічна соціально-економічна 
категорія, це – створений у результаті цілеспрямова-
них інвестицій, втілений у людській особистості запас 
продуктивних здібностей, це – капіталізований у ре-
зультаті економічної (господарської, інтелектуальної) 
діяльності трудовий потенціал людини, який прино-
сить додану вартість (доход) працівнику, роботодав-
цю і державі 

Волошина С.В. [7] Людський капітал підприємства вбирає в себе сукуп-
ність знань, досвіду, навичок і здібностей фізичних 
осіб, що беруть участь в діяльності підприємства зад-
ля отримання економічних і соціальних вигод 

Єпішкін І.А. [11] Людський капітал в організації – це сформований у 
результаті інвестицій і накопичений людиною запас 
компетенцій, знань, особистісних навичок, які доціль-
но використовуються як фактор виробництва в орга-
нізації 

Коркіна Т.А. [14] Людський капітал підприємства – це невідчутний 
актив, що включає сукупність особистісних якостей 
людини та інституційних умов підприємства, яка зу-
мовлює розвиток здібностей працівників 

Ревуцький Л.Д. [16] Людський капітал підприємства представляється у 
вигляді вартості річного обсягу фізичної та інтелекту-
альної живої праці його основних і допоміжних робі-
тників, службовців, його адміністративно-
управлінського персоналу в нормальних умовах виро-
бничої діяльності при повному завантаженні його 
нормативно-розрахункової потужності 

Феськова Т.Ю. [19] Під людським капіталом розуміють сукупність знань, 
компетенцій та зв’язків, які мають працівники органі-
зації 

Чорна О.А. [20] Людський капітал підприємства – сукупність якісних 
характеристик співробітників: здібностей, трудових 
навичок, знань, мотивацій, освітнього і культурного 
розвитку, здоров’я, що формуються в процесі їх жит-
тєдіяльності шляхом інвестування і використовуються 
підприємством у господарській діяльності 
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на визначенні людського капіталу на рівні окремого індивіда, 
широко представленого в роботах вітчизняних та зарубіжних 
експертів цієї галузі. Одним із таких визначень є, наприклад, 
визначення О.А. Грішнової: «Людський капітал – це економі-
чна категорія, яка характеризує сукупність сформованих і роз-
винених унаслідок інвестицій продуктивних здібностей, осо-
бистих рис і мотивацій індивідів, що перебувають в їхній вла-
сності, використовуються в економічній діяльності, сприяють 
зростанню продуктивності праці і завдяки цьому впливають на 
зростання доходів (заробітків) свого власника та національно-
го доходу» [9].  

Хоча підприємство, в силу неможливості відчуження 
людського капіталу від його власника, формально і не може 
бути власником людського капіталу окремих працівників, од-
нак така сукупність «сформованих і розвинених … продуктив-
них здібностей, особистих рис і мотивацій індивідів» викорис-
товуються в економічній діяльності підприємств задля отри-
мання прибутків. При цьому, визначаючи категорію «людсь-
кий капітал підприємства», С.В. Волошина, І.А. Єпішкін, 
Т.Ю. Феськова, О.А. Чорна наголошують саме на сукупності 
сформованих і розвинених продуктивних здібностей всіх пра-
цівників підприємства, маючи при цьому на увазі, напевно, 
синергетичні ефекти, які виникають при їх спільному викорис-
танні. 

Під дещо іншим кутом зору розглядає відносини між  
підприємством і працівниками, власниками людського капіта-
лу Т.А.Коркіна, яка у складі людського капіталу підприємства 
виділяє не лише сформовані продуктивні здібності членів тру-
дового колективу, а і «здобутки підприємства у справі ефек-
тивної організації праці та розвитку персоналу та певні інсти-
туційні умови підприємств» [14]. 

Ревуцький Л.Д. пропонує визначати людський капітал 
підприємства як вартість річного обсягу фізичної та інтелекту-
альної живої праці персоналу в нормальних умовах виробни-
чої діяльності при повному завантаженні його нормативно-
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розрахункової потужності, вважаючи таку вартість «елемен-
том суми його оборотних засобів». При цьому пропонується 
враховувати не лише вартість обсягу праці поточного періоду, 
а і вартість праці всіх працівників підприємства, які брали 
участь у його (людського капіталу) формуванні в минулому. 
Цікавим у такому підході є те, що автор відокремлює в людсь-
кому капіталі підприємства складову, що належить саме підп-
риємству, а не працівникам, які входять до його трудового ко-
лективу. 

Спираючись на результати досліджень сутності людсь-
кого капіталу відомих експертів цієї галузі, в тому числі ре-
зультати, отримані в Інституті економіки промисловості НАН 
України, під людським капіталом підприємства розуміємо су-
купність якісних характеристик співробітників: здібностей, 
трудових навичок, знань, мотивацій, освітнього і культурного 
розвитку, здоров’я, що формуються в процесі їх життєдіяльно-
сті шляхом інвестування і використовуються підприємством у 
господарській діяльності, а також створених на підприємстві 
умов ефективного використання та розвитку таких характери-
стик. Як економічна категорія «людський капітал» виражає 
відносини між людьми щодо формування і розвитку продук-
тивних здібностей людини та їх використання з метою отри-
мання прибутку [9], так і категорія «людський капітал під-
приємства» виражає відносини на рівні «підприємство – члени 
трудового колективу» щодо формування і розвитку якісних 
характеристик співробітників підприємства. Накопичена  
сукупність таких якісних характеристик окремого індивіда 
стає його людським капіталом, коли він бере участь в економі-
чній діяльності, тобто працює і отримує доходи. Якісні харак-
теристики працівників стають людським капіталом підприємс-
тва, коли воно здійснює діяльність і отримує доходи або очікує 
їх отримувати. 

У промисловості України наявні диспропорції в динаміці 
продуктивності праці та реальної заробітної плати (рис. 1).  
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Традиційним є відставання річних індексів зростання  
продуктивності праці у промисловості від темпів зростання  
реальної заробітної плати та індексів капітальних інвестицій, 
починаючи з 2001 р. Винятком став лише 2003 р., коли на  
5,3 в.п. індекс продуктивності праці був більшим за темп  
зростання реальної заробітної плати1. 

Така динаміка вказує на неефективність та недостатній 
рівень інвестиційних вкладень у розвиток людського капіталу 
в Україні, оскільки зростаюча реальна заробітна плата зайня-
тих у промисловості не забезпечує відповідного приросту від-
дачі від більш ефективного використання людського капіталу 
у промисловості. 

За даними інформаційно-аналітичного агентства 
«Infolight», до знецінення гривні у 2014 р. мінімальна зарплата 
українців була на рівні 150 $ (70 позиція з низу рейтингу), 
практично такий самий розмір оплати у працівників колишніх 
азіатських пострадянських держав – Туркменістану чи Азер-
байджану. Та після різкого падіння гривні мінімальна зарплата 
в Україні встановилася на рівні 43$ (19 позиція з низу рейтин-
гу), а сусідами за показниками у нас стали африканські  
Ліберія, Ботсвана та Демократична Республіка Конго. При 
цьому за рівнем споживчих витрат у структурі сукупних ви-
трат домогосподарств Україна займала перше місце порівняно 
з іншими країнами у Європі – 50,2 % (рис. 2). При цьому за 
даними Державної служби статистики України у структурі су-
купних витрат домогосподарств витрати на освіту складали в 
2013 р. 1,2 %, охорону здоров’я – 3,4, відпочинок і культуру – 
2,1 %. 

1Для аналізу темпів зростання реальної заробітної плати, індексів 
капітальних інвестицій була використана інформація Державної служби 
статистики України. Аналіз динаміки продуктивності праці був прове-
дений за даними Світового банку. Рівень продуктивності праці був 
визначений за показником доданої вартості у промисловості у постійних 
цінах 2005 р., у дол. США (Industry, valueadded (constant 2005 US$)) 
у розрахунку на одного зайнятого у промисловості 
(Employmentinindustry). 
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Структура сукупних споживчих витрат населення не 
сприяє розширеному відтворенню людського капіталу в Укра-
їні. Населення використовує доходи переважно для задоволен-
ня потреб у харчуванні, одязі, утриманні житла, тобто задово-
ленні первинних потреб, що прийнято вважити витратами на 
просте відтворення людського капіталу. 

Для досягнення довгострокової конкурентоспроможності 
підприємства необхідне безперервне удосконалення якісних 
характеристик персоналу, що потребує відповідних інвестицій. 
Інвестиції в людський капітал представляють собою частину 
загальних витрат підприємства на персонал, метою здійснення 
яких є розвиток продуктивних здібностей членів трудового 
колективу та отримання довгострокового соціально-еконо-
мічного ефекту від використання таких здібностей. До їх скла-
ду входять витрати на професійне навчання, підвищення ква-
ліфікації, збереження здоров’я співробітників, а також витрати 
на утримання об’єктів соціально-культурного призначення, 
фінансування заходів формування та розвитку корпоративної 
культури підприємства.  

Частка підприємств, які пропонують офіційні навчальні 
програми для своїх постійних, штатних співробітників 
(Firmsofferingformaltraining (% offirms), в Україні є доволі ни-
зькою – 22,5 %. Від абсолютного лідера за цим показником у 
світі, Китаю, Україна відстає більше ніж утричі, значним є та-
кож 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, Туреччині – 5,9 в.п. На рис. 3 наведено 
значення частки фірм, які пропонують офіційні навчальні про-
грами для своїх постійних, штатних співробітників в Україні 
та інших країнах світу.. 

Інвестиції в людський капітал підприємства доцільні за 
умови достатньо високого рівня окупності та рентабельності. 
Роботодавці, у своїй більшості, оцінюють освітній рівень мо-
лодих спеціалістів як необхідний, але недостатній фактор і 
власними силами займаються усуненням прогалин у знаннях 
молодих спеціалістів – випускників вітчизняних вузів. Для 
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комерційних підприємств гостро постає питання про ефектив-
ність програм розвитку персоналу, оскільки неефективні про-
грами можуть стати не інвестиціями в людський капітал, а не-
ефективними поточними витратами. 

Потреби організацій у персоналі не є статичними у часі і 
можуть змінюватись під впливом багатьох внутрішніх та зов-
нішніх чинників. В умовах скорочення обсягів попиту на про-
дукцію, припинення випуску окремих видів продукції, внаслі-
док впровадження нових технологій, реалізації заходів з ін-
форматизації виробництва і управління потреба у персоналі 
окремих категорій скорочується. У цей період підприємства 
реалізують заходи, спрямовані на оптимізацію чисельності 
персоналу, приведення її у відповідність до реальних потреб 
підприємства у поточному періоді. Поряд із скороченням пер-
соналу шляхом звільнення працівників підприємства припи-
няють прийом на роботу, що передбачає переведення на робо-
чі місця, які вивільняються внаслідок природної плинності 
кадрів, співробітників, чиї посади підлягають скороченню. Це, 
як правило, супроводжується реалізацією програм перепідго-
товки персоналу. 

Висновки. Вихід із замкненого кола низької продуктив-
ності праці, обумовленої низьким рівнем інвестиційної актив-
ності підприємств та низьким рівнем оплати праці в Україні 
можливий за умови реформування відносин у сфері форму-
вання і використання людського капіталу підприємств. Люд-
ський капітал підприємства – це сукупність якісних характе-
ристик співробітників: здібностей, трудових навичок, знань, 
мотивацій, освітнього і культурного розвитку, здоров’я, що 
формуються у процесі їх життєдіяльності шляхом інвестуван-
ня і використовуються підприємством у господарській діяль-
ності, а також створених на підприємстві умов ефективного 
використання та розвитку таких характеристик.  

Перед українськими підприємствами, які прагнуть під-
вищувати власні конкурентні переваги на ринку, отримувати 
вигоди від зростання людського капіталу працівників стоїть 
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задача компенсації недостатніх можливостей розширеного ві-
дтворення людського капіталу працівників. Низький рівень 
активності підприємств у сфері інвестування людського капі-
талу обумовлений тим, що витрати на персонал не розгляда-
ються ними як ефективні інвестиції задля забезпечення прибу-
тків у майбутньому, а лише як витрати періоду, у якому вони 
здійснюються. Зважаючи на це, перспективою подальших дос-
ліджень може стати класифікація, а також дослідження ефек-
тивності витрат підприємства на формування людського капі-
талу. 
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Э.Я. Рассуждай 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ  
К ФОРМИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 
 КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ1 

Проектирование нового организационно-экономического 
механизма управления развитием угледобывающих предпри-
ятий требует управления их капитализацией. Это связано с 
тем, что капитализация выступает одним из главнейших пока-
зателей эффективности, инвестиционной привлекательности и 
является объектом управления. 

Следует отметить, что большинство исследователей-
экономистов сосредоточивают свое внимание на механизме 
управления финансовыми ресурсами, собственным капиталом 
предприятия, но не наблюдается детальной проработанности 
организационно-экономического механизма управления капи-
тализацией. Так, Г.А. Крамаренко и И.А. Бланк исследуют 
общий организационно-экономический механизм управления 
капиталом [1, 2], С.В. Мишиной разработан методический 
подход к формированию и практическому применению орга-
низационно-экономического механизма управления финансо-
выми ресурсами [3, с.32]. 

Целью статьи является разработка научно-методических 
положений по формированию организационно-экономи-
ческого механизма управления капитализацией угледобываю-
щих предприятий. 

1 Исследование выполнено в рамках НИР ИЭП НАН Украины 
“Методи розвитку та забезпечення капіталізації промислових підпри-
ємств в умовах інституціональних змін” (2012-2015 рр., номер держреє-
страції 0112U006882). 
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Любой процесс исследования начинается с уточнения 
понятийно-категориального аппарата. Прежде всего необхо-
димо определиться с понятием «организационно-экономи-
ческий механизм», законами и факторами, влияющими на его 
построение. В специальной литературе нет единого понимания 
этой экономической категории. Следует отметить, что любая 
экономическая система приводится в действие посредством 
определенных механизмов. В широком смысле механизм рас-
сматривается как система, устройство, определяющее порядок 
какого-нибудь вида деятельности [4]. В экономических иссле-
дованиях термин «механизм» встречается в различных сочета-
ниях: рыночный, организационный, экономический, что гово-
рит об универсальности его сущности, с одной стороны, а с 
другой – о том, что узкое его употребление предполагает сугу-
бо индивидуальное его понимание. А. Кульман в книге «Эко-
номические механизмы» подробно рассматривает место этой 
категории в аппарате экономической науки. В обобщенном 
виде он дает определение экономических механизмов как не-
обходимую взаимосвязь, естественно возникающую между 
различными экономическими явлениями, при этом результаты 
производства, потребления и обмена являются объектами этих 
явлений. Составляющими элементами экономического меха-
низма выступает исходное явление и весь процесс, который 
происходит в интервале между ними [5]. 

В экономической литературе существуют и такие эконо-
мические категории, как «хозяйственный механизм», «финан-
совый механизм», но их неоднозначное понимание затрудняет 
формирование, учет отраслевых особенностей, а следователь-
но, управление капитализацией угледобывающего предпри-
ятия. Так, хозяйственный механизм определяется как совокуп-
ность организационных структур и конкретных форм и мето-
дов управления, а также правовых норм, с помощью которых 
реализуются действующие в конкретных условиях экономиче-
ские законы, процессы воспроизводства [6]. 

Теоретик в области хозяйственного механизма Л.И. 
Абалкин трактует эту категорию как общеэкономическую и 
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выделяет две подсистемы: социально-экономическую и орга-
низационно-экономическую [7, с.35]. Первая группа представ-
ляет отношения собственности, что определяет экономиче-
скую сущность категории «капитализация», вторая группа ха-
рактеризует отношения, которые возникают в процессе разде-
ления общественного производства и зависят от его конкрет-
ных форм, а именно: организации производства, управления, 
хозяйственных связей. Однако при таком подходе не видно, 
чем отличается хозяйственный механизм от механизма управ-
ления. Научный интерес представляет определение механизма, 
данное лауреатами Нобелевской премии Лео Гурвицем, Род-
жером Майерсоном и Эриком Максином [4, с.14]. Согласно их 
представлениям любое взаимодействие между экономически-
ми субъектами можно рассматривать как стратегическую игру, 
при этом механизмом называют форму игры, но из этого опре-
деления не ясно, всегда ли рационально рассматривать данный 
термин как «игру».  

Представляется, что позиции Л. Гурвица и Л. Абалкина 
не противоречат, а дополняют друг друга. Благодаря подходам 
Л. Гурвица, Э. Макси, Р. Майерсона и Л. Абалкина появилась 
модель, представляющая функционирование хозяйственного 
механизма как целостной системы в соответствии с постав-
ленными задачами и конструирующего его субъекта. Однако, 
по мнению И.С. Авериной, целесообразно выделить в рамках 
хозяйственного механизма следующие составляющие: эконо-
мический, политический, правовой и другие механизмы, кото-
рые будут изменяться в зависимости от отношений собствен-
ности, способов производства и пр. [9, с.14]. При этом класси-
фицировать механизмы можно не только по критерию резуль-
тативности, как это сделал А. Кульман, но и  по критерию ди-
намики. Исходя из этого критерия можно представить эконо-
мический механизм как совокупность следующих механизмов: 
становления, развития, трансформации, адаптации, каждый из 
которых можно  отнести к механизму управления [10]. Финан-
совый механизм определяется также как составная часть хо-
зяйственного механизма, как совокупность финансовых сти-
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мулов, рычагов, инструментов, форм и способов регулирова-
ния экономических процессов, а именно такого процесса, как 
рост капитализации [6]. Существующие представления о фи-
нансовом механизме создают трудности в обеспечении капи-
тализации предприятий и компаний, а также не раскрывают 
инструментарий, при помощи которого можно обеспечить ус-
тойчивый рост и возможности компании влиять на этот про-
цесс. 

Организационно-экономический механизм управления в 
общем виде представляет собой организационно-
экономические формы взаимоотношений субъектов управле-
ния, возникающие при совершенствовании объектов управле-
ния, а также экономические методы и инструменты, которые 
при этом используются [11]. Сущность организационно-
экономического механизма раскрывается на основе его при-
знаков: функционального, процессного, элементного и его 
следует рассматривать как составную часть в единой иерархии 
всех механизмов, то есть он является частью экономического 
механизма, который в свою очередь является составляющей 
хозяйственной системы и взаимодействует в системе с други-
ми  механизмами как целостная система [12]. 

Для конкретного периода развития государства, отрасли, 
предприятия организационно-экономический механизм требу-
ет корректировки посредством различного сочетания эконо-
мических и административных методов управления. Он дол-
жен быть самонастраивающимся и саморегулирующимся, что 
достигается посредством различных регуляторов (экономи-
ческих, рыночных, административных, мер государственной 
поддержки). В настоящее время действующий  организацион-
но-экономический механизм в угольной промышленности 
представляет собой конкретное взаимоотношение отрасли с 
производительными силами общества и основывается на сово-
купности методов, инструментов, рычагов и соответствующих 
организационно-экономических форм их управления. Проек-
тируемый организационно-экономический механизм управле-
ния капитализацией, исходя из сущности хозяйственного, эко-
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номического и финансового механизмов, должен обеспечить 
достаточный рост капитализации за счет производства более 
высоких потребительских благ (товаров, услуг, работ), а имен-
но получение продукции с более высокой добавленной стои-
мостью, что позволит осуществлять воспроизводственные 
процессы. 

Сложность разработки организационно-экономического 
механизма управления капитализацией заключается и в неод-
нозначности определения самого понятия «механизм». В со-
временной экономике содержание понятия «механизм» стали 
применять для того, чтобы подчеркнуть характер динамично-
сти социально-экономических процессов, а также как исполь-
зование ресурсов для получения положительного эффекта. 
Существующая неопределенность в определении механизма 
не позволяет использовать стандартный понятийный аппарат, 
то есть не ясно, как подходить к механизму: как к процессу 
или как к ресурсному обеспечению. Как отмечает А.Ю. Чален-
ко, решение данной проблемы состоит в новом определении 
механизма, а именно как процесса [13, с.28]. 

Процессный подход предполагает рассматривать пред-
приятие как сеть бизнес-процессов, связанных целями и зада-
чами. Именно динамизм внешней среды приводит к понима-
нию управления бизнесом не как управления на основе от-
дельных функций, а как управления бизнес-процессами [14]. 
При этом можно рассматривать процесс в виде функциональ-
ного блока, в котором преобразуют входы и выходы при нали-
чии необходимых ресурсов (механизмов). На основе изучения 
работы Ю.Г. Чернышева [14] обобщающая схема проектиро-
вания механизма как структурного элемента организационно-
экономического механизма представлена на рис. 1. Исходя из 
представленной схемы под проектированием модели органи-
зационно-экономического механизма понимается некий пред-
полагаемый процесс, который может быть апробирован для 
множества экономических задач и может выявлять определен-
ные группы ресурсов.  
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Рис. 1. Обобщенная схема проектирования структурных 
элементов организационно-экономического процесса 

Процессный подход нацелен на повышение гибкости 
бизнеса, сокращение времени на изменение рынка и внешней 
среды, улучшение результатов деятельности организации и 
базируется на следующих принципах: восприятие бизнеса как 
системы; его развитие происходит по законам сложных сис-
тем; будучи в устойчивом состоянии, любая система не может 
изменить систему; изменение возможно лишь в целом для сис-
темы [15]. 

М.Е. Ибраимова предлагает внедрение организационно-
экономического механизма на основе процессного подхода, 
разбив его на несколько этапов (табл. 1) [15]. 

Таблица 1 

Этапы внедрения процессного подхода на предприятии 
І этап ІІ этап ІІІ этап VІ этап 

Выявляется 
сеть бизнес-
процессов 
предприятия 

Процессы ранжи-
руются по значи-
мости, докумен-
тируются и моде-
лируются «как 
есть» 

Проводится ана-
лиз построенных 
моделей и выяв-
ление «узких 
мест» процессов 

На основании 
полученных 
моделей стро-
ятся новые мо-
дели 

При разработке организационно-экономического меха-
низма управления предприятием Д.А. Алексеев предлагает 
рассмотреть капитализацию как процесс превращения потре-
бительных стоимостей в капитал. В процессе капитализации 
достигается состояние, количественно оцениваемое различ-

Анализ вхо-
дов процесса 
экономичес-
кого механи-
зма 

Анализ вы-
ходов про-
цесса эконо-
мического 
механизма 

Разработка 
структуры 
элементов 
управления 

Декомпози-
ция струк-
турных эле-
ментов эко-
номического 
механизма 
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ными методами. При этом он считает, что усиление статиче-
ского состояния не представляет особого интереса, а значи-
тельно полезнее изучать механизмы, по которым происходит 
процесс капитализации того или иного актива, а также по то-
му, как можно активы заставить увеличивать свою стоимость 
[16, с.26]. При этом проектируемый механизм управления ка-
питализацией компании должен строиться на основе систем-
ного подхода, который может быть представлен в четырех 
плоскостях: 

как процесс, обладающий заданными характеристиками; 
как функциональная структура, включающая необходи-

мый и достаточный набор элементов для осуществления про-
цесса капитализации; 

как динамическая структура, представляющая собой ма-
териальное наполнение функциональных мест финансового 
механизма; 

как генетическая структура или процесс происхождения 
соответствующего наполнения финансового механизма. 

А.В. Новиков предлагает рассматривать сущность орга-
низационно-экономического механизма управления предпри-
ятием на основе использования теории систем [17, с.2]. Исходя 
из этой теории можно согласиться, что механизм управления 
капитализацией должен строиться на основе следующих трех 
особенностей системы [18, с.188]: 

 1) свойство системы в целом (Q) не является простой 
суммой свойств составляющих ее элементов (qi) 

∑
=

≠
n

i
qQ

1
,  (1) 

где Qi – свойство системы; 
qi – свойство і-го элемента; 
2) свойство системы в целом определяется свойствами 

составляющих ее элементов 
)(qfQ = .  (2) 
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3) объединенные в систему элементы в большинстве
случаев утрачивают часть своих прежних свойств и способны 
приобретать новые свойства 

{ } { } Qqq ∈≠ .  (3) 

В соответствии с системным подходом организационно-
экономический механизм включает совокупность различных 
взаимосвязанных частей, представляющих собой организаци-
онные, экономические и другие методы воздействия на все 
виды деятельности предприятия, то есть, другими словами, он 
представляет собой систему достижения целей, обеспечиваю-
щих положительный конечный результат. Исходя из традици-
онной теории менеджмента механизм управления (МУ) явля-
ется сложной категорией управления и включает следующие 
составляющие: объекты управления (ОУ); цели управления 
(ЦУ); критерии управления (КУ); факторы управления (ФкУ); 
методы воздействия на данные факторы управления (МУ); ин-
струменты управления (ИУ) [19]. 

Для угледобывающего предприятия организационно-
экономический механизм управления капитализацией также 
может быть сформирован из указанных элементов. Следует 
отметить, что реальный механизм всегда конкретен, так как он 
разрабатывается для конкретного субъекта управления, опре-
деляются конкретные цели путем воздействия на конкретные 
факторы, используются конкретные ресурсы. Проектируемый 
механизм управления капитализацией основывается на базо-
вом механизме управления организации. 

Исходными элементами при формировании механизма 
управления капитализацией являются: конкретный объект 
управления и желаемая цель трансформации состояния этого 
объекта.  

Для обоснования конкретного механизма управления ка-
питализацией более подробно рассмотрим составляющие эле-
менты механизма (табл. 2). 
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Таблица 2 

Основные элементы механизма управления капитализацией 
угледобывающего предприятия 

№ 
п/п 

Элементы 
механизма 

Усл. 
обозн. Содержание элемента управления

1 Объекты управле-
ния 

ОУ Капитал предприятия, который 
определяется как совокупность фи-
нансовых ресурсов, преобразуемых в 
процессе хозяйственной деятельнос-
ти в материальные, нематериальные 
и финансовые активы. Капитал в 
процессе приносит прибыль, которая 
трансформируется в стоимость 

2 Субъекты управле-
ния 

СУ Угледобывающие предприятия, 
угледобывающие компании, финан-
совые службы предприятия 

3 Цели управления ЦУ Рост капитализации, рыночной сто-
имости предприятия 

4 Критерии управле-
ния 

КУ Система показателей, обеспечива-
ющих развитие предприятия 

5 Факторы управле-
ния  

ФУ Формирование достаточного объема 
капитала, обеспечивающего необхо-
димые темпы роста организации и 
капитализацию путем определения 
общей потребности в капитале 

6 Методы управле-
ния 

МУ Экономические, организационные, 
мотивационные, правовые, полити-
ческие  

7 Инструменты 
управления 

ИУ Государственное регулирование и 
поддержка угольной отрасли; моти-
вация инновационного развития; 
регулирование инвестиционных 
процессов; структурное регулирова-
ние производства; реформирование, 
реструктуризация, модернизация 
производства; экономическая, инве-
стиционная, инновационная, про-
мышленная политики; рациональное 
использование природных ресурсов; 
формирование и подготовка природ-
ных ресурсов; формирование инвес-
тиционных ресурсов 
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Субъектами управления капитализацией в угольной 
промышленности Украины выступают государственные и ча-
стные угледобывающие предприятия. В государственном сек-
торе это самостоятельные шахты и шахтоуправления, которые 
имеют статус предприятия, а также государственные предпри-
ятия (ГП). Частные угледобывающие предприятия входят в 
интегрированные структуры и их отдельные структурные эле-
менты. В негосударственном секторе объектами управления 
капитализацией являются открытые акционерные общества 
(ОАО) и публичные акционерные общества (ПАО), в которые 
входят шахты без предоставления статуса предприятия (ОАО 
«Краснодонуголь», ОАО «Павлоградуголь» и др.). Отдельные 
приватизированные шахты получили статус акционерных  
обществ (ОАО «Красноармейская - Западная» и др.). 

Субъектами управления капитализации угледобываю-
щих предприятий являются также и управленческие кадры в 
каждом объекте управления: руководители, которые имеют 
право принимать управленческие решения; специалисты, ко-
торые подготавливают варианты этих решений и участвуют в 
их реализации. В соответствии с концепцией  управления 
стоимостью для управления капитализацией на рабочих мес-
тах можно привлекать передовых рабочих, бригадиров, звень-
евых. 

В угольной промышленности имеются арендные пред-
приятия, которые выступают также субъектами капитализа-
ции. Следует заметить, что субъектами капитализации высту-
пают и внутренние подразделения шахт; очистные участки, 
подготовительные, вспомогательные (транспорт, подъем, вен-
тиляция, поверхность). Необходимо выделять субъекты капи-
тализации и по видам деятельности: операционная, финансо-
вая, инновационная, инвестиционная. 

Управление капитализацией негосударственных угледо-
бывающих предприятий значительно отличается от управле-
ния государственного сектора: во-первых, государственные 
шахты при управлении капитализацией должны иметь мень-
шую зависимость от органов государственного управления; 
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во-вторых, угледобывающие предприятия с негосударствен-
ной формой собственности имеют большую возможность 
осуществлять капитализацию за счет внутренних источников 
финансирования. 

В настоящее время, несмотря на некоторое сокращение 
государственной собственности в угольном секторе Украины, 
она по-прежнему остается преобладающей, поэтому все слож-
нее происходит управление государственными угледобываю-
щими унитарными предприятиями. Отраслевое министерство 
(Министерство энергетики и угольной промышленности Ук-
раины) призвано оказывать действенное влияние на хозяйст-
вующие субъекты (государственные предприятия, шахты), но 
их возможности ограничены и связаны не только с утвержде-
нием показателей эффективности и их контролем, а также и с 
перераспределением государственных субсидий. При этом 
сложившая структура госсобственности в отрасли не ориенти-
рует ГП на эффективное управление капитализацией.  

Поэтому действующую систему управления в отрасли 
необходимо изменить таким образом, чтобы можно было вве-
сти механизм экономической заинтересованности в эффектив-
ном использовании государственной собственности и эконо-
мическую ответственность за убыточную работу угледобы-
вающих предприятий. Доходы управляющих субъектов как на 
первичном уровне (ГП), так и на вторичном (министерство, 
государство) в большей степени должны зависеть от степени 
достижения управляемости государственной собственности. 
Это может быть управление контрольным пакетом акций или 
доверительное управление. На управление государственным 
пакетом акций может претендовать любая коммерческая 
структура, а критерием отбора может быть логично обосно-
ванный проект бизнес-планов по использованию имуществен-
ных комплексов и повышение капитализации. При этом глав-
ными критериями отбора инвестиционных проектов должны 
быть показатели капитализации и стоимости. В связи с этим 
система управления недвижимостью угледобывающих пред-
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приятий должна быть построена на действенных механизмах, 
обеспечивающих ее эффективное использование. 

Г.И. Башнянин в своих исследованиях также подчерки-
вает, что процесс капитализации – это процесс расширения 
частного сектора [20]. Исходя из этого можно сделать вывод, 
что для повышения капитализации государственных угледо-
бывающих предприятий необходимо как можно быстрее осу-
ществлять их приватизацию. Именно форма собственности 
дает право на реализацию капитализации, а акционерная соб-
ственность выступает базисом капитализации. Акционерная 
собственность представляет собой совместную собственность, 
формирующуюся в процессе объединения различных капита-
лов. Объектом совместной собственности является акционер-
ный капитал и активы, принадлежащие акционерному общест-
ву, а управление капитализацией является важным элементом 
корпоративной политики. Управление реальной капитализаци-
ей направлено на увеличение стоимости активов и расширение 
деятельности предприятий за счет реинвестирования собст-
венной прибыли и привлечения дополнительного капитала 
(инвестиций). 

В государственном секторе угольной промышленности 
Украины угледобывающие предприятия функционируют как 
государственные унитарные предприятия, а их структурным 
подразделениям (шахтам) предоставляются урезанные права, 
они не имеют значимых хозяйственных отношений, нуждают-
ся в согласовании интересов между собой и комплекса в це-
лом. 

При проектировании организационно-экономического 
механизма управления капитализацией необходимо учитывать 
тип их интеграции. В современных условиях хозяйствования 
государственные угледобывающие предприятия относятся к 
горизонтальному типу объединения. Самостоятельные госу-
дарственные шахты, которые приватизируются финансово-
промышленными группами, имеют наиболее тесные связи с 
потребителями угольной продукции, интересы таких предпри-
ятий имеют более тесные связи с энергетическими и металлур-
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гическими структурами, формируют дивизиональную струк-
туру управления. Такие угледобывающие комплексы относят-
ся к вертикальному типу интеграции. Развитие интегрирован-
ных структур в угольной промышленности создает условия 
для упрощенного перелива капитала, новейших технологий, 
квалифицированных кадров. Новой интегрированной формой 
выступают угледобывающие кластеры, которые, являясь меж-
отраслевыми объединениями, усиливают взаимозависимость 
отраслей, входящих в кластер, что происходит благодаря бы-
строму распространению специфических технологий, инфор-
мации, маркетинга, логистики, профессиональных навыков. 

Следует заметить, что приватизация отдельных шахт или 
угледобывающих комплексов будет целесообразной на усло-
виях привлечения средств от приватизации в бюджет страны и 
их направления на развитие государственного сектора уголь-
ной промышленности Украины. 

Поэтому в настоящее время для государства ставится за-
дача максимизации стоимости шахт, а следовательно, повы-
шения их капитализации путем осуществления в относительно 
короткие сроки. Рациональный подход к управлению капита-
лизацией со стороны государства повлечет позитивный ком-
мерческий и социальный эффекты. При этом для государства 
коммерческий эффект будет заключаться в повышении инве-
стиционной привлекательности шахт в будущем путем осуще-
ствления крупномасштабных инвестиционных проектов, по-
вышении кредитного рейтинга предприятий, увеличении тем-
пов их развития. Источником социального эффекта станет по-
вышение квалификации персонала, рост оплаты труда, предос-
тавление дополнительных социальных льгот, увеличение со-
циальной стабильности в шахтерских городах. 

Однако перед приватизацией угледобывающих предпри-
ятий встает проблема начальной их капитализации, осуществ-
ление которой возможно за счет государственных средств. Со-
временные методы повышения капитализации направлены на 
разработку следующих мероприятий [21, с.118]: определение 
фактической стоимости угледобывающих предприятий; разра-
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ботка программы внутренних и внешних изменений; разработ-
ка программы реинжиниринга развития предприятия. Капита-
лизация активов угледобывающих предприятий является зало-
гом модернизации угольной отрасли. В то же время значи-
мость капитализации угольной отрасли проявляется в контек-
сте укрепления финансовой системы государства (банков, 
фондового рынка). Проблема повышения капитализации 
угольных активов включает также новое качество глобального 
экономического роста, а именно переход экономики к сетевой 
и кластерной организации производства. При этом следует от-
метить, что капитализация угольной промышленности связана 
с внутренним механизмом капитализации страны. Российский 
ученый Т.А. Малова делает акцент на том, что капитализация 
базовых секторов экономики России (ресурсодобывающие 
компании, производственные, транспортные и другие пред-
приятия) является приоритетом внутреннего капитала страны, 
который требует государственного регулирования [22, с. 141]. 
Из этого можно сделать вывод, что капитализация активов уг-
ледобывающих предприятий Украины также должна быть 
прерогативой внутреннего капитала страны. 

Следует отметить, что приватизация отдельных шахт 
или угледобывающих комплексов будет целесообразной при 
условии привлечения средств от приватизации на развитие го-
сударственного сектора угольной промышленности Украины. 
При этом необходимо отдавать предпочтение такой форме ка-
питализации, как модернизация всех  форм деятельности шахт. 
В качестве направлений модернизации необходимо выделить 
следующие: модернизация отношений собственности; органи-
зационно-правовой структуры; производственной базы; ком-
мерческой деятельности и др. 

Формирование организационно-экономического меха-
низма капитализации государственных угледобывающих 
предприятий на основе приватизации может осуществляться 
путем применения проектного подхода. Сущность проектного 
управления заключается в разработке проектов. Проектный 
подход к управлению капитализацией угледобывающих пред-

301 



приятий заключается в том, что государственные средства вы-
деляются под инвестиционные проекты на модернизацию дей-
ствующих предприятий и обеспечение занятости шахтерских 
городов. Однако в дальнейшем модернизируемые предприятия 
и вновь созданные рабочие места должны создавать прибыль, 
позволяющую осуществить возврат бюджетных средств. При 
этом проекты должны быть разработаны качественно, в нуж-
ном количестве и бюджетные деньги должны выделяться на 
конкурсной основе. 

Типичный проект в угольной промышленности пред-
ставляет собой план технической модернизации, в том числе 
приобретение и закупку новых основных производственных 
фондов, материалов. Проектный подход предполагается ис-
пользовать и при таких формах модернизации, как реструкту-
ризация шахт, изменение системы управления. По результатам 
конкурсного отбора проектов определяется инвестор. Каждый 
проект при изменении формы собственности должен учиты-
вать требования государственного и трудового коллектива 
предприятия. 

Современный институциональный подход к формирова-
нию минимального уровня капитализации шахт, учитывая их 
убыточность и дотационность, предполагается проводить в 
ряд этапов. На первом этапе происходит повышение стоимо-
сти активов за счет существующих экономических инструмен-
тов и технологий, без изменения его технологической базы. 
Бюджетные средства выделяются для обеспечения нулевого 
или неотрицательного уровня капитализации, который позво-
лит осуществить приватизацию. 

На втором этапе предполагается изменение формы соб-
ственности и организационно-правовой формы управления. На 
этом этапе должно произойти получение добавленной стоимо-
сти в результате внедрения крупных инвестиционных проек-
тов. Полученные финансовые средства в дальнейшем  будут 
конвертироваться в инвестиции. Это может происходить по-
средством фондового рынка, механизма частно-государ-
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ственного партнерства и фондов прямых инвестиций, а также 
существенного роста капитализации. 

На третьем этапе часть полученных инвестиций может 
направляться в крупные инвестиционные проекты, связанные 
с коренной технической модернизацией угледобывающих 
предприятий, созданием угледобывающих кластеров. 

При использовании проектного подхода предполагается, 
что объем бюджетных средств, необходимых для реализации 
программ капитализации угледобывающих предприятий, мо-
жет существенно уменьшаться за счет реализации более каче-
ственных проектов и обучения людей стандартным управлен-
ческим решениям. Так, например, уже при реализации первого 
этапа должен быть выработан проектный стандарт для сбора, 
анализа, переформатирования малых и средних проектов, при-
влечения бюджетных инвестиций и подготовки управленче-
ских кадров. Такие инвестиционные проекты можно осущест-
влять на основе тесных взаимоотношений угледобывающих 
предприятий с проектно-инструкторскими, проектными ин-
ститутами отрасли и  другими ведомствами. Разработка проек-
тов должна осуществляться на долгосрочной основе, то есть на 
всех этапах реализации проекта. Поэтому долгосрочные со-
глашения должны быть как с поставщиками материально-
технических ресурсов, так и потребителями угольной продук-
ции. 

Цель проектов капитализируемых угледобывающих 
предприятий заключается в количественном расширении 
предприятия, модернизации или создании новых производст-
венных фондов, и в конечном итоге это должно привести к 
увеличению стоимости и капитализации. Осуществляются та-
кие проекты в определенных рамках контроля: внешний кон-
троль над качеством приобретаемого оборудования, ценами 
закупки и монтажа; использованием бюджетных средств, так 
как убыточные предприятия, получив деньги на долговремен-
ный проект, могут их потратить на текущие проблемы. 

Повышение капитализации и осуществление модерниза-
ции могут быть проведены на основе метода внутреннего 
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предпринимательства угледобывающего предприятия. Сущ-
ность его в том, что по соглашению с собственником (в дан-
ном случае с государством) разрабатывается механизм предос-
тавления инициативным группам на предприятии условных 
прав собственности на проблемные активы, а также происхо-
дит инвестиционная поддержка с целью повышения эффек-
тивности использования этих активов. 

С целью привлечения внешних инвестиций государст-
венные угледобывающие предприятия должны разрабатывать 
бизнес-планы для осуществления мероприятий по модерниза-
ции. Такой подход следует применять и для получения бюд-
жетных средств. 

Формирование организационно-экономического меха-
низма управления капитализацией должно базироваться на 
ситуационном и стратегическом управлении. При этом рыча-
гом стратегического управления является разработка про-
граммы капитализации. Ситуационное управление призвано 
выявлять сдерживающие моменты в повышении капитализа-
ции. 

Концептуальная схема предполагаемого организацион-
но-экономического механизма управления капитализацией уг-
ледобывающих предприятий приведена на рис. 2. 

Из схемы можно сделать вывод о сущности организаци-
онно-экономического механизма управления капитализацией 
как совокупности методов, подходов, инструментов, которые 
субъект управления должен целенаправленно направить на 
объект управления для достижения целей и экономических 
результатов капитализации. Формирование организационно-
экономического механизма происходит с использованием та-
ких принципов управления, как научность, комплексность, 
системность, эффективность, а также с применением общих 
методов управления (экономических, организационных, пра-
вовых, административных) и специфических методов, связан-
ных с использованием угольного капитала. К управлению ка-
питализацией угледобывающих предприятий предлагается  
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Рис. 2. Проектируемый механизм управления  
капитализацией угледобывающего предприятия 
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применять такие подходы, как ресурсный, процессный, про-
ектный, бизнес-планирование, административно-распоря-
дительный. Содержание организационно-экономического ме-
ханизма зависит от формы собственности и формы капитали-
зации. Кроме того, организационно-экономический механизм 
управления капитализацией должен учитывать внутреннюю и 
внешнюю сферу и рычаги государственного регулирования. 
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К.В. Чередниченко  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО  

СЕКТОРА 

В современных экономических исследованиях социальной 
сфере уделяется все большее внимание. Это объясняется проис-
ходящими экономическими преобразованиями, связанными с 
процессами трансформации социальной сферы в рыночный сектор 
экономики, сопровождающимися экономической либерализа-
цией деятельности ее отраслей. Кризисные явления и проблемы 
повышения конкурентоспособности экономики оказывают 
давление на бюджеты государственных расходов, что приво-
дит к сокращению средств, выделяемых на социальную сферу. 
Доля финансирования отраслей социальной сферы государ-
ством снижается, отличается нестабильностью и отстает от раз-
витых стран, ликвидированы налоговые льготы. Особенно это 
проявляется в отрасли культуры – ее доля в общих расходах гос-
бюджета в настоящее время составляет не более 0,5 % [1]. 

 
 К.В. Чередниченко, 2014 
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Экономическое реформирование отрасли стимулировало 
развитие рыночных отношений, сопровождающееся внедрени-
ем новых технологий производства и распределения культур-
ных продуктов, формирования механизмов партнерства орга-
низаций культуры с государственными органами власти и биз-
нес-сектором. 

Рыночная ситуация требует изменения методологических 
основ исследования экономического развития организаций со-
циально-культурного сектора (СКС), поскольку существую-
щие подходы не отражают особенностей условий и современно-
го состояния экономики отрасли. Не учитывается дифферен-
циация культурных продуктов, развитие новых форм сотруд-
ничества, объективный процесс фрагментации отрасли. 

Таким образом, актуальность настоящего исследования 
вытекает из необходимости решения таких важнейших эконо-
мических, организационных и социальных задач в процессе 
формирования системы управления социально-культурным 
сектором, как формирование моделей трехстороннего парт-
нерства, научное обоснование государственной культурной 
политики, определяющей результативность преобразований в 
жизни общества, сущность и действенность социально-
экономического регулирования, формирование рационального 
механизма управления объектами культуры на базе развития 
их предпринимательской деятельности. 

Целью статьи является исследование моделей взаимо-
действия власти, бизнеса и общества при решении поблеем 
социально-культурного сектора Украины.  

Выработка методологических подходов к исследованию 
и разработке стратегий взаимоотношений позволяет провести 
прикладные исследования для организаций социально-
культурного сектора. Одной из проблем исследования моделей 
партнерских взаимоотношений организаций культуры являет-
ся определение особенностей отношений и их развитие. 

Для бизнес-организаций обеспечение удовлетворенности 
покупателей является главной целью маркетинга. Все парт-
нерские отношения формируются для реализации этой цели. 
Особенность экономики организаций культуры, заключаю-
щаяся в сохранении бюджетного финансирования, обусловила 
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и особенность целей формирования отношений – сохранение 
бюджетных источников финансирования и поиск внебюджет-
ных. 

Для социально-культурного сектора приоритетными яв-
ляются источники финансирования. Соответственно основной 
тип отношений –  не взаимодействие с потребителями и орга-
низационные взаимодействия, а партнерство типа “организа-
ции культуры – инвесторы” для решения собственных целей 
финансирования. 

Уменьшающаяся динамика доли финансирования регио-
нальных организаций социально-культурного сектора в общих 
расходах бюджета позволяет сделать вывод, что практика 
фандрайзинга, как поиска внебюджетных источников средств 
с целью необходимости привлечения дополнительных ресур-
сов, в настоящее время играет определяющую роль. Такие от-
ношения строятся на долгосрочной основе, по технологии 
“инвесторы - организации культуры”. 

Новые экономические условия развития организаций 
СКС обусловили дифференциацию взаимоотношений и разви-
тие новых подходов – от однонаправленных отношений к 
взаимоотношениям типа “выигрыш-выигрыш” на основе об-
мена ценностями (см. рисунок) [2]. 
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Рисунок. Подходы к построению отношений 
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В данном случае направления маркетинга взаимоотно-
шений для реализации стратегии устойчивого развития – соз-
дание устойчивых конкурентных преимуществ, для стратегии 
выживания – создание и сохранение устойчивых инвестиций. 
В обоих случаях рассматриваются два стратегических направ-
ления: 

формирование совокупности ключевых партнеров, с ко-
торыми организация СКС будет работать, или портфель отно-
шений; 

формирование портфеля взаимодействий. 
Для определения сущности партнерских отношений в 

современных экономических условиях предлагается ресурсная 
концепция стратегического управления. В рамках этой кон-
цепции партнерские взаимоотношения рассматриваются как 
стратегические активы организаций. Ресурсная концепция 
стратегического управления изменила взгляд на сущность об-
мена взаимоотношениями, которую стали рассматривать как 
способность и готовность партнеров инвестировать в совмест-
ную деятельность. Определение видов инвестиций в рамках 
партнерских взаимоотношений, называемых “специфическими 
инвестициями”, является важной методологической пробле-
мой формирования стратегии взаимоотношений. 

В теории маркетинга взаимоотношений отсутствует еди-
ный подход к структурированию специфических инвестиций. 
Одни авторы к специфическим инвестициям относят матери-
альные и нематериальные активы, другие – физические объек-
ты, третьи – знания [1, 2, 6]. 

Стратегические направления обусловили необходимость 
формулирования стратегических задач маркетинга взаимоот-
ношений для организаций культуры. 

В рамках формирования портфеля ключевых партнеров: 
определение видов потенциальных партнеров, имеющих 

возможность инвестировать в организации культуры, и фор-
мирование портфеля потенциальных партнеров; 
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формирование банка ключевых партнеров, имеющих 
возможность и желание инвестировать в организации культу-
ры. 

В рамках формирования портфеля взаимодействий: 
сформировать банк необходимых для развития специфи-

ческих инвестиций; 
сформировать пакет взаимовыгодных предложений для 

партнеров. 
Для решения прикладных проблем выбора стратегиче-

ских направлений при формировании стратегий маркетинга 
взаимоотношений необходимо провести классификацию от-
ношений для организаций культуры в новых экономических 
условиях. Отношения классифицированы на два типа: в зави-
симости от мотивов – на деловые и благотворительные, в за-
висимости от получаемой выгоды – на коммерческие и без-
возмездные. Выявленные виды отношений организаций СКС 
классифицированы по двум типам: деловые и благотворитель-
ные. 

Данная классификация позволяет провести систематиза-
цию потенциальных партнеров организаций СКС по типам 
взаимоотношений и предложить модель портфеля потенци-
альных партнеров организаций культуры (табл. 1). 

Обе стороны, вовлеченные во взаимоотношения, делают 
инвестиции в их развитие и поддержание. Поэтому определе-
ние видов специфических инвестиций в рамках партнерских 
взаимоотношений является важной методической проблемой 
формирования стратегии взаимоотношений. 

На основе предложенного методического подхода с по-
мощью матричного метода можно разработать адаптирован-
ный к организациям культуры портфель ключевых партнеров 
(табл. 2). 

Данный анализ позволяет определить состав специфиче-
ских инвестиций организаций культуры в форме следующих 
ресурсов: финансовые; материальные; трудовые; интеллекту-
альные; информационные; административные. 
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Таблица 1 

Портфель потенциальных партнеров организаций культуры 

Группы 
партнеров 

Типы партнерства 
Рыночное Ресурсное 

Потребители 
Конечные Индивиды, семьи, группы 

потребителей 
Группы потреби-
телей 

Корпоративные Работники Бизнес-
организации 

Институциона-
льные 

Образовательные учрежде-
ния, общественные органи-
зации 

Образовательные 
учреждения, 
общественные ор-
ганизации 

 Покупатели 
Государствен-
ные 
структуры 

Муниципальные органы 
власти, органы внутренних 
дел, региональные военко-
маты 

Муниципальные 
органы власти 

Корпоративные Бизнес-организации Бизнес-
организации 

 Посредники 
Каналы 
распределения 

Бизнес-организации в сфере 
досуга и развлечения,  
туризма, организации куль-
туры 

Бизнес-
организации в 
сфере  досуга и 
развлечения,  
туризма, органи-
зации культуры 

Каналы 
продвижения 

СМИ СМИ 

 Конкуренты 
Рыночные Организации социально- 

культурной сферы, досуго-
во-развлекательные, СМИ 

- 

Ресурсные - Организации: 
СКС, в сфере до-
суга и развлече-
ния, ЖКХ 

Источник: составлено на основании работ [4,7]. 
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Таблица 2 

Портфель ключевых партнеров организаций культуры 
Типы взаимо-

отношений Партнеры 
Деловые коммерческие 

Транзакционные Покупатели: местные органы власти; образовательные 
учреждения; крупные и средние компании 
Потребители: конечные потребители; работники ком-
паний 
Каналы распределения: туристические компании; орга-
низации культуры; организации досуга; физкультурно-
оздоровительные организации 
Каналы продвижения: СМИ 

Проектные Бизнес-организации; организации инфраструктуры 
рынка культурных услуг  

Спонсорство Крупные компании 
Членские взносы Клубы потребителей; профессиональные ассоциации 

Деловые безвозмездные 
Фандрайзинг Государственные и региональные структуры 
Гранты Крупные компании, фонды, государственные структу-

ры 
Патронаж Крупные компании, государственные и общественные 

деятели, международные ассоциации 
Волонтерство Конечные потребители 

Благотворительные безвозмездные 
Пожертвования Конечные потребители; население; общественные ор-

ганизации 
Меценатство Бизнесмены; государственные и общественные деяте-

ли; общественные организации 
Источник: составлено на основании работ [4,5,6]. 
 
В рамках реализации второй стратегической задачи – 

формирования портфеля взаимодействий – необходимо на ос-
нове банка необходимых для развития организаций культуры 
специфических инвестиций сформировать предложения для 
каждого из партнеров. 

Эмпирические исследования портфеля взаимодействий 
направлены на определение типов взаимоотношений и видов 
инвестиций. Их результатом должны быть модели, позволяю-
щие совместить эти задачи. На основе проведенных исследо-
ваний может быть предложена модель портфеля взаимодей-
ствий организаций культуры по структуре партнерства и спе-
цифическим инвестициям (табл. 3). 
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Таблица 3 

Портфель взаимодействий организаций культуры  
по структуре партнерства и специфическим инвестициям 

Типы взаимоотношений Виды инвестиций 
Взаимоотношения с конечными, 
институциональными и корпора-
тивными потребителями 

интеллектуальные, финансовые, 
материальные, трудовые 

Взаимоотношения с бизнесом материальные, финансовые 
Стратегические альянсы с отрас-
левыми конкурентами и конкуре-
нтами на рынке досуговых услуг 

материальные, финансовые 

Взаимоотношения с обществен-
ными организациями 

финансовые, информационные 

Взаимоотношения с государ-
ственными структурами 

финансовые, административные 
ресурсы 

Взаимоотношения с заинтересо-
ванными сторонами 

информационные, трудовые 

Источник: составлено на основании работ [4, 6, 7]. 
 
Анализ экономики отрасли культуры как социально-

экономической системы в условиях новой экономики показал 
ее особенность, заключающуюся в следующем: для организа-
ций СКС характерна не только ограниченность ресурсов, но и 
ограниченность потребностей потребителей, что обусловлива-
ет применение концепции мериторных благ и государственно-
го регулирования в форме культурной политики и финансовой 
поддержки на только государственных, но и частных произво-
дителей культурных продуктов [1];  

характерна низкая распределительная эффективность, 
заключающаяся в том, что при распределении потребителями 
ограниченных ресурсов на услуги социально-культурной сфе-
ры они делают ценностный выбор в пользу образования и 
здравоохранения, о чем свидетельствует низкая доля культур-
ных услуг в общем объеме платных услуг в отраслях СКС. Эти 
факторы снижают уровень спроса на культурные продукты и 
делают необходимым государственное регулирование в форме 
культурной политики и финансовой поддержки; 
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культурные блага в основной своей массе являются ча-
стными благами, производимыми в частном и государствен-
ном секторе в силу наличия внешних социальных эффектов. 
Потребители культурных продуктов дифференцированы и 
систематизированы на пользователей и покупателей в форме 
государства и бизнеса.  

Социально-культурный сектор переживает современный 
этап реформирования, который заключается в: децентрализа-
ции и либерализации отрасли, обусловивших процессы разго-
сударствления организаций СКС, включающих передачу прав 
регулирования и ответственности за финансирование на мест-
ные уровни; изменении полномочий и ответственности мест-
ных органов власти по формированию региональной и осуще-
ствлению государственной культурной политики через фор-
мирование муниципальных заказов, собственности и финанси-
рования организаций культуры, рациональное формирование 
структуры сети организаций культуры; реструктуризации фи-
нансирования с передачей большей ответственности на регио-
нальные и местные бюджеты; трансформации культуры в до-
суговую сферу;  структурных изменениях в отрасли, заклю-
чающихся в развитии новых видов производителей культур-
ных продуктов; трансформации статуса организаций культуры 
из пассивных получателей бюджетных средств в основное 
звено хозяйствования отрасли культуры; изменении концеп-
ции управления организациями культуры от затратного к 
управлению по результатам. 

В условиях конкуренции на развивающихся рынках 
культурных услуг для обеспечения конкурентоспособности и 
развития организаций СКС основное значение отводится ин-
струментам построения стратегических моделей партнерских 
отношений. Механизмы координации в новых экономических 
условиях проявились в двух видах – в изменении организаци-
онных форм предприятий, в форме управления взаимоотноше-
ниями и маркетинга взаимоотношений. 
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КРУПНОГО И МАЛОГО БИЗНЕСА 

Кризисные явления, которые присутствуют в экономиче-
ской и политической жизни страны, вызывают необходимость 
выбора направления развития и принятия решений на всех  
 

© К.Ю. Егиазарова, 2014  

 317 

http://www.donetskstat.gov.ua/
http://www.cpolicy.ru/


уровнях жизнедеятельности государства. В настоящее время в 
Украине существует реальная угроза утраты достигнутого 
уровня экономического развития, массового банкротства 
предприятий, сворачивания деятельности малого бизнеса, пре-
кращения процессов инвестирования и, как следствие, ухуд-
шения социальных показателей и снижения реального уровня 
жизни людей. В этих условиях актуальной задачей становится 
укрепление институциональной структуры общества, способ-
ной содействовать преодолению указанных негативных тен-
денций и процессов, осуществлять необходимые экономиче-
ские реформы.  

Одним из важнейших институтов является институт до-
верия. Именно поддержка уровня доверия в сфере производ-
ства (к производителям,  партнерам по бизнесу,  работникам,  
поставщикам и потребителям) способствует более быстрой 
адаптации экономики к новым требованиям. Поддержание 
уровня доверия в социальной и экономической сферах служит 
залогом того, что общество и экономика преодолеют сложно-
сти текущего периода с минимальными потерями.  

Следует отметить, что измерение уровня доверия пред-
ставляет определенную  сложность с экономической точки 
зрения, так как данный институт не имеет четко выраженных 
количественных характеристик, позволяющих дать ему оценку 
и проанализировать динамику в стоимостных или натураль-
ных измерителях. Доверие представляет скорее субъективное 
отношение различных людей к событиям, фактам, лицам, 
структурам, отражающее индивидуальные особенности миро-
восприятия, ожидания и определенные стереотипы мышления. 
Поэтому исследованием доверия занимаются главным образом 
социологи (в том числе представители экономической социо-
логии), философы, психологи. В связи с этим актуальным и 
необходимым представляется решение проблемы поиска эко-
номических измерителей доверия в сфере производства для 
того, чтобы этот общественный институт превратился в эко-
номический ресурс, используемый в практической деятельно-
сти хозяйствующих субъектов. Кооперация, представляя собой 
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процесс длительного взаимовыгодного сотрудничества, объек-
тивно служит основой укрепления уровня доверия между ее 
участниками. Кооперация крупного и малого бизнеса является 
важнейшим направлением стабилизации экономики и укреп-
ления рыночных позиций ее участников. Поэтому представля-
ется целесообразным возможность  стоимостного измерения 
уровня доверия рассмотреть на основе процессов кооперации 
малого и крупного бизнеса. 

Многие известные ученые уделяют внимание доверию 
как необходимому условию успешного развития общества, 
потребности каждого индивида, фактору совершения сделок и 
торговли. К ним относятся А.Смит, Ф.Маршалл, Дж.М.Кейнс, 
А.Г. Маслоу, Я. Корнаи и др. Так, А. Смит связывает доверие с 
добродетелью и добродетельными поступками, служащими 
основанием для доверия и расположения [1]. По мнению 
А. Маршалла, «факторы, нарушающие ровный ход механизма 
конкуренции экономики, коренятся в сфере коммерческих и 
психологических явлений… «пирамидизирование»  кредита и 
увеличение издержек могут вызвать напряженные условия и 
понижение нормы прибыли, но как только доверие восстанав-
ливается, кризис отступает» [2].  

Наиболее яркими представителями среди отечественных 
и зарубежных исследователей, занимающихся изучением до-
верия как важнейшего общественного института, являются 
Т.И. Артемова, В.М. Геец, А.А. Грищенко, Б.З. Мильнер, 
Ф. Фукуяма, О.Л. Яременко и др. Материалы международной 
научной конференции «Институт доверия в экономике и об-
ществе» содержат трактовки В.М. Гейца и А.А. Грищенко, ко-
торые характеризуют доверие как одну из составляющих со-
циального капитала. Российские ученые Ю.В. Латов, 
В.О. Давиденко, Г.Ф. Ромашкина изучили доверие в рамках 
совместного российско-японского проекта «Сравнительные 
исследования доверия в разных странах в период глобализа-
ции», что позволило им сделать вывод о принципиальных от-
личиях межличностного институционального доверия в раз-
ных странах, поскольку оно зависит от различных факторов.  
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Представляет интерес мнение О.Л. Яременко, который выде-
ляет внешнее и внутренне доверие, характеризуя внутреннее 
доверие как «своеобразную иммунную силу» социального ор-
ганизма, обеспечивающую значительную экономию трансак-
ционных издержек. В.В. Дементьев, анализируя зависимость 
уровня доверия от механизма получения прибыли, пришел к 
выводу, что из существующих пяти видов в Украине домини-
рует именно пятый, который заключается в том, что  происхо-
дит искусственное занижение затрат, завышение цен, сниже-
ние выплат государству из прибыли. Этот механизм реализу-
ется с помощью возможности крупного бизнеса замораживать 
цены на уголь, снижать цены на железнодорожные перевозки 
для их предприятий. Такая ситуация не способна повысить 
уровень доверия в обществе и экономике. И.Й. Малый обра-
щает внимание на то, что имеет место определенная эрозия 
доверия в системе: «государство – фирмы – домашние хозяй-
ства».  По мнению Т.И. Артемовой, «экономика доверия» 
должна сменить существующие типы экономических систем, и 
именно экономика доверия органически и гармонично объе-
динит частные и общественные интересы, будет способство-
вать реализации творческого потенциала человека, коллекти-
ва, общества [3]. Ф. Фукуяма рассматривает общественный 
капитал как «материализованное доверие» [4]. 

Несмотря на то что проблема доверия является объектом 
изучения большого числа ученых, практически отсутствуют 
подходы к поиску стоимостного эквивалента доверия в сфере 
экономических отношений, и в первую очередь в области про-
изводства. В связи с этим представляется целесообразным 
изучение возможностей поиска стоимостных эквивалентов до-
верия в  процессах кооперации крупного и малого бизнеса. 
Это направление исследования представляет научно-
практический интерес, так как позволяет более полно и все-
сторонне осуществить разработку концепции кооперации 
крупного и малого бизнеса в Украине.  
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Целью статьи является выявление возможных подходов к 
стоимостной оценке доверия в процессе кооперации крупного 
и малого бизнеса.  

В советской экономической литературе часто встреча-
лось понятие «устойчивых пассивов» как постоянной мини-
мальной кредиторской задолженности, находящейся в распо-
ряжении предприятия в течение определенного времени. Оп-
ределения «устойчивых пассивов», имеющиеся в различных 
источниках, главным образом сводились  к тому, что это обо-
ротные средства, не принадлежащие предприятию, но посто-
янно находящиеся в его пользовании, в его хозяйственном 
обороте и потому приравненные к собственным средствам 
[5, 6, 7]. 

Сегодня некоторые ученые также уделяют внимание 
«устойчивым пассивам»,  характеризуя их как «минимальную 
величину краткосрочных обязательств (т.е. кредиторской за-
долженности в широком смысле) по данным текущего учета, 
постоянно присутствующую в составе источников и потому по 
своей экономической сути теоретически приравниваемую к 
капиталу собственников. Если представить себе некий обоб-
щенный пассивный счет, в кредите которого учитывается вся 
кредиторская задолженность, а в дебете отражается ее пога-
шение, то величина устойчивых пассивов будет равна мини-
муму из кредитовых сальдо этого счета, рассчитываемых еже-
дневно. В советское время к группе устойчивых пассивов от-
носили ряд статей (например, «покупатели и заказчики», «за-
долженность по заработной плате» и др.), по каждой из кото-
рых финансовым планом предусматривался норматив, кото-
рый и учитывался при расчете величины устойчивых пасси-
вов. В частности, задолженность по заработной плате в соста-
ве устойчивых пассивов учитывалась в размере задолженности 
за вторую половину месяца. В советском учете показатель ус-
тойчивых пассивов использовался в практике нормирования 
собственных оборотных средств – централизованно устанав-
ливались нормативы по отдельным видам оборотных активов, 
в покрытие которых принимались и устойчивые пассивы.… В 
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настоящее время категория устойчивых пассивов не применя-
ется» [8]. 

Как следует из приведенных выше трактовок, понятие 
«устойчивые пассивы» использовалось в советской практике 
хозяйствования для целей финансового планирования, чтобы в 
полной мере отразить все имеющиеся у предприятия источни-
ки собственных и приравненных к ним средств для финанси-
рования плановых расходов. Изменение условий хозяйствова-
ния и переход к рыночным отношениям привели к тому, что 
многие термины и процедуры, используемые в плановой эко-
номике, утратили свою актуальность. Однако такие явления, 
как использование в хозяйственном обороте предприятия не 
принадлежащих ему средств, продолжают иметь место. Более 
того, каждое предприятие, которому удается привлечь в свой 
оборот такие средства на бесплатной основе и пользоваться 
ими в течение какого-то времени, оценивает такие действия 
как позитивные для себя и для своего финансового положения.  

В чем заключается позитивный характер использования 
временно находящихся в обороте не принадлежащих предпри-
ятию средств? В случае привлечения дополнительных ресурсы 
в виде кредитов возникает ряд процедур (по оформлению кре-
дитов, предоставлению необходимых документов, гарантий 
возврата) и расходов (по обслуживанию кредита и уплате бан-
ковских процентов). Когда предприятие привлекает ресурсы в 
виде финансовой помощи, то это также связано с определен-
ными процедурами (заключением договора, установлением в 
нем определенных обязательств), ограничениями и контролем 
в соответствии с требованиями налогового законодательства. 
Так, в Налоговом кодексе Украины понятие «возвратная фи-
нансовая помощь» трактуется как сумма средств, поступившая 
налогоплательщику в пользование по договору, не предусмат-
ривающему начисление процентов или предоставление других 
видов компенсаций в виде платы за пользование такими сред-
ствами, и обязательная к возврату. До 2015 г. порядок налого-
обложения возвратной финансовой помощи, полученной от 
плательщика налога на прибыль на общих основаниях, заклю-

 322 



чается в том, что сумма полученной возвратной финансовой 
помощи ни в доходы, ни в расходы не включается. Однако не-
обходимо начисление так называемых «условных процентов». 
Порядок их начисления содержится в Налоговом кодексе Ук-
раины, согласно которому они начисляются на сумму, остав-
шуюся не возвращенной заемщиком на конец отчетного пе-
риода, в размере учетной ставки Национального банка Украи-
ны за каждый день использования возвратной финансовой по-
мощи. Для чего сумму невозвращенной финансовой помощи 
нужно  умножить на величину учетной ставки НБУ, затем ум-
ножить на количество дней пользования возвратной финансо-
вой помощью и разделить на 365 или 366 (количество дней в 
году). Если величина учетной ставки НБУ в отчетном периоде 
меняется, то условные проценты необходимо рассчитать от-
дельно по каждому периоду, в котором ставка была дейст-
вующей, а затем полученные суммы сложить. Если в роли 
займодателя выступает физическое лицо,  то при возврате фи-
нансовой помощи заемщик (юридическое лицо) должен отра-
зить эти суммы в Налоговом расчете сумм дохода, начислен-
ного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков, и сумм 
удержанного с них налога (ф. № 1ДФ) с признаком дохода 
«153», при этом в графах 4а и 4 ставится прочерк.  

С 01.01.2015 г. раздел III НКУ не будет содержать спе-
циальные нормы относительно налогообложения возвратной 
финансовой помощи, подобных правилам, действовавшим ра-
нее. При этом при определении безвозвратной финансовой 
помощи (п.14.1.257 ст.14 НКУ) исключены условные процен-
ты, начисляемые на сумму безвозвратной финансовой помо-
щи. По правилам бухгалтерского учета возвратная финансовая 
помощь не влияет на финансовый результат. Возвратная фи-
нансовая помощь, получаемая после 01.01.2015 г., не будет 
влиять на объект налогообложения. Следует учитывать, что 
возвратная финансовая помощь, полученная от нерезидента, 
рассматривается как сумма долгового обязательства и может 
приводить к необходимости применения правила «тонкой ка-
питализации». 
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В НКУ с 01.01.2015 г. появится правило так называемой 
«тонкой капитализации» (п.140.2 ст.140 НКУ). Это означает, 
что налогоплательщик, у которого сумма долговых обяза-
тельств перед связанными лицами-нерезидентами превышает 
сумму собственного капитала более чем в 3,5 раза (для финан-
совых учреждений и компаний, занимающихся исключительно 
лизинговой деятельностью, – более чем в 10 раз), увеличивает 
финансовый результат до налогообложения на сумму превы-
шения начисленных в бухгалтерском учете процентов по кре-
дитам, займам и другим долговым обязательствам над 50 про-
центами суммы финансового результата до налогообложения, 
финансовых расходов и суммы амортизационных отчислений 
по данным финансовой отчетности отчетного налогового пе-
риода, в котором осуществляется начисление таких процентов. 
Сумма долговых обязательств и собственного капитала для 
этих целей определяется как среднее арифметическое значе-
ний долговых обязательств и собственного капитала на начало 
и конец отчетного налогового периода с учетом процентов, 
определенных в п. 140.3.  

Как видно из положений действующего налогового за-
конодательства, любое оформление возвратной или безвоз-
вратной финансовой помощи имеет либо финансовые, либо 
юридические, либо административные следствия для предпри-
ятия, что создает дополнительные трудности в работе пред-
приятий, отвлекает время и ресурсы. 

В случае использования не принадлежащих предпри-
ятию средств путем отсрочки уплаты по обязательствам до-
полнительные расходы, процедуры, контроль и ограничения 
не возникают. В связи с этим достаточно широкий круг пред-
приятий активно пользуются средствами, временно находя-
щимися в их распоряжении в течение некоторого периода. Ос-
новными преимуществами использования предприятиями та-
ких средств являются: 

1) отсутствие юридических последствий; 
2) отсутствие финансовой нагрузки, связанной с уплатой 

процентов за пользование банковскими кредитами; 
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3) пользование фактически бесплатными дополнитель-
ными денежными средствами в собственных целях; 

4) нет необходимости ведения дополнительного бухгал-
терского и налогового учета и составления отчетности об ис-
пользовании заемных средств; 

5) возможность получения дополнительной прибыли от 
ускорения оборачиваемости оборотных активов, поскольку за 
счет этих средств приобретается дополнительное сырье, това-
ры, на этой основе реализуется продукция и формируется фи-
нансовый результат. 

Как видно из приведенного перечня преимуществ, все 
они в той или иной степени связаны с возможностью эконо-
мии трансакционных издержек.  

Следует отметить, что многие партнеры предприятий 
принимают меры по недопущению ситуации, когда деньги за 
оказанные ими услуги, поставленную продукцию или выпол-
ненные работы своевременно не перечисляются на их счета. 
Особенно следят за недопущением нарушения платежной дис-
циплины крупные предприятия, имеющие в штате не только 
работников учета, но и юридические службы. Нередки случаи, 
когда в адрес недобросовестного покупателя (заказчика) на-
правляются письма, предлагается встретиться в судебных ин-
станциях, оплатить причиненные убытки, пеню, штрафы со-
гласно условиям договора.  

Несколько иная ситуация складывается при взаимоот-
ношениях крупных и малых предприятий. Как правило, малые 
предприятия де-факто соглашаются с порядком расчетов, ко-
торый устанавливается в ходе выполнения договоров поставки 
продукции, оказания услуг или выполнения работ. Этому есть 
ряд объяснений субъективного характера.  

Во-первых, малые предприятия более зависимы от дея-
тельности крупного, нежели наоборот. Если малое предпри-
ятие выступает поставщиком продукции (работ, услуг), то оно 
заинтересовано в сохранении такого клиента, как крупное 
предприятие. Постоянный характер кооперационных взаимо-
отношений выступает гарантией успешного развития малого 
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предприятия. Поэтому многие малые предприятия соглашают-
ся на отсрочку платежей в свой адрес.  

Во-вторых, опасение малого предприятия потерять вы-
годного покупателя преобладает над желанием компенсиро-
вать текущие финансовые потери. 

В-третьих, обращения в суд связаны с отвлечением от 
основной деятельности, с дополнительными расходами, с при-
влечением юристов, которых, как правило, нет в штате малого 
предприятия.  

Практика хозяйствования подтверждает, что основной 
причиной из трех вышеназванных является желание малого 
предприятия иметь постоянные, стабильные договорные от-
ношения с крупным клиентом, который в конечном итоге все 
же оплачивает поставленные товары, оказанные услуги и вы-
полненные работы. Следовательно, перспектива стабильного и 
длительного по времени получения доходов оказывается более 
весомым аргументом по сравнению с желанием оперативного 
получения оплаты от покупателя. Обращает на себя внимание 
и то, что руководство малого предприятия уверено в том, что 
оплата рано или поздно будет произведена, таким образом, 
уверенность минимизирует риски неплатежей, неудобства и 
потери. Совершенно очевидно, что имеет место своеобразное 
проявление феномена доверия как особой институциональной 
составляющей рыночной экономики. 

Доверие малого предприятия по отношению к крупному 
в данном случае проявляется в том, что малое предприятие 
уверено в следующем: 

в продолжительном характере договорных взаимоотно-
шений; 

в платежеспособности крупного предприятия; 
в том, что оплата будет произведена; 
в том, что благодаря наличию в роли покупателя крупно-

го предприятия имеются благоприятные перспективы для ста-
бильного развития. 

Таким образом, категория доверия как институциональ-
ной составляющей экономических отношений, которая в 
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принципе трудно поддается стоимостной оценке, приобретает 
в данном случае четкие характеристики, связанные с установ-
лением длительных хозяйственных связей между малым и 
крупным предприятием и характером расчетов между ними. 
Особенностью этих характеристик является то, что они высту-
пают в денежном выражении, в форме задолженности, т.е. 
средств, находящихся в течение определенного времени в рас-
поряжении предприятия (крупного), но не принадлежащих 
ему. 

Новое содержание «устойчивых пассивов» в современ-
ных условиях делает возможным возврат этого термина в 
практику хозяйствования. В первую очередь это явление и 
этот термин характерны для крупных предприятий, имеющих 
длительные договорные отношения с малым бизнесом, то есть 
при осуществлении кооперации крупного и малого бизнеса. 
Удобство использования этого термина связано также с тем, 
что нет необходимости в многословной формулировке, напри-
мер «краткосрочная кредиторская задолженность за товары, 
работы, услуги», а также с тем, что многим практикующим 
бухгалтерам и финансистам этот термин знаком. 

Таким образом, каждое крупное предприятие имеет воз-
можность оценить степень доверия к себе со стороны малого 
предприятия-участника кооперационных отношений путем 
определения сумм находящейся в его распоряжении кредитор-
ской задолженности (или «устойчивых пассивов») и потенци-
альной экономии трансакционных издержек. Каждое малое 
предприятие имеет возможность оценить стоимость оказывае-
мого им доверия не только с помощью суммы дебиторской 
задолженности за товары, работы, услуги, но также и с помо-
щью объемов доходов и прибыли, получаемой в результате 
длительных договорных кооперационных отношений с круп-
ных предприятием, оценкой стабильности собственного эко-
номического положения и потенциальных перспектив разви-
тия. 

Следовательно, все критерии оценки доверия в процессе 
кооперационных взаимодействий крупного и малого бизнеса 
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представляется целесообразным разделить на две группы. К 
первой относятся те, которые возможно представить в денеж-
ном выражении, ко второй – неденежные критерии (табл. 1). 

Следует обратить внимание на то, что существование ус-
тойчивых пассивов и их свойство служить мерилом доверия, 
которое складывается между крупным и малым бизнесом как 
участниками процессов кооперации, имеет ряд негативных 
последствий для деятельности малых предприятий. К ним от-
носятся замедление оборачиваемости, риск обесценивания по-
лученных с опозданием доходов в условиях инфляции. Что 
касается крупных предприятий, то негативные последствия 
для них в данной ситуации отсутствуют. 

Таблица 1  

Денежные и неденежные критерии оценки доверия  
в процессе кооперации крупного и малого бизнеса 

Денежные критерии  
(для крупного бизнеса) 

Неденежные критерии  
(для малого бизнеса) 

Сумма устойчивых пассивов 
Экономия трансакционных издержек 
Прибыль от ускорения оборачиваемости 
оборотных средств 

Стабильность развития 
Возможность длительного сотрудни-
чества с крупным предприятием 

Очевидно, что как со стороны малого, так и со стороны 
крупного предприятия необходимо осуществлять такие дейст-
вия, которые позволили бы минимизировать негативные по-
следствия и усилить положительные результаты такого фено-
мена, как доверие (табл. 2). 

Таблица 2 

Действия крупного и малого предприятия по усилению  
положительных и минимизации отрицательных последствий 

проявления доверия в процессе кооперации 
Действия крупного предприятия Действия малого предприятия 
Не злоупотреблять сроками задолженности Использовать возможности компенса-

ции потерь путем размещения депози-
тов в банковских учреждениях 

Заинтересовывать малое предприятие  
в продолжении сотрудничества путем про-
дления действия заключенных договоров  и 
расширения объемов кооперации 

Сохранять заинтересованность крупно-
го предприятия в сотрудничестве, по-
вышая качество работы и профессиона-
лизм 
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На основании изложенного выше следует вывод о своеоб-
разной дихотомии финансовых ресурсов, которые обслуживают 
процессы кооперации крупного и малого бизнеса. Их двойствен-
ный характер проявляется в том, что они формируются за счет 
денежных средств и за счет формирования определенных выгод 
для участников кооперации. Более наглядно это представлено на 
рисунке. 

Рисунок. Дихотомия финансовых ресурсов процесса 
кооперации малого и крупного бизнеса 

Условные обозначения: 
направления денежных средств  
направления получения выгод

Финансовые ресурсы процесса кооперации крупного и малого бизнеса 

Малого предприятия 

Своевременная 
оплата 

Не полученные 
своевременно 

средства  
за товары,  

работы, услуги 

Оплата за поставленную продукцию, выполненные работы, 
 оказанные услуги 

Полученная 
своевременно 

оплата 

Расширение кооперационных взаимодействий  
Ускорение развития малого бизнеса. 

Возобновление финансовых ресурсов процесса кооперации  
крупного и малого бизнеса 

Крупного предприятия 

Оплата 
 с отсрочкой, или 

«устойчивые 
пассивы» 
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Правильное использование двойственного характера фи-
нансовых ресурсов в процессе кооперации крупного и малого 
бизнеса позволит более полно учесть их в процессе планиро-
вания как совместных, так и индивидуальных перспектив раз-
вития участников кооперации.  

Выводы. Изложенный выше материал позволяет более 
полно подойти к формированию концепции кооперации круп-
ного и малого бизнеса. Представляется возможным сформули-
ровать вывод о том, что доверие может иметь обоснованную 
стоимостную оценку и выступать в денежном выражении. Для 
этого необходимо наличие определенных условий. Во-первых, 
речь идет о том, что одно предприятие доверяет партнеру по 
кооперации настолько, что «доверяет» на некоторое время ему 
свои средства. Это проявляется в том случае, когда партнер по 
кооперации осуществляет оплату за товары (работы, услуги) с 
некоторым опозданием, с отсрочкой. Во-вторых, длительный 
характер таких взаимоотношений возможен при длительном 
характере договорных отношений между двумя предприятия-
ми. В-третьих, длительные договорные отношения складыва-
ются чаще всего и логичнее всего на основании сложившихся 
длительных кооперационных взаимодействий. В-четвертых, 
одним из участников таких кооперационных взаимодействий 
должно быть малое предприятие, так как только у малого 
предприятия существуют причины, побуждающие его не тре-
бовать ускорения оплаты в пользу сохранения стабильных 
кооперационных связей. 

Представляется целесообразным предложить использо-
вать для оценки доверия малого предприятия по отношению к 
крупному в процессе кооперации термин «устойчивые пасси-
вы», наделив его новым содержанием, отражающим сумму 
добровольно предоставленных малым предприятием крупному 
для временного использования средств в форме кредиторской 
задолженности за товары, работы, услуги.  

Теоретическое развитие и практическое использование 
подходов, содержащихся в статье,  позволяют в перспективе 
облегчить построение взаимовыгодных отношений между 
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крупным и малым бизнесом в процессе кооперации, создать 
предпосылки для улучшения предпринимательского климата в 
стране на основе роста доверия и возможности его стоимост-
ного измерения. Таким образом, исследования в области поис-
ка стоимостных измерителей доверия являются перспектив-
ными и актуальными для отечественной науки и практики  
хозяйствования.   
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М.В. Бойченко 

УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМИ РИЗИКАМИ  
ЯК НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

Становище української економіки, складність, неста-
більність і динамічність зовнішнього середовища потребують 
від підприємства безперервного розвитку, реалізації свого по-
тенціалу шляхом застосування сучасних підходів до управлін-
ня, що відповідають сьогоднішнім умовам економіки та суспі-
льства. 

Одним із показників конкурентоспроможності господар-
ської системи є ефективність системи управління охороною 
праці. Завдання системи охорони праці на підприємстві не по-
винні обмежуватися навчанням і перевіркою дотримання пер-
соналом техніки безпеки, санітарно-гігієнічних умов праці, 
спрямованих на забезпечення необхідних умов праці в рамках 
законодавчих норм. Ефективним напрямком розвитку підпри-
ємства є трансформація системи охорони праці у систему без-
пеки праці, у якій акцентується увага на управлінні професій-
ними ризиками. 

Л. Басовський і В. Протасьєв стверджують, що «ефек-
тивність може забезпечуватися за рахунок управління всіма 
видами діяльності та функціонування організації як єдиного 
цілого, що складається з кількох процесів, а не тільки за ра-
хунок виробництва товарів, які пропонуються споживачеві» 
[1, с. 103]. На думку М. Грачова й А. Денисова, розробка нової 
структури управління охороною праці на основі управління 
професійними ризиками викликана необхідністю переходу від: 

системи реагування на події та матеріальної компенсації 
небезпечних подій до системи оцінки й управління ризиками, 
усунення причин виникнення несприятливих наслідків; 

системи покарань за невідповідність вимогам чинного 
законодавства до системи впровадження безпечних техноло-
гій, економічних стимулів забезпечення безпечних умов праці; 

© М.В. Бойченко, 2014 
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статусного облікового підходу до надання компенсацій 
працівникам до встановлення компенсацій, виходячи з реаль-
них умов праці на робочому місці [2, с. 69]. Відсутність  
системного підходу до вирішення проблем охорони праці,  
низький рівень інформаційного забезпечення не дозволяють 
здійснювати ефективне управління охороною праці та, як на-
слідок, формувати науково обґрунтоване планування заходів 
щодо забезпечення безпеки виробничого процесу [3], а отже, 
щодо управління професійними ризиками. 

С. Пушенко формулює концепцію управління професій-
ними ризиками в такий спосіб: «досягнення необхідного рівня 
виробничої безпеки працюючих можливе шляхом адаптації 
методології ризик-менеджменту до технологічних умов ви-
робництва й організації охорони праці підприємства для вияв-
лення видів ризиків, оцінки прийнятності та вироблення стра-
тегії управління ризиками з метою мінімізації їх негативних 
наслідків при заданих обмеженнях на витрачені ресурси» [4, 
c. 212]. Слід ураховувати, що в міжнародних нормах (зокрема, 
у європейському законодавстві) системи оцінки ризиків є ос-
новою управління бізнес-процесами. Так, оцінка професійних 
ризиків розглядається як початковий етап при визначенні під-
ходів до управління безпекою і захистом здоров'я працівників, 
а також побудови системи охорони праці на підприємстві. 

Сучасний підхід до організації робіт у сфері безпеки 
праці, який базується на міжнародному стандарті OHSAS 
18001:2007 [5; 6], більшою мірою спрямований на превентивні 
заходи, засновані на ідентифікації небезпек, фіксації їх власти-
востей, вимірі параметрів шкідливого впливу й оцінці профе-
сійних ризиків, пов'язаних із загрозою завдання шкоди здо-
ров'ю персоналу.  

Метою статті є обґрунтування напрямку управління 
професійними ризиками як фактора розвитку підприємства. 

При визначенні рівня ризиків для життя та здоров'я пра-
цівників, обумовлених трудовою діяльністю, МОП використо-
вує оцінки «неприпустимий», «задовільний», «припустимий», 
«незначний». І. Новак, Н. Котова констатують, що рівень  
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ризиків в Україні підвищений із неприпустимого до задовіль-
ного, тоді як у країнах Європи він відповідає рівню «припус-
тимий» [7], що обґрунтовує необхідність розвитку системи 
охорони праці на основі побудови ефективної системи управ-
ління професійними ризиками і забезпечення безпеки праці в 
Україні (рис. 1). 

 

 
 
 

 
 

Рис. 1. Напрями перетворень підходів до охорони праці 
в умовах ринкової економіки 

Таким чином, основними першорядними цілями системи 
забезпечення безпеки праці у сучасних умовах є: 

підвищення ефективності робіт з управління професій-
ною безпекою (акцент на забезпеченні безпеки); 

мінімізація потенційних небезпек − ризиків (зниження 
виробничого травматизму і професійної безпеки); 

поліпшення загальної результативності та підвищення 
економічної ефективності робіт з охорони праці; 

дотримання та виконання законодавчих і нормативних 
вимог щодо охорони праці; 

Система охорони праці Система забезпечення профе-
сійної безпеки 

Система реагування на 
події та матеріальної ком-
пенсації небезпечних по-
дій 

Система оцінки й управління 
ризиками, усунення причин 
виникнення несприятливих 
наслідків 

Система покарань за 
невідповідність вимогам 
чинного законодавства 

Система економічних стимулів 
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Перетворення 
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формування культури безпеки у системі соціальної від-
повідальності; 

реалізація міжнародних норм і правил. 
Досягнення цих цілей сприяє зростанню прибутку за ра-

хунок збільшення продуктивності праці та підвищенню прес-
тижу підприємства з боку  держави, інвесторів і партнерів.  

Вирішуючи завдання виробництва технічного, маркетин-
гового, технологічного і соціального характеру, керівництво 
підприємства може підвищити ефективність забезпечення 
професійної безпеки шляхом формування організаційної куль-
тури підприємства та культури безпеки працівників, яка  
сприяє вдосконаленню організації безпечної трудової діяльно-
сті на підприємстві. Необхідно враховувати, що проблеми без-
пеки праці входять у технологічний процес, тому без 
розв’язання питань технічного і технологічного характеру, мо-
дернізації виробництва їх вирішити дуже складно. Відомо, що 
власники підприємств не завжди вкладають гроші в неприбут-
кові напрями розвитку підприємств, однак законодавчі регла-
менти і суспільство вимагають акцентування уваги на забезпе-
ченні безпеки та гігієни праці, тому завданням науки і практи-
ки є координація зусиль щодо розробки ефективних механіз-
мів охорони праці на виробництві.  

Основними інструментами забезпечення безпеки є: на-
вчання працюючих безпеці праці, атестація робочих місць, за-
безпечення безпеки виробничих процесів, виробничого ус-
таткування, будинків і споруд; забезпечення персоналу засо-
бами індивідуального захисту від впливу шкідливих і небез-
печних факторів виробництва; організація лікувально-
профілактичного, санітарно-побутового обслуговування пер-
соналу; організація медичного обслуговування та створення 
необхідного рівня забезпечення ним працівників; приведення 
санітарно-гігієнічних норм у відповідність до вимог законо-
давства і нормативних документів; вживання заходів щодо 
стимулювання роботи із забезпечення безпеки праці та ін. 
Складові системи управління безпекою праці наведено на 
рис. 2.
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Серед важелів забезпечення безпеки праці результатив-
ним є використання методів стандартизації. Визнання України 
країною з ринковою економікою, орієнтованою у європей-
ський простір, визначає необхідність формування адекватних 
систем управління за міжнародними та європейськими стан-
дартами, зокрема з питань безпеки праці на підприємствах.  

Гармонізація найкращих світових практик, реалізованих 
в основі стандартів на системи управління, є, безумовно, пер-
спективним напрямом розвитку менеджменту з урахуванням 
специфіки діяльності, завдань і бізнес-процесів організацій. 

На основі джерела [8] автором удосконалено склад еле-
ментів забезпечення безпеки праці на підприємстві (див. 
таблицю). 

Таблиця 

Елементи забезпечення безпеки праці на підприємстві 
Елементи Зміст 

Керівництво Політика і цілі у сфері безпеки праці; відповідальність 
керівництва всіх рівнів, ініціатива керівництва  

Структурні 
елементи 

Інтегрована організація з охорони праці, управління 
безпекою праці та ризик-менеджменту; фахівці у сфері 
забезпечення безпеки праці; інформаційне забезпе-
чення 

Виробництво Виробничий контроль; вхідний контроль матеріалів і 
устаткування; контроль за технологічними процесами, 
нормативні документи (стандарти, мотивація персона-
лу, робочі інструкції, посадові інструкції) атестація 
робочих місць, аудити системи управління гігієною та 
безпекою праці 

Елементи 
процедур 

Управління змінами на підприємстві, забезпечення 
якості, роботи з підрядниками, надійність технічних 
 систем 

Елементи 
технології 

Інформація про процес виробництва; управління зміна-
ми в технології; аналіз ризиків і управління ризиками; 
план дії в надзвичайних ситуаціях 

Персонал Інформованість, конкретизація відповідальності у 
 посадових інструкціях, кваліфікаційні вимоги, навчан-
ня, підвищення кваліфікації, формування культури 
безпеки тощо 
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Питання стандартизації систем управління обговорю-
ються давно і мають свою еволюцію розвитку, особливо акту-
альними дані інструменти систематизації, універсалізації під-
ходів до управління є в умовах глобалізації. Міжнародні стан-
дарти на системи управління визнані у більшості розвинутих 
країн. Принципи та підходи, розкриті в даних документах, є 
результатом досягнень науки і практики, які регулярно пере-
глядаються, з урахуванням удосконалення наукової думки.  

Позитивний вплив на систему управління охороною 
праці впровадження вимог міжнародних стандартів визнаний 
владою, роботодавцями та працівниками в усьому світі. Мо-
дернізація системи управління охороною праці відповідно до 
вимог ДСТУ OHSAS 18001:2010, ДСТУ-П OHSAS 18002:2006 
[5, 6] потребує зміни підходів до організації системи управлін-
ня на підприємстві, а саме формування нормативно-правової 
бази таким чином, щоб система управління була підсистемою 
у системі управління виробництвом на підприємстві. 

Упорядкування організаційних методів охорони праці, 
здійснення їх економічного аналізу дозволяють вибрати най-
більш підходящі з них при створенні відповідної системи.  

Передумовою створення ефективної системи управління 
професійними ризиками на підприємстві є діагностичний етап, 
у якому аналізуються такі складові: 

соціальна – теоретична підготовка персоналу щодо без-
пеки праці на виробництві; 

техніко-технологічний рівень безпеки устаткування, ви-
робничих споруд, технологічного процесу; 

документальне забезпечення систем – наявність інструк-
цій, положень процедур з техніки безпеки й охорони праці. 

Серед важелів забезпечення безпеки праці результатив-
ним є використання методів стандартизації. Визнання України 
країною з ринковою економікою, орієнтованою у європейсь-
кий простір, визначає необхідність формування адекватних 
систем управління за міжнародними та європейськими стан-
дартами, зокрема з питань безпеки праці на підприємствах.  
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Гармонізація найкращих світових практик, реалізованих 
в основі стандартів на системи управління, є, безумовно, пер-
спективним напрямом розвитку менеджменту з урахуванням 
специфіки діяльності, завдань і бізнес-процесів організацій. 

Крім того, за рахунок створення системи відповідаль-
ності за професійні ризики на підприємстві стає можливим 
зниження витрат на управлінські рішення стосовно професій-
них ризиків і підвищення якості системи управління профе-
сійними ризиками. 

Висновки. Управління професійними ризиками є ефек-
тивним напрямом забезпечення розвитку підприємства. Ви-
значено напрями перетворень підходів до охорони праці  в 
умовах ринкової економіки, у яких наведено роль професійних 
ризиків. Розроблено систему управління безпекою праці на 
підприємстві, у якій визначено принципи, суб’єкти та об’єкти 
управління, критерії, методи, заходи, інструменти та норми. 

Удосконалено елементи забезпечення безпеки праці на 
підставі використання міжнародних стандартів, в основі яких 
закладено фактор оптимізації професійних ризиків. Побудова 
системи забезпечення безпеки праці, зниження витрат на про-
фесійні ризики за рахунок зниження їх кількості, на підпри-
ємстві вивільняються додаткові кошти, які можливо направити 
на розвиток цільових напрямків функціонування. 
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ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЯ ДІЛОВИХ КОМУНІКАЦІЙ  
ЯК ШЛЯХ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  

ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

Реалізація економічної політики держави в ринковій 
економіці традиційно здійснюється виходячи з припущення 
про раціональність поведінки приватних економічних  
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суб’єктів. Передбачається, що держава, будучи позбавленою 
можливості прямого адміністративного впливу на дії підпри-
ємств, впливає на зміни основних макроекономічних парамет-
рів, що у свою чергу модифікує економічне середовище, яке є 
джерелом інформації для прийняття приватними суб’єктами 
управлінських рішень. Отже, саме раціональність цих 
суб’єктів є ключовою критичною точкою, від якої залежить 
ефективність реалізації цілей та завдань економічної політики 
держави. Важливість врахування цього чинника особливо да-
ється взнаки щодо реалізації стратегічно орієнтованих складо-
вих політики держави, серед яких, поза сумнівом, визначальна 
роль належить промисловій політиці. 

Отже, відновлення дієвості промислової політики в 
Україні, що набуває особливої актуальності у процесі підго-
товки до імплементації положень Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС і наступної реалізації позитивного потенціалу 
членства, передбачає включення до числа напрямів такої полі-
тики сприяння розвиткові раціональних, стратегічно орієнто-
ваних приватних економічних суб’єктів, які можуть стати на-
лежними реципієнтами сучасних інструментів промислової 
політики держави. 

Дієздатність приватних суб’єктів економічних стратегій 
має витікати з безпосередньої оцінки ними стану економічного 
середовища та прийняття на базі цієї оцінки оптимальних 
стратегічних і тактичних рішень. Між тим невпинне посилен-
ня потужності інформаційних потоків, яке супроводжується 
наростанням асиметричності доступу до інформації, вельми 
утруднює раціональні дії суб’єктів господарювання навіть у 
збалансованих економіках. Як доводить О.Носова, за умов 
асиметричності чи неповноти інформації поведінка економіч-
них суб’єктів не лише є обмежено раціональною, але й може 
набувати недобросовісного характеру [1, c. 18]. 

Американський дослідник, прибічник теорії “обмеженої 
раціональності”, Г. Саймон зазначає: “Здатність людського 
розуму формулювати та вирішувати складні проблеми навряд 
можна порівняти за рівнем з проблемами, вирішення яких не-
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обхідне для об’єктивно раціональної поведінки в реальному 
світі” [2, c. 71]. До концепції «обмеженої раціональності», за 
якої економічні суб’єкти є раціональними лише в міру своїх 
можливостей, схиляється також О.Вільямсон [3, с. 7].  

Важливою складовою сприяння раціональності економі-
чних суб’єктів є і раціональна поведінка уряду. Вона полягає в 
застосуванні ним прозорих, зрозумілих приватним суб'єктам 
заходів, які логічно випливають із ситуації, що склалася, і пе-
ребувають у руслі проголошуваної концепції економічної 
стратегії. Проте при прогнозуванні поведінки уряду варто 
здійснювати поправку на раціональність (адекватність) дій са-
мого уряду. На думку А.Олійника, нераціональність дій остан-
нього може бути викликана: нездатністю органів влади оволо-
діти «правилами гри», наданням пріоритету лише одній сфері 
цілей (наприклад, отримання електоральних переваг) або 
отриманням першості групових інтересів над загальнонаціона-
льними [4, c. 40]. Інституційна криза, у якій Україна перма-
нентно перебуває з 2005 р., поглиблює внутрішні суперечності 
дій держави у сфері економічної політики. 

Проблеми узгодження діяльності держави і бізнесу тор-
калися чимало українських та зарубіжних дослідників. Зокре-
ма, їхня увага концентрувалася на питаннях, пов’язаних з від-
стоюванням представниками бізнесу своїх інтересів при роз-
робці та провадженні державою регуляторної політики [5], з 
відносинами у сфері соціальної відповідальності бізнесу [6]. 
Автори доходять висновків про необхідність розбудови інсти-
туційних механізмів впливу бізнесу на державні рішення у 
сфері економічної політики [7] та про потребу поширення со-
ціальної активності підприємств [8]. Водночас поки що бракує 
інтегративного підходу, який дозволив би пов’язати у єдину 
систему стосунки між органами державної влади, представни-
ками бізнесу та складовими громадянського суспільства й по-
єднати їх із процедурами реалізації цілей і завдань економічної 
політики держави.  

Перехід від ідеології протистояння влади, громадянина і 
бізнесу до партнерських стосунків на основі взаємної вигоди 
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знімає, на думку Дж.Стігліца, низку обмежень щодо державної 
політики [9]. Аналізуючи пріоритетні напрямки соціально-
економічних трансформацій у країнах з перехідною економі-
кою, Дж.Стігліц ще наприкінці минулого століття наголошу-
вав: «У центрі уваги повинна бути не відмова від держави чи її 
ослаблення, а зміна курсу уряду, з установленням різноманіт-
них партнерських зв’язків між державним і приватним секто-
рами» [10, c. 11]. Залучення підприємців до прийняття еконо-
мічних рішень та вироблення державної економічної стратегії 
надає можливість реалізовувати найсприятливішу для розвит-
ку національного виробництва та бізнесу економічну політику. 
За формулюванням А.Вебера, «держава повинна сприяти ви-
правленню «провалів ринку», а приватний сектор та громадян-
ське суспільство повинні бути спроможні сприяти виправлен-
ню «провалів політики» [11, c. 113]. На необхідності та важли-
вості формування нових партнерських відносин держави, сус-
пільства і бізнесу наголошує й академік НАН України В.Геєць 
[12].  

Метою статті є дослідити основні сучасні тенденції ево-
люції взаємовідносин між державою і бізнесом в Україні та 
сформулювати пропозиції складових політики інституціаліза-
ції ділових комунікацій. 

Оптимізація процесів отримання та опрацювання ринко-
вої інформації і просування на цій основі до узгодження та 
консолідації інтересів різних ділових угруповань, приватних 
та загальнонаціональних інтересів традиційно реалізуються 
внаслідок формування відповідних інститутів. Посилення не-
визначеності дедалі відчутніше відбивається на вартості та 
якості процесів відтворення економічних суб’єктів у зв’язку зі 
зростанням їх трансакційних видатків на її подолання, а отже, 
зміцнює попит на інститути узгодження інтересів. За очевид-
ної неефективності офіційних інститутів у вирішенні завдань 
зниження трансакційних витрат закономірним є процес активі-
зації «неформальних» інститутів, серед яких найпростішими, а 
отже найжиттєздатнішими, є тіньова економіка та корупція. 
Пронизуючи практично усі сфери соціально-економічної сис-
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теми, вони фактично перебирають на себе частину функцій 
органів державного управління з координації групових інте-
ресів. Користуючись методологією, запропонованою Д. Нор-
том, можна стверджувати, що ці інститути виграють конкуре-
нцію з державою у виконанні функцій зниження трансакцій-
них витрат за рахунок своєї вищої ефективності. 

Альтернативою тінізаційно-корупційним механізмам є 
становлення системи прозорих недержавних інститутів на  
основі об’єднання підприємницьких спільнот, що сприяють 
оформленню корпоративних інтересів економічних суб’єктів, 
їхньому доведенню до органів, що приймають рішення, та за-
безпеченню зворотного зв’язку між об’єктами і суб’єктами 
державної економічної політики завдяки налагодженню сталих 
комунікацій. Такі громадські об’єднання дозволяють ввести у 
певні конструктивні рамки конфлікти, які неодмінно виника-
ють у взаємовідносинах суб’єктів підприємницької діяльності 
з органами державної влади, між собою чи із споживачами, 
працівниками тощо.  

Інституціалізація комунікації підприємницьких спільнот 
є взаємовигідним процесом. Як зазначають фахівці Світового 
банку, уряди, які прислуховуються до приватного сектору, 
більш здатні виробити працюючі реформи, а підприємці, які 
розуміють, чого уряд прагне досягти за допомогою реформ, 
скоріше їх приймуть та підтримають [13, с. 4]. Для економіч-
них суб’єктів корпоратизація їхнього інтересу – засіб підви-
щення його економічної сили, ступеня вираженості, кваліфіко-
ваності в оцінках та виборі пріоритетів, а отже, дієвості самих 
стратегій. У такий спосіб спрощується завдання і для держа-
ви  – відбувається агрегування об’єктів державної політики, 
форма вираження їх інтересів стає конструктивнішою та ква-
ліфікованішою, реакція на вплив – передбачуванішою. Поши-
рення серед дослідників набуває категорія «соціальний капі-
тал» – «сукупність діючих… норм (правил) та організацій, які 
дозволяють соціальним групам і суспільству в цілому органі-
зовувати своїх членів для вирішення спільних… завдань» [14, 
c. 69]. Використання терміна «капітал» показове, оскільки на-
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голошує на дієвій ролі комунікаційних інститутів у створенні 
нової вартості.  

На додачу прозора інституційна консолідація приватних 
суб’єктів посилює громадський попит на усталення норм їх 
поведінки, відтак – реформування правової сфери, яке легіти-
мізуватиме встановлені шляхом громадянських угод норми. 
Бізнес реально потребує діяльності держави як «арбітра», який 
модерує ліберальне економічне середовище з метою долання 
негативних екстерналій. 

На хвилі «деолігархізації» економіки досить часто луна-
ють думки щодо необхідності повного «відокремлення» 
суб’єктів приватних стратегій від держави та досягнення їх 
індиферентності щодо впливу на політику держави. Між тим 
досягнення цієї цілі непродуктивне, а за умов притаманних 
економіці України високого рівня невизначеності та інститу-
ційної нестабільності – й неможливе. Має бути поставлене за-
вдання встановлення сучасних демократичних форм співпраці 
держави та бізнесу як підґрунтя консолідації інтересів, запобі-
гання можливим конфліктам та формування системи зворот-
ного зв’язку щодо успішності політики держави. 

Формування мультиполярної політичної системи, яка ба-
зується на постійному балансуванні влади та опозиції, жорст-
кій політичній конкуренції, системі стримувань і противаг між 
гілками влади та коаліційних принципах формування виконав-
чої влади, що розпочалося внаслідок політичної кризи початку 
2014 р., суттєво знижує ефективність лобіювання корпоратив-
них інтересів на підґрунті непрозорих домовленостей, будь-
яких форм випробуваної раніше «приватизації влади». Забез-
печення ефективності взаємодії держави та приватних 
суб’єктів потребує ефективної інституціалізації комунікацій 
держави і бізнесу, за якої центральним посередником у їхній 
взаємодії стають громадські об’єднання – союзи і асоціації  
підприємців. Така інституціалізація створює підґрунтя для ве-
дення національного економічного діалогу, під яким ми розумі-
ємо процес стійкої взаємодії між суб’єктами владних повно-
важень, суб’єктами економічної діяльності та організаціями 
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громадянського суспільства небізнесового спрямування у про-
цесі розробки й ухвалення рішень соціально-економічної полі-
тики [15, c. 5].  

Нині в Україні вже наявні певні складові економічного 
діалогу, проте він досі не набув належного рівня та цілісності. 
Найрозвиненішою формою діалогових відносин економічних 
суб’єктів є соціальний діалог у рамках соціального партнерст-
ва, який здійснюється між Кабінетом Міністрів, Федерацією 
роботодавців, спільним представницьким органом професій-
них спілок України. Проте через недосконалість механізму со-
ціального діалогу й відсутність політичної волі сторін остан-
нього брати на себе широку відповідальність на сьогодні цей 
інструмент не можна вважати достатньо ефективним. З нашої 
точки зору, провідною причиною обмеження його дієвості є 
надмірне звуження предмета діалогу, який не виходить за 
рамки соціально-трудових відносин.  

Підвищення дієвості соціального діалогу можливе в разі 
охоплення ним більш широкого спектра питань, які стосують-
ся стратегічних орієнтирів розвитку вітчизняного бізнесу, зок-
рема цілей та аспектів промислової політики, усвідомлення 
тісного зв’язку цього розвитку з умовами і результатами тру-
дової діяльності його працівників, а відтак – долучення учас-
ників соціального діалогу до обстоювання спільних з бізнесом 
інтересів у діалозі з державою. Таким чином, відбуватиметься 
поступова еволюція від соціального до економічного діалогу, 
яка супроводжуватиметься розширенням кола учасників діа-
логу та охоплених ним питань.  

Показовою є розроблена Комітетом з корпоративної від-
повідальності Асоціації менеджерів Російської Федерації офі-
ційна позиція щодо інтересів бізнесу в діалозі та взаємодії з 
державою. Серед таких інтересів, на думку членів Асоціації: 

розвиток бізнесу згідно з довгостроковою стратегією ро-
звитку національної економіки; 

гарантування державою мінімізації ризиків підприємни-
цтва, в тому числі нефінансових; 
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удосконалення законодавчої бази ведення бізнесу та пе-
редбачуваність її змін; 

участь бізнесу в державній системі розвитку економіки 
та задоволення потреб суспільства на принципах «рівних мож-
ливостей і рівної відповідальності» без надмірного втручання 
держави в діяльність підприємницьких структур; 

розробка системи заходів щодо розвитку ринку праці, 
якості трудових ресурсів, подолання дефіциту робітничих кад-
рів; 

підвищення прозорості діяльності державних та місце-
вих органів управління щодо стимулювання бізнесу до участі в 
соціальних програмах, цільового використання коштів, які до-
бровільно спрямовуються бізнесом на розвиток суспільства; 

участь компаній та ділових об’єднань у розробці націо-
нальних стратегій за міжнародними зобов’язаннями держави в 
частинах щодо трудових відносин, здоров’я працівників, кор-
поративної соціальної відповідальності тощо [16, c. 8]. 

При достатній визначеності суб’єктів економічного діа-
логу з боку держави, якими є органи державної влади, забез-
печення репрезентативності суб’єктів з боку бізнесу досі за-
лишається проблемою. Незважаючи на активний розвиток 
громадських об’єднань підприємців в Україні, вони поки що 
не утворили мережі, необхідної для узгодження корпоратив-
них інтересів та формування відносин трипартизму й соціаль-
ного партнерства як підвалин громадянської злагоди у суспі-
льстві. Значна кількість громадських об’єднань підприємців є 
фактично елітарними угрупованнями, які вирішують вузько-
групові цілі, часто суто політичного характеру, та не створю-
ють належного загального середовища захисту інтересів підп-
риємництва (тобто інституційна за формою модель комуніка-
ції є олігархічною за суттю). Підприємства, які не увійшли до 
таких політико-економічних «холдингів», опиняються перед 
необхідністю протистояння політиці держави, і саме цьому 
завданню підпорядковано діяльність їхніх об’єднань.  

Інституціалізація партнерських стосунків влади та бізне-
су має відбуватися через діяльність Ради підприємців при Ка-
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бінеті Міністрів України, громадських рад при міністерствах і 
відомствах, організацію спільних представництв центральної 
влади та бізнес-асоціацій у регіонах України. При цьому взає-
модія недержавних інституцій з органами державної влади в 
центрі і на місцях повинна бути закріплена відповідними нор-
мативними актами та належним чином інституціалізована. 

Забезпечуючи постійний моніторинг державної політики 
з метою виявлення точок її неузгодженості із процесами еко-
номічного відтворення приватних суб’єктів, громадські 
об’єднання підприємців здійснюють «демонополізацію» про-
цесу прийняття рішень у сфері економічної політики. Спираю-
чись на зазначені об’єднання, органи влади матимуть змогу 
одержувати оперативну інформацію про стан національної 
економіки, її галузей і потреби приватних суб’єктів, делегува-
ти підприємницьким об’єднанням певні права на реалізацію 
заходів державної економічної політики, повноваження щодо 
економічної експертизи інвестиційних проектів, економіко-
правового аналізу проектів законів та постанов уряду, вияв-
лення проявів недобросовісної конкуренції, вироблення проек-
тів рішень органів влади з відповідних питань тощо. Це дозво-
лить не лише скоротити шлях, який проходять управлінські 
рішення у владній ієрархії, але й зменшити відповідні статті 
витрат державного бюджету. Продуктивним може бути пере-
хід до надання певної частини державної підтримки, зокрема 
малого підприємництва, інноваційного бізнесу тощо, через га-
лузеві та регіональні самоврядні асоціації. Останні можуть ві-
дігравати роль поручителів щодо своїх членів при отриманні 
кредитів, надавати підприємствам рекомендації, виступати 
суб’єктами сертифікації чи ліцензування. 

Отже, перед інституційною політикою держави у сфері 
забезпечення інституціалізації комунікацій держави та бізнесу 
стоять важливі завдання: 

відновити у повному обсязі діяльність громадських рад 
при міністерствах і відомствах, забезпечити прозорість їх фун-
кціонування, унормувати розширення повноважень; 

 348 



нормативно врегулювати вимоги до структури та статусу 
самоврядної організації, якій може бути делеговано виконання 
певних функцій галузевого регулювання, створити правову 
базу та розпочати процес такого делегування; 

сформувати дієвий механізм громадського контролю з 
боку об’єднань підприємців над розробкою, прийняттям та ви-
конанням рішень органів державної влади усіх рівнів, на сис-
тематичній основі залучати об’єднання підприємців до вироб-
лення рішень, які перебувають у рамках їхньої компетенції. 
При цьому перелік залучених об’єднань має бути якомога  
ширшим, а процес спільної роботи – відбуватись максимально 
відкрито;  

створити нормативно-правову базу для дії механізму ци-
вілізованого лобіювання бізнесом власних інтересів; 

підтримувати організаційними та інформаційними засо-
бами ведення громадськими об’єднаннями підприємців від-
критого суспільного діалогу з актуальних соціально-
економічних проблем, які потребують нагального розв’язання, 
та з приводу стратегії суспільного розвитку; 

запровадити податкові та інші стимули щодо діяльності з 
надання громадськими об’єднаннями підприємців ділових по-
слуг, стимулювати розширення асортименту таких послуг та 
кола їхніх споживачів. 

Формуванню цивілізованих механізмів впливу грома-
дянських інститутів на рішення уряду й узгодження інтересів 
сприятиме забезпечення кваліфікованості учасників громадян-
ського суспільства, які повинні вміти коректно оцінити перс-
пективи політики, що пропонується урядом, надати рекомен-
дації, які є об'єктивно прийнятними, враховують закономірно-
сті поточної макроекономічної ситуації і виражені в категорі-
ях, що відбивають обрану державою стратегію. Таким чином,  
складовою політики розвитку комунікаційних інститутів є 
удосконалення інструментів комунікації з широкими колами 
пересічних громадян, які уможливлять проведення спеціаль-
ної інформаційної політики, спрямованої на формування адек-
ватного бачення ситуації в економіці та перебігу реформ в 
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українському суспільстві, поширення правдивої інформації 
про події в Україні для світової спільноти.  Цьому сприяти-
муть: 

реалізація в різних цільових спільнотах спеціалізованих 
освітніх програм для підвищення обізнаності щодо закономір-
ностей функціонування економіки, становища в економіці 
України, суті економічних реформ; 

впровадження у ЗМІ широкої інформаційної кампанії 
щодо роз’яснення змісту реформ, орієнтованої на конкретні 
цільові групи бенефіціаріїв, розкриття потенційних переваг 
функціонування за нових умов для підприємств, які є потен-
ційно чи реально конкурентоспроможними; 

надання на урядовому рівні відвертого та неупереджено-
го прогнозу розвитку економічної ситуації в Україні, розкрит-
тя потенційних загроз збереження нереформованого стану для 
галузей та підприємств, які не в змозі, з тих чи інших причин, 
відповідати вимогам, що змінюватимуться; 

створення спеціалізованих інформаційних груп при про-
фільних міністерствах та відомствах для моніторингу та опра-
цювання інформаційних потоків у мережі Інтернет з метою 
оперативного інформування спільноти про дії влади, надання 
уточнень, роз’яснень чи спростувань; 

організація публічних дискусій за участю експертної 
спільноти та членів уряду для обговорення складових політики 
реформ. 

Перехід до повномасштабного соціально-економічного 
партнерства в реалізації завдань економічної стратегії держави 
є для України однією з визначальних передумов відновлення 
дієвості цієї стратегії. Це дозволить утворити підґрунтя для 
формування соціально орієнтованої ринкової економіки, у якій 
економічний розвиток має очевидний та прозорий соціальний 
ефект, а особисті господарські наміри кожного громадянина 
(підприємця чи найманого працівника) є односпрямованими із 
загальними процесами модернізації та зміцнення економіки і 
суспільства. За впровадження такої системи взаємозв’язків 
Україна матиме можливість послідовно реалізувати стратегію 
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модернізації реального сектору економіки, що надасть реальні 
шанси посісти гідне місце в глобальному поділі праці, досягти 
реальних успіхів у процесах європейської інтеграції, розпоча-
ти практичний рух шляхом до постіндустріального суспільст-
ва.  
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АНОТАЦІЇ 

Акімова О.В., Каменська О.О. Формалізація людського 
капіталу  промислового підприємства в умовах інноваційного 
розвитку. – С. 51. 

На основі узагальнення теоретичних і практичних 
підходів визначено сутність людського капіталу. Представлено 
процес створення вартості з нематеріальних активів в умовах 
інноваційного розвитку. Удосконалено методичний підхід до 
регулювання елементів людського капіталу в умовах 
інноваційного розвитку. Для цього сформована карта цілей 
людського капіталу промислового підприємства. Для правиль-
ного формулювання цілей людського капіталу необхідно мати 
чітке уявлення про види компетенцій, які сприяють виконан-
ню ключових внутрішніх бізнес-процесів підприємства.  

Ключові слова: інновації, нематеріальні активи, корпора-
тивна стратегія, людський капітал, індивідуальні показники 
ефективності, робітник, стратегічна відповідність, персонал, 
інноваційний розвиток.  

Бойченко М.В. Управління професійними ризиками як 
напрямок розвитку підприємства. – С. 332. 

Обґрунтовано, що управління професійними ризиками є 
ефективним напрямом забезпечення розвитку підприємства. 
Наведено напрямки перетворень підходів до охорони праці в 
умовах ринкової економіки, визначено основні цілі системи 
забезпечення безпеки праці у сучасних умовах: підвищення 
ефективності робіт з управління професійною безпекою; міні-
мізація потенційних небезпек − ризиків; поліпшення загальної 
результативності та підвищення економічної ефективності ро-
біт з охорони праці; дотримання та виконання законодавчих і 
нормативних вимог щодо охорони праці; формування культу-
ри безпеки у системі соціальної відповідальності; реалізація 
міжнародних норм і правил. 

Розроблено систему управління безпекою праці на під-
приємстві, у якій визначено принципи, суб’єкти та об’єкти 
управління, критерії, методи, заходи, інструменти і норми.  
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Ключові слова: система управління охороною праці, без-
пека праці, професійні ризики. 

 
Браславська О.В. Теоретичні аспекти управління 

потенціалом підприємства на системних засадах. – С. 234. 
Розглянуто теоретичні та методичні розробки з питань 

управління потенціалом підприємства на системних засадах. 
Уточнено сутність, визначено структуру системи управління 
потенціалом підприємства і наведено змістовні характеристи-
ки її елементів. 

Ключові слова: система, управління, потенціал підприєм-
ства, ефективність діяльності. 

 
Бриль І.В., Ревва А.М. Нематеріальні активи підпри-

ємства: сучасний стан, деякі підходи до оцінки. – С. 62. 
Розглянуто питання економічної сутності нематеріаль-

них активів, використання передових технологій та об’єктів 
права інтелектуальної власності, порівняльна динаміка показ-
ників інноваційної діяльності підприємств. Визначено сучасні 
підходи до оцінки нематеріальних активів на підприємстві. 
Розглянуто переваги й недоліки кожного з підходів до оцінки 
даного виду активів. 

Ключові слова: економічне управління, нематеріальні ак-
тиви, інноваційна активність, ефективне підприємство, визна-
чення вартості. 

 
Брюховецька Н.Ю., Чорна О.А., Богуцька О.А. Роз-

виток промислових підприємств та забезпечення їх капіталі-
зації з урахуванням інституціональних змін. – С. 19. 

Надано оцінку ефективності функціонування промисло-
вих підприємств в Україні. Розглянуто низку проблем, що 
обумовлюють негативні тенденції промислового виробництва 
в Україні. Виявлено інституціональні загрози функціонування 
підприємств промисловості. Визначено державні і суспільні 
бар'єри на шляху забезпечення капіталізації підприємств.  
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Обґрунтовано концептуальні положення розвитку і капіталіза-
ції підприємств з урахуванням інституціональних змін.  

Ключові слова: підприємства промисловості, капіталіза-
ція, розвиток підприємств,  інституціональні зміни, інституці-
ональне середовище, концепція управління. 

 
Брюховецький Я.С. Інтелектуальний капітал як важ-

ливий чинник підвищення конкурентоспроможності підпри-
ємств. – С. 219. 

Розглянуто теоретичні та практичні аспекти формування 
і реалізації інтелектуального капіталу. Розкрито роль інтелек-
туального капіталу в забезпеченні конкурентоспроможності 
вітчизняних підприємств на сучасному етапі економічного  
розвитку. Обґрунтовано пропозиції щодо більш повного вико-
ристання інтелектуального капіталу вітчизняними підприємст-
вами. 

Ключові слова: інтелектуальний капітал, інтелектуаліза-
ція праці, ліберальна економічна теорія, криза, конкуренто-
спроможність підприємства. 

 
Булєєв І.П. Удосконалення організаційно-правових форм 

підприємств металургійної промисловості. – С. 3. 
Виходячи із реальної ситуації в економіці України роз-

глянуто стан ГМК, для якого характерні: розрив технологічних 
ланцюгів; приватно-олігархічна форма власності; несприятли-
вість до інновацій; орієнтація на зовнішні ринки; відчуження 
працівників від власності та управління підприємствами; певні 
вади у відносинах із органами управління державного,  регіо-
нального та місцевого рівнів. Обґрунтовано пропозиції щодо 
вдосконалення організаційно-правових форм підприємств 
ГМК. 

Ключові слова: металургійні підприємства, власність, 
управління, підприємства повного циклу, міні-заводи. 
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Василенко Т.Д. Стратегічні напрями розвитку 
взаємодії влади, бізнесу та суспільства в галузях соціальної 
інфраструктури в індустріальних регіонах України. – С. 247. 

Pозглянуто стан та фінансування галузей соціальної 
інфраструктури в індустріальних регіонах України: Донецькій, 
Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській областях. 
Визначено проблеми цих галузей та шляхи їх вирішення через 
взаємодію влади, бізнесу та суспільства. 

Ключові слова: взаємодія, партнери, ресурси, співпраця, 
соціальна інфраструктура, механізм. 

 
Васильєва Н.Ф. Інноваційна політика Німеччини в 

контексті іі неоіндустріального розвитку: досвід для Укра-
їни. – С. 95. 

З метою удосконалювання підходів до формування нео-
індустріальної економіки України розглянуто досвід реалізації  
інноваційної політики Німеччини. У результаті дослідження 
визначено стан машинобудівної галузі Німеччини як матері-
ально-технічної основи неоіндустріальної економіки, основні 
інструменти реалізації інноваційної політики і ключові  
завдання зростання інноваційної активності промислових під-
приємств України. 

Ключові слова: інноваційна політика, Європейський Со-
юз,  конкурентоздатність, інноваційна активність, інновації, 
інструменти підтримки інноваційної  активності. 

 
Гусак А.С. Щодо страхування активів при 

упровадженні проектів у вугледобування в умовах концесії. – 
С. 264. 

Обґрунтовано питання страхового захисту активів, що 
залучаються до впровадження інвестиційних проектів у вугле-
видобутку, та визначено напрями формування страхового за-
хисту концесійних інвестиційних проектів в умовах співпраці 
на засадах державно-приватного партнерства. 

Ключові слова: страхування, вуглевидобування, 
інвестиційний проект, концесія, ризик. 
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Дорофєєва Г.А. Механізм управління організаційною по-
ведінкою співробітників підприємств. – С. 77. 

Розроблено каузальну модель формування організаційної 
поведінки співробітників, яка дозволяє ідентифікувати основні 
причинно-наслідкові фактори, що впливають на формування 
стійкої моделі поведінки співробітників і форми її реалізації в 
організаційній системі. Запропоновано склад мотиваційного 
механізму управління організаційною поведінкою персоналу, 
що складається з двох частин: мотиваційного механізму фор-
мування моделей організаційної поведінки та організаційного 
механізму управління поведінковими інтенціями. Механізм 
дозволить формувати на підприємствах стійкі позитивні пове-
дінкові моделі персоналу. 

Ключові слова: організаційна поведінка, управління пер-
соналом, мотивація, механізм, поведінкові інтенції. 

 
Драчук Ю.З., Кочешкова І.М., Трушкіна Н.В. Вугіль-

на промисловість: доцільність створення інституції іннова-
цій. – С. 38. 

Обґрунтовано доцільність створення на базі ДП «Науко-
во-технічний центр «Вуглеінновація» інституції інновацій, ме-
тою якої буде формування інституційного середовища, яке 
зв’яже всіх учасників інноваційного процесу при створенні 
галузевої інноваційної інфраструктури. Створення інституції 
інновацій дозволить збільшити економічну ефективність взає-
модії учасників інноваційного процесу в галузі, сформувати 
стратегічні перспективи  розвитку вугільних підприємств і 
всієї галузі в цілому, понизити рівень трансакційних витрат. 

Ключові слова: вугільна промисловість, інституціональне 
середовище, інституція інновацій, взаємодія учасників іннова-
ційного процесу. 

 
Єгіазарова К.Ю. Деякі підходи до оцінки довіри у процесі 

кооперації великого та малого бізнесу. – С. 317. 
Розглянуто підходи до визначення рівня довіри між ве-

ликим підприємством-замовником та малим підприємством-
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виконавцем у процесі кооперації. Довіра розглядається як впе-
вненість одної сторони в тому, що друга сторона виконує свої 
зобов’язання за договором. Сума, яка тимчасово знаходиться в 
розпорядженні великого підприємства до перерахування її ма-
лому підприємству, є своєрідним вартісним вимірювачем до-
віри малого підприємства відносно великого. Запропоновано 
повернутись до використання у практиці господарювання тер-
міна «стійкі пасиви» як вартісного вимірювача довіри.  

Ключові слова: довіра, великий бізнес, велике підприєм-
ство, малий бізнес, мале підприємство, кооперація великого та 
малого бізнесу, стійкі пасиви.  

Жаліло Я.А. Інституціалізація ділових комунікацій як 
шлях до підвищення ефективності економічної політики. – 
С. 340. 

Досліджено особливості інституційного узгодження ін-
тересів у сучасній ринковій економіці. Зроблено висновок про 
зростаючу важливість розвитку прозорих ділових комунікацій 
між суб’єктами господарювання та бізнесом і державою. До-
ведено, що невід’ємним напрямом економічної стратегії дер-
жави в Україні має стати сприяння розвиткові раціональних, 
стратегічно орієнтованих приватних економічних суб’єктів, 
які можуть стати належними реципієнтами сучасних інстру-
ментів промислової політики держави, що досягається шляхом 
інституціалізації їх комунікацій. 

Ключові слова: ефективність економічної політики, ко-
мунікаційні інститути, об’єднання підприємців, економічний 
діалог.  

Іваненко Л.В. Сутність людського капіталу підприєм-
ства. – С. 274. 

На основі систематизації існуючих трактувань конкрети-
зоване поняття «людський капітал підприємства». Виявлено 
диспропорції в динаміці продуктивності праці та реальної за-
робітної плати. Встановлено, що структура сукупних спожив-
чих витрат населення не сприяє розширеному відтворенню 
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людського капіталу в Україні. Обґрунтовано необхідність під-
вищення рівня інвестиційної активності підприємств щодо 
компенсації недостатніх можливостей розширеного відтво-
рення людського капіталу працівників. 

Ключові слова: людський капітал підприємства, інвести-
ції в людський капітал підприємства, заробітна плата, продук-
тивність праці у промисловості. 

Каменська О.О. Людський капітал та його роль у 
стратегічному розвитку промислового підприємства. – 
С. 107. 

Запропоновано реалізацію стратегії промислового під-
приємства здійснювати за допомогою збалансованої системи 
показників,  яка  виступає сполучною ланкою між формулю-
ванням стратегії і її втіленням у вигляді ефективного викорис-
тання складових людського капіталу. Збалансована система 
показників дозволяє виявити залежність між показниками ін-
дивідуальної оцінки працівників і комплексною системою по-
казників діяльності підприємства, виступаючи інструментом 
опису стратегічних цілей кожного аспекту діяльності підпри-
ємства.  

Ключові слова: стратегічний розвиток, людський капітал, 
збалансована система показників, працівник, стратегічні по-
казники, стратегічні цілі, промислове підприємство, стратегія.  

Матюшин О.В., Аборчі О.В. Концептуальні підходи до 
визначення специфіки національних банків розвитку. – С. 118. 

Узагальнено теоретичні підходи вітчизняних і зарубіж-
них дослідників до визначення специфіки національного банку 
розвитку. Це дозволило виділити загальні риси їх функціону-
вання, а також виявити сучасні тренди в дослідженнях з даної 
проблеми.  

Ключові слова: банк розвитку, цілі, функції, довгостро-
кове кредитування, економічна політика. 
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Рассуждай Е.Я. Концептуальні підходи до формування 
організаційно-економічного механізму управління капіталіза-
цією вугледобувних підприємств. – С. 288.  

Уточнено визначення організаційно-економічного меха-
нізму управління капіталізацією. Розкрито особливості управ-
ління капіталізацією вугледобувних підприємств. Запропоно-
вано узагальнену схему проектованих елементів організацій-
но-економічного процесу.  

Ключові слова: капіталізація, організаційно-економічний 
механізм, вуглевидобувні підприємства, приватизація, проект-
ний аналіз. 

 
Рассуждай Л.М., Горощенко В.В. Науково-методичні 

підходи до формування економічної доданої вартості в гірни-
чодобувному комплексі України. – С. 135. 

Визначено сутність категорії «економічна додана вар-
тість». Для забезпечення високоефективного відновлення ви-
робництва інноваційна модернізація має включати не лише 
масштабне перетворення техніки і технології виробництва, але 
й торкатися питань організації праці, підготовки і перепідгото-
вки кадрів, управління галуззю і передбачати компенсаційні 
механізми негативного впливу видобутку природних ресурсів 
на функціонування гірничодобувного комплексу. Визначено 
основні завдання модернізації гірничодобувної галузі. Обґрун-
товано принципи проведення комплексної модернізації.  

Ключові слова: економічна додана вартість, інвестиції, 
інновації, модернізація, гірничодобувний комплекс, економіч-
ні механізми, інституційне середовище, кластер. 

 
Следь О.М. Використання прибутку підприємства в 

умовах здійснення модернізації та оновлення виробництва. – 
С. 146. 

Досліджено підходи до формування та використання чи-
стого прибутку підприємств. Встановлено систему пропорцій 
поділу прибутку на частину, що капіталізується (кошти на ви-
робничий розвиток, формування резервного фонду), і частину, 
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що споживається (кошти на виплату дивідендів, матеріальне 
стимулювання персоналу і соціальний розвиток підприємства). 
Запропоновано метод визначення структури використання чи-
стого прибутку підприємства, що забезпечує приріст коштів, 
які спрямовуються на розвиток виробництва. 

Ключові слова: технічне оновлення виробництва, чистий 
прибуток, структура використання прибутку, капіталізація 
прибутку, споживання прибутку, розвиток виробництва.  

 
Солод М.А. Підвищення капіталізації та розвиток про-

мислових підприємств на основі адаптаційного підходу. – 
С. 157. 

Розглянуто можливості використання адаптаційного 
підходу до формування на промисловому підприємстві 
механізму протистояння кризовим явищам з метою 
підвищення його капіталізації і стійкості функціонування. По-
казано, що прискорення темпів змін у зовнішньому і 
внутрішньому середовищі привело до масштабного залучення 
промислового сектору України у процеси перетворень, які по-
требують розробки і реалізації нового інструментарію, адек-
ватного глобалізаційній і постіндустріальній парадигмі часу і 
викликам посткризового періоду.  

Ключові слова: промислові підприємства, криза, адапта-
ційний механізм, стратегії адаптації, капіталізація. 

 
Стариченко Л.Л., Фокіна І.В. Інституціоналізація рин-

кової інфраструктури вугільної галузі. – С. 168.  
Досліджено проблеми становлення ринкової інфраструк-

тури вугільної промисловості України, визначено тенденції 
розвитку її елементів, обґрунтовано пропозиції, спрямовані на 
інституційне забезпечення ефективного функціонування галу-
зі. 

Ключові слова: інституціоналізація, інституціональна ба-
за, ринкова інфраструктура, вугільна галузь. 
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Чередниченко К.В. Економічні моделі взаємодії 
організацій соціально-культурного сектору. – С. 308. 

Сформульовано моделі та основні принципи 
партнерської взаємодії і ринкових інструментів розвитку 
організацій соціально-культурного сектору. Розглянуто 
особливості та запропоновано практичні рекомендації щодо 
формування ринку послуг організацій культури. 

Ключові слова: соціально-культурна сфера, партнерство, 
інвестиції, послуга. 

 
Шемякіна Н.В. Фінансове забезпечення промислового 

розвитку України. – С. 190. 
Досліджено сучасний стан інвестиційного забезпечення 

промислового розвитку. Здійснено аналіз фінансового забез-
печення цього розвитку. Визначено фактори впливу на іннова-
ційний розвиток промисловості країни. Проведено аналіз  
існуючих проблем інноваційно-інвестиційного розвитку про-
мислових підприємств, визначено їх причини та наслідки. 

Ключові слова: промисловий розвиток, фінансове забез-
печення, джерела фінансування, промислове підприємство.  

 
Ярошевська О.В. Методи оцінки ліквідності, плато-

спроможності та фінансової стійкості підприємства. – 
С. 202. 

Розглянуто методи оцінки ліквідності, платоспроможно-
сті та фінансової стійкості підприємства. Для характеристики 
фінансової стійкості підприємства використовуєтся система 
абсолютних та відносних показників. Наведено фактори, які 
впливають на фінансовий стан підприємства, розвиток сучас-
них методів проведення фінансово-економічного аналізу, а 
також розробку шляхів покращення фінансового стану підпри-
ємства. 

Ключові слова: методи оцінки, ліквідність, платоспро-
можність, фінансова стійкість, система показників, шляхи по-
кращення. 
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АННОТАЦИИ 

Акимова Е.В., Каменская О.А. Формализация челове-
ческого капитала промышленного предприятия в условиях 
инновационного развития. – С. 51. 

На основе обобщения теоретических и практических 
подходов определена сущность человеческого капитала. Пред-
ставлен процесс создания стоимости из нематериальных акти-
вов в условиях инновационного развития. Усовершенствован 
методический подход к регулированию элементов человече-
ского капитала в условиях инновационного развития. Для это-
го сформирована карта целей человеческого капитала про-
мышленного предприятия. Для правильного формулирования 
целей человеческого капитала необходимо иметь четкое пред-
ставление о видах компетенций, которые содействуют выпол-
нению ключевых внутренних бизнес-процессов предприятия. 

Ключевые слова: инновации, нематериальные активы, 
корпоративная стратегия, человеческий капитал, индивиду-
альные показатели эффективности, рабочий, стратегическое 
соответствие, персонал, инновационное развитие.  

Бойченко М.В. Управление профессиональными риска-
ми как направление развития предприятия. – С. 332. 

Обосновано, что управление профессиональными риска-
ми является важным направлением обеспечения развития 
предприятия. Приведены направления преобразований подхо-
дов к охране труда в условиях рыночной экономики, опреде-
лены основные цели системы обеспечения безопасности труда 
в современных условиях: повышение эффективности работ по 
управлению профессиональной безопасностью; минимизация 
потенциальных опасностей – рисков; улучшение общей ре-
зультативности и повышение экономической эффективности 
работ по охране труда; соблюдение и выполнение законода-
тельных и нормативных требований по охране труда; форми-
рование культуры безопасности в системе социальной ответ-
ственности; реализация международных норм и правил. 
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Разработана система управления безопасностью труда на 
предприятии, в которой определены принципы, субъекты и 
объекты управления, критерии, методы, меры, инструменты и 
нормы.  

Ключевые слова: система управления охраной труда,  
безопасность труда, профессиональные риски. 

 
Браславская Е.В. Теоретические аспекты управления 

потенциалом предприятия на системных началах. – С. 234. 
Рассмотрены теоретические и методические разработки 

по вопросам управления потенциалом предприятия на систем-
ных началах. Уточнена сущность, определена структура сис-
темы управления потенциалом предприятия и приведены со-
держательные характеристики ее элементов. 

Ключевые слова: система, управление, потенциал пред-
приятия, эффективность деятельности. 

 
Брыль И.В., Ревва А.Н. Нематериальные активы пред-

приятия: современное состояние, некоторые подходы к оцен-
ке. – С. 62. 

Рассмотрены вопросы современного экономического со-
стояния нематериальных активов, использования передовых 
технологий и объектов права интеллектуальной собственно-
сти, сравнительная динамика показателей инновационной дея-
тельности предприятий. Определены современные подходы к 
оценке нематериальных активов на предприятии. Рассмотрены 
преимущества и недостатки каждого из подходов к оценке 
данного вида активов.  

Ключевые слова: экономическое управление, нематери-
альные активы, инновационная активность, эффективное 
предприятие, определение стоимости.  

 
Брюховецкая Н.Е., Черная А.А., Богуцкая О.А. Раз-

витие промышленных предприятий и обеспечение их капита-
лизации с учетом институциональных изменений. – С. 19. 
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Дана оценка эффективности функционирования про-
мышленных предприятий в Украине. Расмотрен ряд проблем, 
обусловливающих негативные тенденции промышленного 
производства в Украине. Выявлены институциональные угро-
зы функционирования предприятий промышленности. Опре-
делены государственные и общественные барьеры на пути 
обеспечения капитализации предприятий. Обоснованы кон-
цептуальные положения развития и капитализации предпри-
ятий с учетом институциональных изменений. 

Ключевые слова: предприятия промышленности, капита-
лизация, развитие предприятий, институциональные измене-
ния, институциональная среда, концепция управления. 

 
Брюховецкий Я.С. Интеллектуальный капитал как 

важный фактор повышения конкурентоспособности пред-
приятия. – С. 219. 

Рассмотрены теоретические и практические аспекты 
формирования и реализации интеллектуального капитала. Рас-
крыта роль интеллектуального капитала в обеспечении конку-
рентоспособности отечественных предприятий на современ-
ном этапе экономического развития. Обоснованы предложе-
ния по более полному использованию интеллектуального ка-
питала отечественными предприятиями. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, интеллек-
туализация труда, либеральная экономическая теория, кризис, 
конкурентоспособность предприятия. 

 
Булеев И.П. Совершенствование организационно-

правовых форм предприятий металлургической промышлен-
ности. – С. 3. 

Иходя из реальной ситуации в экономике Украины рас-
смотрено состояние ГМК, для которого характерны: разрыв 
технологических потоков; частно-олигархическая форма соб-
ственности; невосприимчивость к инновациям; ориентация на 
внешние рынки; отчуждение работников от собственности и 
управления предприятиями; определенные проблемы в отно-
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шениях с органами управления государственного, региональ-
ного и местного уровней. Обоснованы предложения по совер-
шенствованию организационно-правовых форм предприятий 
ГМК.  

Ключевые слова: металлургические предприятия, собст-
венность, управление, предприятия полного цикла, мини-
заводы. 

 
Василенко Т.Д. Стратегические направления развития 

взаимодействия власти, бизнеса и общества в отраслях 
социальной инфраструктуры в индустриальных регионах 
Украины.  – С. 247. 

Рассмотрены состояние и финансирование отраслей 
социальной инфраструктуры в индустриальных регионах 
Украины: Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, 
Луганской областях. Определены проблемы этих отраслей и 
пути их решения через взаимодействие власти, бизнеса и 
общества. 

Ключевые слова: взаимодействие, партнеры, ресурсы, 
сотрудничество, социальная инфраструктура, механизм. 

 
Васильева Н.Ф. Инновационная политика Германии 

в контексте ее неоиндустриального развития: опыт для  
Украины. – С. 95. 

С целью совершенствования подходов к формированию 
неоиндустриальной экономики Украины рассмотрен опыт ин-
новационной политики Германии. В результате исследования 
определено состояние машиностроительной отрасли Германии 
как материально-технической основы неоиндустриальной эко-
номики, основные инструменты реализации инновационной 
политики и ключевые задачи роста инновационной активности 
промышленных предприятий Украины. 

Ключевые слова: инновационная политика, Европейский 
Союз,  конкурентоспособность, инновационная активность, 
инновации, инструменты поддержки инновационной  активно-
сти.  
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Гусак А.С. К вопросу страхования активов при внедре-
нии проектов в угледобычу в условиях концессии. – С. 264. 

Обоснована необходимость страховой защиты активов, 
привлекаемых при внедрении инвестиционных проектов в уг-
ледобычу, и определены направления формирования страхо-
вой защиты концессионных инвестиционных проектов в усло-
виях сотрудничества на основе государственно-частного парт-
нерства. 

Ключевые слова: страхование, угледобыча, инвестици-
онный проект, концессия, риск. 

 
Дорофеева А.А. Механизм управления организационным 

поведением сотрудников предприятий. – С. 77. 
Разработана каузальная модель формирования организа-

ционного поведения сотрудника, которая позволяет иденти-
фицировать основные причинно-следственные факторы, ока-
зывающие влияние на формирование устойчивой модели по-
ведения сотрудников и формы ее реализации в организацион-
ной системе. Предложен состав мотивационного механизма 
управления организационным поведением персонала, состоя-
щего из двух частей: мотивационного механизма формирова-
ния моделей организационного поведения и организационного 
механизма управления поведенческими интенциями. Меха-
низм позволит формировать на предприятиях устойчивые по-
зитивные поведенческие модели персонала. 

Ключевые слова: организационное поведение, управле-
ние персоналом, мотивация, механизм, поведенческие интен-
ции. 

 
Драчук Ю.З., Кочешкова И.Н., Трушкина Н.В. 

Угольная промышленность: целесообразность создания  
институции инноваций. – С. 38. 

Обоснована целесообразность создания на базе ГП «На-
учно-технический центр «Углеинновация» институции инно-
ваций, целью которой будет формирование институциональ-
ной среды, которая свяжет всех участников инновационного 

 367 



процесса при создании отраслевой инновационной инфра-
структуры. Создание институции инноваций позволит увели-
чить экономическую эффективность взаимодействия участни-
ков инновационного процесса отрасли, сформировать страте-
гические перспективы развития угольных предприятий и всей 
отрасли в целом, снизить уровень трансакционных расходов. 

Ключевые слова: угольная промышленность, институ-
циональная среда, институция инноваций, взаимодействие 
участников инновационного процесса. 

Егиазарова К.Ю. Некоторые подходы к оценке доверия 
в процессе кооперации крупного и малого бизнеса. – С. 317. 

Рассмотрены подходы к оценке уровня доверия между 
крупным предприятием-заказчиком и малым предприятием-
исполнителем в процессе кооперации. Доверие рассматривает-
ся как уверенность одной стороны в том, что вторая сторона 
выполнит свои обязательства по договору. Сумма, которая 
временно находится в распоряжении крупного предприятия до 
ее перечисления малому предприятию, является своеобразным 
стоимостным измерителем доверия малого предприятия по 
отношению к крупному. Предложено вернуться в практике 
хозяйствования  к использованию термина «устойчивые пас-
сивы» в качестве  стоимостного измерителя доверия. 

Ключевые слова: доверие, крупный бизнес, крупное 
предприятие, малый бизнес, малое предприятие, кооперация 
крупного и малого бизнеса, устойчивые пассивы.  

Жалило Я.А. Институциализация деловых коммуника-
ций  как путь к повышению эффективности экономической 
политики. – С. 340. 

Исследованы особенности институционального согла-
сования интересов в современной рыночной экономике. Сде-
лан вывод о возрастающей важности развития прозрачных де-
ловых коммуникаций между субъектами хозяйствования и 
бизнесом и государством. Доказано, что неотъемлемым на-
правлением экономической стратегии государства в Украине 
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должно стать содействие развитию рациональных, стратегиче-
ски ориентированных частных экономических субъектов, ко-
торые могут стать надлежащими реципиентами современных 
инструментов промышленной политики государства, что до-
стигается путем институциализации их коммуникаций. 

Ключевые слова: эффективность экономической поли-
тики, коммуникационные институты, объединения предпри-
нимателей, экономический диалог.  

Иваненко Л.В. Сущность человеческого капитала 
предприятия. – С. 274. 

На основе систематизации существующих трактовок 
конкретизировано понятие «человеческий капитал предпри-
ятия». Выявлены диспропорции в динамике производительно-
сти труда и реальной заработной платы в промышленности в 
Украине. Указывается, что структура совокупных потреби-
тельских расходов населения не способствует расширенному 
воспроизводству человеческого капитала в Украине. Обосно-
вана необходимость повышения уровня инвестиционной ак-
тивности предприятий для компенсации недостаточных воз-
можностей расширенного воспроизводства человеческого ка-
питала. 

Ключевые слова: человеческий капитал предприятия, ин-
вестиции в человеческий капитал предприятия, заработная 
плата, производительность труда в промышленности. 

Каменская О.А. Человеческий капитал и его роль в 
стратегическом развитии промышленного предприятия. – 
С. 107. 

Предложено реализацию стратегии промышленного 
предприятия осуществлять с помощью сбалансированной сис-
темы показателей,  которая  выступает связующим звеном ме-
жду формулированием стратегии и ее воплощением в виде 
эффективного использования составляющих человеческого 
капитала. Сбалансированная система показателей позволяет 
выявить зависимость между показателями индивидуальной 
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оценки работников и комплексной системой показателей де-
ятельности предприятия, выступая инструментом описания 
стратегических целей каждого аспекта деятельности предпри-
ятия.  

Ключевые слова: стратегическое развитие, человеческий 
капитал, сбалансированная система показателей, работник, 
стратегические показатели, стратегические цели, промышлен-
ное предприятие, стратегия.  

Матюшин А.В., Аборчи А.В. Концептуальные подходы 
к определению специфики национальных банков развития. – 
С. 118. 

Обобщены теоретические подходы отечественных и за-
рубежных исследователей к определению специфики нацио-
нального банка развития. Это позволило выделить общие чер-
ты их функционирования, а также выявить современные трен-
ды в исследованиях по данной проблеме. 

Ключевые слова: банк развития, цели, функции, долго-
срочное кредитование, экономическая политика. 

Рассуждай Л.Н., Горощенко В.В. Научно-методические 
подходы к формированию экономической добавленной стои-
мости в горнодобывающем комплексе Украины. – С. 135. 

Определена сущность категории «экономическая добав-
ленная стоимость». Для обеспечения высокоэффективного об-
новления производства инновационная модернизация должна 
включать не только масштабное преобразование техники и 
технологии производства, но и касаться вопросов организации 
труда, подготовки и переподготовки кадров, управления от-
раслью и предусматривать компенсационные механизмы нега-
тивного влияния добычи природных ресурсов на функциони-
рование горнодобывающего комплекса. Определены основные 
задачи модернизации горнодобывающей отрасли. Обоснованы 
принципы проведения комплексной модернизации.  

Ключевые слова: экономическая добавленная стоимость, 
инвестиции, инновации, модернизация, горнодобывающий 
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комплекс, экономические механизмы, институциональная сре-
да, кластер. 

Рассуждай Э.Я. Концептуальные подходы к формирова-
нию организационно-экономического механизма управления 
капитализацией угледобывающих предприятий. – С. 288. 

Уточнено определение организационо-экономического 
механизма управления капитализацией. Раскрыты особенно-
сти управления капитализацией угледобывающих предпри-
ятий. Предложена обобщенная схема проектируемых элемен-
тов организационно-экономического процесса. 

Ключевые слова: капитализация, организационно-
экономический механизм, угледобывающие предприятия, 
приватизация, проектный анализ. 

 
Следь А.Н. Использование прибыли предприятия в усло-

виях осуществления модернизации и обновления производ- 
ства. – С. 146. 

Исследованы подходы для формирования и использова-
ния чистой прибыли предприятий. Установлена система про-
порций деления прибыли на часть, которая капитализируется 
(средства на производственное развитие, формирование ре-
зервного фонда), и часть, которая потребляется (средства на 
выплату дивидендов, материальное стимулирование персонала 
и социальное развитие предприятия). Предложен метод опре-
деления структуры использования чистой прибыли предпри-
ятия, обеспечивающий прирост средств, направляемых на раз-
витие производства.  

Ключевые слова: техническое обновление производства, 
чистая прибыль, структура использования прибыли, капитали-
зация прибыли, потребление прибыли, развитие производства.  

 
Солод М.А. Повышение капитализации и развитие про-

мышленных предприятий на основе адаптационного под- 
хода. – С. 157. 

Рассмотрены возможности использования адаптацион-
ного подхода к формированию на промышленном предпри-
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ятии механизма противостояния кризисным явлениям c целью 
повышения его капитализации и устойчивости функциониро-
вания. Показано, что ускорение темпов изменений во внешней 
и внутренней среде привело к масштабному вовлечению про-
мышленного сектора Украины в процесс преобразований, тре-
бующих разработки и реализации нового инструментария, 
адекватного глобализационной и постиндустриальной пара-
дигме времени и вызовам посткризисного периода.  

Ключевые слова: промышленные предприятия, кризис, 
адаптационный механизм, стратегии адаптации, капитализа-
ция. 

Стариченко Л.Л., Фокина И.В. Институционализация 
рыночной инфраструктуры угольной отрасли. – С. 169. 

Исследованы проблемы становления рыночной инфра-
структуры угольной промышленности Украины, определены 
тенденции развития ее элементов, обоснованы предложения, 
направленные на институциональное обеспечение эффектив-
ного функционирования отрасли. 

Ключевые слова: институционализация, институцио-
нальная база, рыночная инфраструктура, угольная отрасль.  

Чередниченко К.В. Экономические модели взаимодей-
ствия организаций социально-культурного сектора. – С. 308. 

Сформулированы модели и основные принципы парт-
нерского взаимодействия и рыночных инструментов развития 
организаций социально-культурного сектора. Рассмотрены 
особенности и предложены практические рекомендации по 
формированию рынка услуг организаций культуры. 

Ключевые слова: социально-культурная сфера, партнер-
ство, инвестиции, услуга.  

Шемякина Н.В. Финансовое обеспечение промышленно-
го развития Украины. – С. 190. 

Исследовано современное состояние инвестиционного 
обеспечения промышленного развития. Проведен анализ фи-
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нансового обеспечения этого развития. Определены факторы 
влияния на инновационное развитие промышленности страны. 
Проведен анализ существующих проблем инновационно-
инвестиционного развития промышленных предприятий, оп-
ределены их причины и следствия. 

Ключевые слова: промышленное развитие, финансовое 
обеспечение, источники финансирования, промышленное 
предприятие. 

 
Ярошевская О.В. Методы оценки ликвидности,  

платежеспособности и финансовой устойчивости предпри-
ятия. – С. 202. 

Рассмотрены методы оценки ликвидности, платежеспо-
собности и финансовой устойчивости предприятия. Для харак-
теристики финансовой устойчивости предприятия использует-
ся система абсолютных и относительных показателей. Приве-
дены факторы, влияющие на финансовое состояние предпри-
ятия, развитие современных методов проведения финансово-
экономического анализа, а также разработку путей улучшения 
финансового состояния предприятия. 

Ключевые слова: методы оценки, ликвидность, платеже-
способность, финансовая устойчивость, система показателей, 
пути улучшения. 
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ABSTRACTS 
Aкimova E.V., Каmenskaya O.A. Formalization of human 

capital of industrial enterprise in the conditions of innovative de-
velopment. – Р. 51. 

In the article on the basis of generalization of theoretical and 
practical approaches essence of human capital is certain. The pro-
cess of creation of cost is presented from non-material assets in the 
conditions of innovative development. Methodical approach is im-
proved on adjusting of elements of human capital in the conditions 
of innovative development. The map of aims of human capital of 
industrial enterprise is formed for this purpose. For correct formu-
lation of aims of human capital it is necessary to have a clear idea 
about the types of competences, that assist to implementation key 
internal business - processes of enterprise. 

On the basis of the individually worked out indexes of effi-
ciency of human capital, subsequent comparison of plan and fact 
sheets leaders get information that allows to give the estimation of 
efficiency of realization of corporate strategy of industrial enter-
prise them. 

Keywords: innovations, non-material assets, corporate strate-
gy, human capital, individual indexes of efficiency, worker, strate-
gic accordance, personnel, innovative development. 

Boychenko M.V. Professional risk management as the di-
rection of the company. –  Р. 332. 

The article substantiates that the management of occupa-
tional risks is to ensure effective direction of the enterprise. Shows 
the direction change approaches to safety in a market economy, the 
main goals of the system to ensure safety in modern conditions: the 
work efficiency of management of professional safety; minimizing 
potential dangers - risks; improve the overall effectiveness and im-
prove the economic efficiency of work on health; compliance and 
enforcement of laws and regulations on labor protection; creating a 
culture of safety in the system of social responsibility; implementa-
tion of international norms and rules. 

The system of safety management at the plant, which defines 
the principles, subjects and objects of management, criteria, meth-
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ods, measures, tools and standards. Improved safety elements work 
based on the use of international standards, which are based laid 
optimize occupational risk factor. 

Building a system to ensure safety, reduce the cost of profes-
sional risks by reducing their number, the company released addi-
tional funds that can be spent on the development of targeted areas 
of operation. In addition, by creating a system for professional li-
ability risks, the company becomes possible to reduce the cost of 
administrative decisions concerning occupational risk and quality 
management professional risks. 

Keywords: control the system by a labour protection, safety 
of labour, occupational take.  

 
Braslavska O.V. Theoretical aspects of management poten-

tial enterprises on a regular basis. – Р. 234. 
The theoretical and methodological developments in the 

management of the enterprise potential are considered on a regular 
basis. 

The content of the management system of the enterprise po-
tential is précised. This is a holistic structured set of functions, 
principles, techniques, management decision-making, organiza-
tional and economic mechanisms for their implementation, the use 
of which provides a targeted, systematic and adequate direction of 
all resources (representing the total capacity) to implement the stra-
tegic objectives of the enterprise and maintenance of the necessary 
proportions of the development.  

The structure of the control system of the enterprise potential 
is determined. Setting management objectives of the enterprise po-
tential; diagnostic potential of the enterprise; development direc-
tions of further development; monitoring, control and evaluation 
are proposed and represented. 

Substantial characteristics of the main methods of manage-
ment functions are given. They are methods of forecasting, plan-
ning, management control, coordination and motivation. 

It is noted that there are management decisions methods such 
as algorithmic, heuristic, the construction of scenarios, modeling, 
expert, the formation of the objectives tree in the methods of per-
formance management functions. 
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It is suggested that the management system of the enterprise 
potential is carried out with the other elements of the system and is 
based on the principles of control, planning, economics, simulation, 
systems, dynamic targeting, progress. 

The basic principles of the management system of the enter-
prise potential: 

management system of the enterprise potential - a complex 
system of interaction of all its elements and processes; 

law of synergy works in the management system of the en-
terprise potential; 

elements of the enterprise have the potential to operate sim-
ultaneously and collectively, that is necessary to achieve an optimal 
balance and the ratio between them; 

performance of the management system of the enterprise po-
tential in the first place depends on the existence of organizational 
and managerial capabilities of the enterprise; enterprise resource 
security; information and analytical framework; predictive capabil-
ity of situations in time; general state of the economy and industry 
of the country. 

Keywords: system, management, enterprise potential, effi-
ciency. 

 
Bryl I.V., Revva A.M. Intangible assets of the company: 

current state, some approaches to evaluation. – Р. 62. 
The article deals with the economic substance of intangible 

assets, the use of advanced technology and intellectual property 
rights, comparative dynamics of innovation activity. Identified cur-
rent approaches to valuing intangible assets in the enterprise. Ad-
vantages and disadvantages of each approach to the assessment of 
this type of asset. 

It is noted that all current existing evaluation methods are 
based on one of three classical approaches: 

income approach (determination of the potential return on 
assets); 

market approach (comparing the estimated object of close 
analogues, which were sold in the market); 

cost approach (setting the cost of acquisition of the asset).  
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Determined optimal combination of these methods comple-
ment one another as the specifics valuation of intangible assets is 
virtually impossible to make their mark. 

Keywords: economic management, intangible assets, innova-
tive activity, effective enterprise value determination. 

 
Bryukhovetskaya N.E., Cherna O.A., Bogutskaya O.A. 

Development of industrial enterprises and providing them with 
capitalization in view of institutional change. – Р. 19. 

The article deals with the evaluation of the efficiency of in-
dustrial enterprises in Ukraine. During the scientific analysis the 
one of the main indicators of Ukrainian industry was been de-
scribed and the main trends of their changes were described. Apart 
of this a number of problems, causing the negative trends in indus-
trial production in Ukraine were analyzed. 

The problem of big enterprises’ management as well as in-
surance of their capitalization through the prism of institutionalism 
was established. The approaches to the definition of institutional 
change and institutional environment were summarized and their 
mechanisms were described. The role of enterprises in the institu-
tional process is substantiated. Moreover, the main threats of indus-
trial institutional functioning of enterprises were distinguished. The 
state and public barriers to development and capitalization of in-
dustrial enterprises were determined. The basic directions of the 
interdependence of institutions and economic development were 
singled out. The necessity of finding some new directions and par-
adigms of development of industrial enterprises in Ukraine in the 
face of uncertainty and adaptation to the institutional environment 
was substantiated. 

What is more, the most available approaches to defining the 
essence of company’s capitalization were described. The list of ini-
tiators which are interested in capitalization’s increasing and with 
that in the increasing of a company competitiveness was been 
proved. The concept of capitalization management and stabilization 
of the economic activities of industrial enterprises, including the 
mechanisms, methods and tools of management in terms of institu-
tional change was offered. Recommendations on the main direc-
tions of development of the enterprises and ensure capitalization 
were given. 
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Keywords: industrial, capitalization, enterprise development, 
institutional change, institutional environment, the concept of con-
trol. 

 
Bryukhovetskiy Y.S. Intellectual capital as an important 

factor in increasing the competitiveness of enterprises. – Р. 219. 
The theoretical and practical aspects of the formation and 

implementation of intellectual capital. The role of intellectual capi-
tal in ensuring the competitiveness of domestic enterprises at the 
present stage of economic development. Indicated by the results of 
the use of the characteristics of enterprises intellectual capital. 
Stages of the financial management of the intellectual capital of the 
enterprise. The prospects for further research in the field of intel-
lectualization enterprises.  Substantiated proposals for fuller use of 
the intellectual capital of domestic enterprises. 

Keywords: intellectual capital, intellectualization of labor, 
liberal economic theory, crisis, the company's competitiveness. 

 
Buleev I.P. Improvement of legal forms of the metallurgical 

industry of Ukraine. – Р. 3. 
Ikhodya from the real situation the state of GMK, for which 

characteristic, is considered in the economy of Ukraine: break of 
technological streams; private-oligarchic pattern of ownership; 
immunity to the innovations; orientation to the oversea markets; 
alienation of workers from a propert and management enterprises; 
certain problems in relationships with the organs of management of 
state,  regional and local level. Grounded suggestion on perfection 
of legal forms of enterprises of GMK: forming of vertical-
computer-integrated structures of complete cycle of producing 
goods; forming of corporate-public propert; gosudarstvenno- public 
partnership; participating of the state and workers is in the propert 
of enterprises; forming of mini-factories. 

Keywords: metallurgical enterprises, propert, management, 
enterprises of complete cycle, mini-factories. 

 
Cherednichenko K.V. Economic models of interaction of 

socio-cultural sector organizations. – P. 308. 
Identified the models and the basic principles of partnership 

and market development tools organization of social-culture sector. 
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The specifics of the partnership of cultural organizations is a wide 
range of partners, systematized into two groups: the relationship 
between the system resource partnerships and relationships in the 
market partnership. For cultural organizations developed adapted 
model of social, business and consumer partnerships. Submitted the 
classification of potential partners and portfolio of potential and 
key partners. 

Considered the features and practical recommendations on 
the formation of market services of cultural organizations. Devel-
opment strategy of cultural organizations are represent the develop-
ing of key strategic advantage through differentiated the market 
supply for individual target markets. 

Defined the groups of consumers in the form of business and 
institutional customers, as the strategic groups of cultural organiza-
tions, influencing and formative the market demand and the de-
mand for individual cultural organizations. Also the influence 
group in the form of the state and society. 

Feature of cultural institutions economy has led to the syn-
thesis of development strategies and marketing strategies. To make 
efficient use of shared resources and create conditions for sustaina-
ble development and survival, proposed the model of relationship 
marketing strategies of cultural institutions as a set of social, com-
mercial and consumer partnerships. 

Keywords: socio-cultural sphere, partnership, investment, 
service. 

 
Dorofeeva A.A. Mechanism of managing organizational be-

havior of enterprise staff.  – Р. 77. 
Key factors that determine the organizational behavior of 

staff were studied, important steps in the management of organiza-
tional behavior were identified: formation of the external motiva-
tion, formation of behavior patterns and determining the form of 
staff behavior  model implementation. A causal model of employee 
organizational behavior formation was developed that allows iden-
tifying the main causal factors that influence the formation of a 
stable model of employee behavior and forms of its implementa-
tion in the organizational system. A structure of mechanism of 
managing organizational behavior of enterprise staff was proposed, 
consisting of two parts: the motivational mechanism of organiza-
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tional behavior model formation and organizational mechanism of 
behavioral intention management. The mechanism of organization-
al behavior model formation will allow enterprises to form a stable 
positive behavior of staff. The organizational mechanism of behav-
ioral intention management, that includes organizational and ad-
ministrative tools for  adjusting the forms of implementing staff 
behavior models is a promising direction of research that is neces-
sary for the practical implementation of enterprise management 
system of the motivational mechanism of organizational behavior 
management that is currently being developed. It’s proposed to as-
sess the effectiveness of the proposed Mechanism of managing or-
ganizational behavior of enterprise staff using two criteria: in terms 
of improving the quality of work, increasing productivity, and in 
terms of the quality of labor resources: reducing turnover, retire-
ment, staff training and replacement costs. Since organizational 
behavior management methods that are proposed in the concept 
and in the corresponding mechanism are low costs, it is safe to as-
sume that their implementation in enterprises will increase the effi-
ciency of labor resources, as well as the efficiency of the produc-
tion and administrative activities of enterprises staff. 

Keywords: organizational behavior, human resource man-
agement, motivation mechanism, behavioral intentions. 

 
Drachuk Yu.Z., Kocheshkova I.M., Trushkina N.V. Coal 

industry: practicability of the foundation of institutions of innova-
tions. – Р. 38. 

The article substantiates of the practicability foundation of 
institutions of innovations on the basis of UGLEINNOVATSIYA 
(COAL INNOVATION) RESEARCH AND TECHNOLOGIC 
CENTER Government Enterprise which aim will be to form insti-
tutional environment that would join all members of innovation 
process including coal mining enterprises, public administration 
bodies, research organizations, investors, innovators and consum-
ers for generation of the branch innovation infrastructure. The tasks 
of the aforesaid institution will be to monitor observation of norms 
and regulations by all economic subjects, to form high level groups 
for programs creation in innovation development, to provide trans-
parency of the branch activity. The innovation institution appear-
ance in the branch would improve economic effectiveness of inter-
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action between the participant innovations process to branch, form 
strategic development prospects of coal enterprises and the branch 
as a whole, and to reduce transaction expenses.  

Keywords: coal industry, institutional environment, institu-
tions of innovations, interaction between the participant innova-
tions process. 

 
Egiazarova K.Yu. Some approaches to the estimation of 

confidence in the process of cooperation of large and small 
businesses. – Р. 317. 

The article discusses the problems of participants' 
confidence in the economy of Ukraine. The author attempts to 
identify possible approaches to assessing the level of trust 
between the large and small businesses in the process of 
cooperation. Trust is regarded as a certainty on the one hand that 
the other party to fulfill its obligations under the contract for the 
payment of goods, works and services. Temporarily in the use of 
a large company (customer) are funds that are not listed small 
businesses. These funds are paid a small business with a delay. 
There is a large enterprise debt to a small business. A small 
business does not go to the court, does not require the payment 
of a fine of a large enterprise. In the process of small business 
cooperatives often it believes that a large enterprise will fulfill 
its commitments. This amount of debt serves as a measure of 
confidence in small business. The author considers it possible to 
use the term "stable liabilities" to characterize the confidence of 
the small business. According to the author, in terms of 
cooperation the parties trust each other more. Large Enterprise 
trust small businesses to perform certain operations and services. 
A small business confidence of large enterprises and expects to 
pay. As a result of co-operation, the company expects a small 
increase revenue and strengthen its position in the market. A 
small company temporarily sacrifice their money in exchange 
for the prospect of cooperation with the large enterprise. That 
part of the money that small business gets suspended, is a means 
of measuring trust. The article explains the utility of this 
approach for large and small businesses. Large enterprise 
receives funds free of charge. Small businesses are able to 
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expand activities based on co-operation with a large enterprise. 
As a result, small business cooperation is developing steadily 
improves product quality and services. A large company uses its 
resources more effectively and strengthen market position. Thus, 
cooperation of big and small business confidence improves and 
strengthens the market position of the participants cooperation. 

Keywords: trust, big business, large enterprise, small busi-
ness, small enterprise, cooperation of big and small business, stable 
liabilities. 

 
Gusak A.S. On the question of insurance assets in coal min-

ing projects in the concession. – P. 264. 
Grounded issue of insurance coverage of assets involved in 

the implementation of investment projects in the coal mining and 
definition of the insurance coverage concession investment projects 
in terms of cooperation on the basis of public-private partnerships. 

Keywords: insurance, coal mining, investment project, con-
cession, risk. 

 
Ivanenko L.V. Summary of the company's human capital. – 

P. 274. 
The concept of «company's human capital» was further elab-

orated on the basis of systematization of existing interpretations. 
The human capital of the company was asked to consider the totali-
ty of the qualitative characteristics of employees: abilities, skills, 
knowledge, motivation, educational and cultural development, 
health which are formed in the process of their livelihoods by in-
vesting and are used in economic activity, as well as created in the 
enterprise environment efficient use and development of these 
characteristics. 

Disproportions were found in the dynamics of labor produc-
tivity and real wages in the industry in Ukraine. Dynamics points to 
inefficiency and inadequate investment in human capital as increas-
ing wages in the industry does not provide the appropriate growth 
returns to a more efficient applying of human capital. The article 
indicates that structure of total consumer spending is not conducive 
to the expanded reproduction of human capital in Ukraine. 

The low level of activity of the companies in the field of hu-
man capital investment is caused by that staff costs are not consid-

 382 



ered by them as an effective investment for profit in the future, but 
only as an expense of the period in which they are made. The in-
vestment human capital of the company are expedient provided a 
sufficiently high level of payback and profitability. Employers, for 
the most part, evaluate the educational level of young professionals 
as necessary, but not sufficient factor and its own work to address 
gaps in the knowledge of young professionals - graduates of local 
universities. Commercial companies is an issue about the effec-
tiveness of staff development programs as ineffective programs 
may not be the investment in human capital, but inefficient opera-
ting costs. 

The article substantiates the necessity to improve the invest-
ment activity to compensate for the lack of capacity of expanded 
reproduction of human capital. 

Keywords. The company's human capital, the investment 
company's human capital, wages, labor productivity in the industry. 

 
Matyushin A.V., Aborchi A.V. Conceptual approaches to 

the determination of the national development banks specifics. – 
Р. 118. 

The theoretical approaches of domestic and foreign research-
ers to the definition of the  of national development bank specifics 
are summarized. It is possible to identify general features of their 
functioning and to identify current trends in research on this issue.  

In accordance with the Monterrey Consensus, many coun-
tries have recognized the need to strengthen and develop the do-
mestic financial sector by encouraging the orderly development of 
capital markets through the banking systems and other institutional 
arrangements aimed at addressing development financing needs. In 
this case, development banks, commercial and other financial insti-
tutions can be an effective instrument to facilitate access to finance 
for businesses. Classical role of development banks is to fill the 
gaps in the national financial system in terms of the ability to pro-
vide long-term lending in underdeveloped and developing coun-
tries. They are aimed at solving the problems of inefficiency of the 
financial market, where private capital is not able to assume the 
risks associated with lending obviously an unreliable borrower. 

It is concluded that, national development banks are financial 
institutions located in the full or partial government subordinate to 
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the main purpose of which is (a) loans accumulation and allocation 
of financial resources (under special conditions) allocated for the 
implementation of large-scale medium- and long-term projects 
technical and technological renewal of the real economy, and (b) 
the elimination of market failures in terms of under-funding of pri-
ority, socially and economically significant for the state industries.  

This definition is in tune with most of the analyzed defini-
tions. However, it differs in content from almost each of them, as is 
focused on two major items: 1) regardless of the degree of state 
involvement in the development bank management its resources on 
special preferential terms should be directed to the implementation 
of perspective and important projects for the country; 2) the scope 
and direction of the development bank activity may change over 
time and will be determined based on the current state of the econ-
omy and the extent of under-funding of certain industries. 

Keywords: Development Bank, the purpose, function, long-
term lending, economic policy. 

Rassujday E.Y.  Conceptual approaches to the formation of 
organizational-economic mechanism for capitalization of mining 
enterprises. – P. 288. 

Clarified the definition of organizational-economic mecha-
nism for capitalization. The features of capitalization management 
of mining enterprises. A generalized scheme designed elements of 
organizational and economic process. The necessity of the privati-
zation of coal enterprises. The essence of the project management 
approach capitalization. The conceptual scheme of organizational-
economic mechanism for capitalization of mining enterprises. 

Keywords: capitalization, organizational and economic 
mechanism, coal mining enterprises, privatization, project analysis. 

Rassuzhday L.N., Goroshenko V.V. Scientific-methodical 
approaches to formation of economic value added in the mining 
complex of Ukraine. – Р. 135. 

Defined the essence of the category «economic value added» 
which allows to estimate efficiency of the enterprise activity 
through how this company is estimated by the market. To ensure 
effective upgrade of production of innovative modernization must 
include not only large-scale conversion of technique and technolo-
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gy of production, but also to address issues of work organization, 
training and retraining of personnel, management of the industry 
and to provide compensation mechanisms negative influence of 
natural resources in the functioning of the mining complex. Were 
defined main goals of modernization of the mining shaken off: im-
prove the quality of iron ore; the technical upgrading of technolog-
ical processes; expansion of production capacity; modernization of 
production on the basis of cluster hike; project management on the 
basis of international standards and other. Implementation of these 
directions should be carried out in the framework of the unified 
state strategy. Grounded principles of carrying out the comprehen-
sive modernization, namely: innovation, government regulation, 
strategic planning, regulatory and effectiveness. Presents blocks, 
which are included in structure of a modernized hi-tech mining 
complex: scientific, industrial, educational, infrastructure, govern-
ance and social. 

Keywords: economic value added, investment, innovation, 
modernization, mining, economic mechanisms, institutional envi-
ronment, a cluster. 

 
Shemiakina N.V. The financial support of the industrial  de-

velopment of Ukraine. – Р. 190. 
The article analyzes the financial support of the  develop-

ment of the industry. The paper analyses the current state of in-
vestment activity in Ukraine and the development issues in the in-
vestments of industry. It analyzes problems connected with form-
ing the investment policy and a number of measures aimed at im-
proving the situation. In the context of the global financial crisis as 
well as political instability and economic deficiencies of Ukrainian 
governance, the investment climate in Ukraine was significantly 
degenerated. The article analyzes the structure of capital invest-
ment, and shows the dynamics of gross capital investment in indus-
try. It’s proposed possible ways of using and improving methods of 
optimizing the structure of financial sources of investment in the 
main headband. The article analyzes the current state of innovation 
activities in the Ukrainian industry in recent years. The article ana-
lyzes the trends and structure of the investment in the innovation 
products and processes. The paper reviews a variety of financial 
resources of technical development on industrial enterprises. As 
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well as article analyzes the financial results of Ukrainian compa-
nies and revealed their negative trend. The article analyzes the net 
profit of industrial enterprises. The paper is determined that banks 
should be the main financial centers of industrial development in 
the modern condition. It’s determined that alternative funding 
mechanisms of the development in the industry has not been suffi-
ciently developed. It’s determined that an achievement of econom-
ic stability and renewal of industrial production requires an active 
investment policy and justified long-term strategic direction. It 
should be aimed at the creation, capacity and efficiency of scien-
tific and technical potential of industry according to national re-
quirements. 

Keywords:  development of the industry, financial support, 
funding sources, industrial enterprise. 

 
Sled O.M. Use of the profit at enterprise in the implementa-

tion of modernization and production updates. – Р. 146.  
The article studies the characteristics of using  the profits of 

enterprises under conditions of need for production upgrading. 
Found that one of the best reasons for insufficient technical and 
technological renewal of production base is limited own funds of 
enterprises, while the absence of state innovation stimulation tool 
exists. Experience of the process of updating and remodeling at 
leading machine-building enterprises and economic justification of 
purposeful patterns of the net profits distribution indicate the need 
and possibility of establishing a rational structure of the net in-
come, part of which is directed at the development of production 
and 50% of funds received. Research approaches to the formation 
and use of the enterprise profits revealed a system of proportions of 
profit division, that covers the capitalized part (funds for industrial 
development, the formation of the reserve fund), and part of that is 
consumed (funds for dividend payments, financial incentives for 
staff and social development of the company). A method of deter-
mining the structure of using net profit that provides growth funds 
allocated for the development of production is proposed. 

A need for upgrading the production makes it necessary to 
increase the portion of net income that is capitalized, that is, the 
proportion of funds allocated for the development of production. 
An important prerequisite for this is to provide a simultaneous in-
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crease in profits across other directions, or at least not decrease 
admission of the income that is consumed. In particular this applies 
to funds allocated for social development, reproduction and accu-
mulation of intellectual capital as a major factor in technological 
development and improve production. It is also necessary to 
strengthen the financial incentives for workers who learn new 
techniques and technologies to improve the efficiency upgrading of 
production and prevent resistance from the staff. The net income 
used for investment upgrading purposes is advisable to distribute 
the production in view of the natural changes in the structure of 
fixed assets due to an accelerated rate of growth in the value of 
machinery and equipment compared to the cost of buildings and 
construction works through the use of appropriate correction factor 
for the proportion of active part of fixed assets. 

Keywords: technical modernization of production, net profit, 
profit structure usage, capitalization of profits, consumption of in-
come, production development. 

 
Solod M.А. Сapitalization and development of industrial en-

terprises on the base of аdaptive approach. – Р. 157. 
The article is devoted to the analysis of methodological ap-

proaches to the evaluation of the industrial enterprises adaptive ca-
pacity. The results of industrial sector working in the conditions of 
necessity of overcoming of consequences of world financial and 
economic crisis are analyses. 

Grounded, that changes in the market conditions of Ukraini-
an industrial complex working brings changes in the environment 
of transformations which need development and realization of new 
economic instruments, adequate globalization and postindustrial 
paradigm of time and calls of postcrisis period.  

It is well proven as a result of the conducted analysis, that 
development of modern adaptive mechanisms is an important step 
on the way of overcoming of consequences of world financial and 
economic crisis and decision of tasks modernization domestic in-
dustrial sector.  

Based on the investigation and generalization of the contem-
porary methodological approaches to creation and realization of 
adaptive strategies and analyses practice of their application, the 
ways of their industrial enterprises using are determined. 
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Development of the methods of industrial enterprises over-
coming from the crisis state with the adaptive approach will give 
possibility not only to promote efficiency of functioning and capi-
talization of national industrial sector but also, as a result, will as-
sist more steady development of economy of Ukraine on the whole. 

Keywords: industrial enterprises, crisis, adaptive mecha-
nisms, adaptive strategies, capitalization. 

 
Starychenko L.L., Fokina I.V. Institutionalization market 

infrastructure coal industry. – Р. 169. 
In the article the problem of the formation of market infra-

structure Coal Industry of Ukraine, analyzed its basic elements, 
including: pricing mechanism, import, the order of the state support 
system royalties for coal mining, banking, insurance. Determined 
that the further development of market infrastructure requires a 
conversion of the coal industry in an orderly process with a clear 
structure and rules of behavior relations. Given the trends in the 
development of a market infrastructure, justified proposals aimed 
at ensuring the effective functioning of the institutional sector. 

To create a competitive coal market should switch to trading 
on the basis of direct long-term contracts between producers and 
consumers, and sale of coal to produce nezakontraktovannogo 
through exchanges. Operator of the wholesale market for coal - 
State Enterprise " Ukrainian Coal " - it is advisable to convert to 
industry information and consulting center. 

Should not exclude the need for import of coal products to 
the diversification of sources of income and at the same orientation 
to foreign coal mines owned by Ukrainian corporations. Public pol-
icy should not be directed to a permanent restriction of import of 
coal, and to increase the competitiveness of domestic 
ugleproizvoditeley. 

Procedure for granting state subsidies to unprofitable coal 
enterprises should be reviewed and regulated legislatively light of 
WTO rules and the EU, on the basis of the principle of equal secu-
rity companies financially and creating conditions for their equal 
competition. 

Procedure for granting state subsidies for retooling mines 
should be improved in the direction of increasing profitability. Ad-
visable to continue the practice of using borrowed funds, increasing 
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quality requirements developed business plans and economic re-
sponsibility of enterprises for the inefficient use of funds. 

It is advisable that the system of state support for coal mining 
companies operated in conjunction with the tools of bank lending 
and insurance (providing cheaper credit capital enterprises, public 
participation in the process of insurance, etc.). 

System royalties for coal will become an effective tool for 
withdrawal of mining rents , creating combined with a system of 
government subsidies preconditions for equal competition 
raznorentabelnyh for objective reasons, coal mining enterprises. 
The fee for the bowels should be differentiated depending not only 
on the types of minerals , but the natural conditions of their produc-
tion. 

Keywords: institutionalization , institutional framework , 
market infrastructure , the coal industry. 

 
Vasileva N.F. Innovation policy in Germany in the context of 

the formation of neo-industrial economy: experience for Ukraine. – 
Р. 95. 

In order to improve the approaches to the formation of neo-
industrial economy of Ukraine will consider the experience of in-
novation policy in Germany. The study defines the status of the 
engineering industry in Germany as the material and technical ba-
sis of neo-industrial economy. The level of development of me-
chanical engineering, Germany is one of the leading countries of 
the world. German engineering inherent ties companies along the 
entire value chain. This feature is based not only on the long-term 
and reliable cooperation, but also on the exchange of technology 
and quality standards. In recent years, Germany is increasingly fo-
cusing on Standort policy, which successfully implemented some 
elements of industrial, innovation and technology policy with re-
spect to a particular region. Studied public instruments to support 
innovative companies in the German economy, which can be di-
vided into: direct, indirect and special. 

Integrated use of various tools is the main content of modern 
neo-industrial development policy of the German economy. System 
to use them for the economic regulation of activity of that econo-
my, and hires labor can create favorable "local" framework condi-
tions, which contribute to their competitiveness. According to the 
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survey identified key challenges of growth of innovative activity of 
industrial enterprises of Ukraine to implement the neo-industrial 
economic development. 

Keywords: innovation policy, the European Union, competi-
tiveness, innovation activity, innovation. 

 
Vasylenko T.D. The strategic directions of development of 

interaction between the government, business and society in the 
areas of social infrastructure in the industrial regions of 
Ukraine. – P. 247. 

The article reviews the status and funding of social infra-
structure sectors in industrialized regions of Ukraine, Donetsk, 
Dnepropetrovsk, Zaporozhye and Lugansk regions. The state of 
health care and the cost of the industry compared to developed 
countries. Determined dramatic changes in the educational system 
of Ukraine: preschool education; secondary, vocational and higher 
education. The problems areas of social infrastructure and solutions 
through the interaction of government, business and society. 
Solved constraints of interaction between government, business 
and society; strengths and weaknesses of the business partnership. 
Analyzed the financial resources of each of the partners. The expe-
rience and implemented mechanisms of cooperation between gov-
ernment, business and society in industrialized regions. 

Keywords: co-operation, partners, resources, collaboration, 
social infrastructure, mechanism. 

 
Yaroshevskaya O.V. Methods of an assessment of liquidity, 

solvency and financial stability of the enterprise. – Р. 202. 
Methods of an assessment of liquidity, solvency and 

financial stability of the enterprise are considered. For the 
characteristic of financial stability of the enterprise the system of 
absolute and relative measures is used. The factors influencing a 
financial condition of the enterprise, development of modern 
methods of carrying out financially - the economic analysis, and 
also development of ways of improvement of a financial condition 
of the enterprise are considered. 

Keywords: assessment methods, liquidity, solvency, financial 
stability, system of indicators, improvement ways. 
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Zhalilo Y. Institutialization of Business Communications as 
a Way to Increase Efficiency of Economic Policy.  – Р. 340. 

The specific features of institutional coordination of inter-
ests in modern market economy have been studied. The conclusion 
has been done on the growing importance of transparent business 
communications’ development between business entities and be-
tween business and government. It has been proved that as the in-
tegrative direction of Government economic strategy in Ukraine 
must be the promotion of rational, strategically-oriented private 
economic agents development, that are able to be the appropriate 
recipients of modern industrial policy instruments.  This can be 
reached by the institutialization of their communications. 

Keywords: efficiency of economic policy, communicative 
institutions, unions of entrepreneurs, economic dialogue. 

 
 
Каmenskaya O.A. Associate professor of department of ac-

count, audit and economic analysis of the Donetsk university of 
economy and right, Donetsk.  – Р. 107. 

In the article it is reasonable to carry out realization of strate-
gy of industrial enterprise by means of the balanced system of in-
dexes,  that  comes forward an interlink between formulation of 
strategy and her embodiment as the effective use of constituents of 
human capital. The balanced system of indexes allows to educe 
dependence between the indexes of individual estimation of work-
ers and complex system of performance of enterprise indicators, 
coming forward the instrument of description of strategic aims of 
every aspect of activity of enterprise. As a result of introduction of 
the balanced system of indexes an enterprise gets possibility it is 
not simple to analyse and estimate the results of activity for past 
period, but also effectively to manage the activity on the basis of 
this analysis. 

Keywords: strategic development, human capital, balanced 
system of indexes, worker, strategic indexes, strategic aims, indus-
trial enterprise, strategy. 
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